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Startujemy 
z RPO!
 757 euro – tyle przypada na mieszkaƒca nasze-
go województwa w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007 – 2013.  Wi´cej „na g∏ow´” 
otrzymajà jedynie mieszkaƒcy Warmii i Mazur. Pod-
czas konferencji w Centrum Biznesu w Kielcach, wo-
jewództwo Êwi´tokrzyskie uroczyÊcie zainaugurowa∏o 
realizacj´ Regionalnego Programu Operacyjnego.  
 
 Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach RPO województwo Êwi´tokrzyskie otrzy-
ma 725,8 milionów euro. Kwota ta stanowi 75 procent 
ca∏oÊci Êrodków, jakimi dysponowaç b´dziemy w Regio-
nalnym Programie Operacyjnym. Pozosta∏à cz´Êç sta-
nowi udzia∏ bud˝etu paƒstwa, samorzàdów oraz Êrodki 
prywatne. W sumie w ramach RPO wydanych zostanie 
969 milionów euro. W przeliczeniu „na g∏ow´ obywate-
la” daje to 757,1 euro i  drugie miejsce w kraju, po wo-
jewództwie warmiƒsko – mazurskim, pod wzgl´dem 
wielkoÊci udzia∏u przypadajàcego na mieszkaƒca regio-
nu.  Za nami, w pierwszej piàtce sà jeszcze województwa 
lubelskie (753,3 euro na mieszkaƒca), zachodnio-pomor-
skie (722,4 euro) i opolskie (722,4 euro). W przeliczeniu 
na mieszkaƒca najmniej dostanà województwa Êlàskie 
(505,1 euro) i ∏ódzkie (499,7 euro). Ârednia dla ca∏ego kraju 
w ramach regionalnych programów operacyjnych wynosi 
611 euro na osob´.

Decyzje blisko obywateli
 Konferencja w Centrum Biznesu w Kielcach zgromadzi∏a 
parlamentarzystów, samorzàdowców z ca∏ego regionu, 
w tym radnych województwa z przewodniczàcym  sej-
miku Tadeuszem Kowalczykiem oraz Zarzàdem Wo-
jewództwa, szefów Êwi´tokrzyskich firm. GoÊciem
specjalnym uroczystoÊci by∏ Jaros∏aw Paw∏owski, Wicemi-
nister Rozwoju Regionalnego.  Otwierajàc konferencj´ 
marsza∏ek Adam Jarubas podkreÊla∏, ˝e choç Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Âwi´tokrzyskiego 
zosta∏ przyj´ty jako ostatni, dopiero 21 grudnia ubieg∏ego 
roku, nie oznacza to, ˝e województwo Êwi´tokrzyskie 

2 AKTUALNOÂCI

- Decyzje zapadaç b´dà blisko obywateli - zapewnia∏ 
Adam Jarubas

jest w tyle, jeÊli chodzi o jego wdra˝anie. - Chc´ wszyst-
kich zapewniç – nie jesteÊmy na szarym koƒcu wÊród 
regionów – mówi∏ marsza∏ek Adam Jarubas. – Mamy 
ÊwiadomoÊç, ˝e na w∏adzach województwa spoczywa 
du˝a odpowiedzialnoÊç. Jednak ju˝ podczas negocjacji,  
przedstawiciele Komisji Europejskiej zwracali uwag´, 
˝e mocnà stronà naszego Programu jest to, ˝e decyzje 
zapadaç b´dà blisko obywateli. 

 Marsza∏ek wskazywa∏ te˝ na bardzo dobre dotychcza-
sowe doÊwiadczenie regionu we wdra˝aniu programów 
unijnych. - Wed∏ug ostatniego rankingu Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego jesteÊmy na pierwszym miejscu 
pod wzgl´dem wykorzystania unijnych funduszy w ra-
mach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego na lata 2004 - 2006. JesteÊmy dobrze przy-
gotowani, by te wyniki – tym razem w przypadku RPO 
– powtórzyç – zapewnia∏ marsza∏ek Jarubas. 

Âwi´tokrzyskie odrobi∏o zadanà lekcj´ 
 O dobrym przygotowaniu regionu Êwi´tokrzyskiego 
do zagospodarowania unijnej pomocy mówi∏ tak˝e obec-
ny na konferencji wiceminister rozwoju regionalnego 
Jaros∏aw Paw∏owski. – Dotychczasowe dobre wykorzy-
stanie funduszy unijnych wyraênie dowodzi, ˝e woje-
wództwo Êwi´tokrzyskie dobrze odrobi∏o zadanà lekcj´. 
Wiecie Paƒstwo jak zarzàdzaç funduszami i jak prze∏o˝yç 
te dzia∏ania na pomyÊlnoÊç swojego regionu – podkreÊla∏ 
wiceminister Paw∏owski, zwracajàc si´ do zebranych 
na sali samorzàdowców i przedstawicieli firm. Minister
wskazywa∏ te˝ na historyczne znaczenie  inauguracji Re-
gionalnego Programu Operacyjnego. – Ten dzieƒ przej-
dzie do historii - region Êwi´tokrzyski staje przed wielkà 
szansà. Du˝e pieniàdze, które sp∏ynà do wojewódz-
twa rysujà perspektywy, które nigdy wczeÊniej nie by∏y 
mo˝liwie. Przedsi´wzi´cia prowadzone w ramach RPO 
pozwolà zmieniç to województwo – podkreÊla∏ minister. 
 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Âwi´tokrzyskiego najwi´cej pieni´dzy, 
bo a˝ 28,6 procent z 725,8 mln euro ( prawie 3 miliardów 
z∏otych), przeznaczonych zostanie na inwestycje trans-
portowe, s∏u˝àce podniesieniu jakoÊci systemu komuni-
kacyjnego regionu. 24,1 proc. funduszy przeznaczonych 
jest na badania i rozwój technologiczny oraz innowacje 
i przedsi´biorczoÊç, 9,5 proc. na infrastruktur´ spo∏ecznà 
- g∏ównie edukacyjnà i zdrowotnà, a 9 proc. na ochron´ 
Êrodowiska i zapobieganie zagro˝eniom. Jaros∏aw Paw∏owski, Adam Jarubas, Marcin Perz
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 Marsza∏ek Województwa Âwi´tokrzyskiego Adam 
Jarubas: – Projekty, które zamierzamy zrealizowaç 
w najbli˝szych latach zmienià oblicze naszego regio-
nu. Wp∏ynà na popraw´ konkurencyjnoÊci, podniosà 
wskaêniki gospodarcze. Deklaruj´, ˝e jako Zarzàd 
Województwa b´dziemy s∏u˝yç pomocà wszystkim 
beneficjentom, tak aby prace przy wdra˝aniu Progra-
mu przebiega∏y sprawnie i z pomyÊlnoÊcià dla ca∏ego 
województwa Êwi´tokrzyskiego.

 O szansach na rozwój gospodarczy, jakie dla Woje-
wództwa Âwi´tokrzyskiego niesie realizacja Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 mówi∏ podczas 
spotkania Marcin Perz, cz∏onek Zarzàdu Województwa. 
 W kwietniu ruszy∏ nabór projektów drogowych, które 
majà szanse na  finansowanie z RPO, w maju b´dà uru-
chomione unijne fundusze dla przedsi´biorców. Pod ko-
niec kwietnia zostanà te˝ podpisane pierwsze umowy na 
realizacj´ przedsi´wzi´ç, które znalaz∏y si´ na liÊcie projek-
tów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Sà wÊród nich m.in. projekty rewitalizacji zabytkowego 
ÊródmieÊcia Kielc i Starego Miasta w Sandomierzu,  bu-
dowy Centrum Tradycji i Turystyki Gór Êwi´tokrzyskich 
czy przebudowa dróg wojewódzkich: ¸opuszno – Kielce 
i Nowa S∏upia – Ostrowiec Âwi´tokrzyski.      

Iwona Sinkiewicz

Uczestnicy uroczystej inauguracji RPO

Jaros∏aw Paw∏owski

”Bez pozarządo-
wych ani rusz”
 Ponad 150 osób - przedstawicieli ró˝nego typu organi-
zacji pozarzàdowych z województwa Êwi´tokrzyskiego 
wzi´∏o udzia∏ w II Kongresie Stowarzyszeƒ Wojewódz-
twa Âwi´tokrzyskiego w Kielcach. GoÊçmi spotkania byli 
Jolanta Fedak, minister pracy i polityki spo∏ecznej, Tade-
usz Kowalczyk, przewodniczàcy sejmiku województwa 
Êwi´tokrzyskiego, Adam Jarubas, marsza∏ek wojewódz-
twa oraz wicewojewoda Êwi´tokrzyski Piotr ˚o∏àdek.
 
 Organizatorem kongresu by∏o Biuro Komunikacji Spo∏ecznej 
Urz´du Marsza∏kowskiego Województwa Âwi´tokrzyskiego. 
– Nasze ubieg∏oroczne spotkanie potwierdzi∏o tez´, ˝e or-
ganizacje pozarzàdowe sà bardzo wa˝nym ogniwem 
aktywizujàcym spo∏eczeƒstwo i przyczyniajàcym si´ do roz-
woju spo∏ecznoÊci lokalnych – mówi∏ podczas otwarcie kon-
gresu marsza∏ek Adam Jarubas. - Wiele dziedzin ˝ycia nie 
mog∏oby funkcjonowaç bez aktywnoÊci ludzi skupionych 
w organizacjach pozarzàdowych. Priorytetem w∏adz woje-
wództwa jest jak najlepsze s∏u˝enie mieszkaƒcom tej ziemi. 
Jestem przekonany, ˝e aktywna polityka polegajàca m.in. na 
wszechstronnej wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi 
jest jednym z elementów efektywnego zarzàdzania regionem 
– podkreÊla∏ marsza∏ek. 
 Minister Jolanta Fedak zapowiedzia∏a nowelizacj´ usta-
wy o wolontariacie i odbiurokratyzowanie dzia∏alnoÊci 
organizacji pozarzàdowych. Zach´ca∏a te˝ do aktywnego 
korzystania z Funduszu Inicjatyw Lokalnych.
 Podczas konferencji przedstawiciele organizacji 
pozarzàdowych dowiedzieli si´ m.in. o mo˝liwoÊciach 
skorzystania z funduszy unijnych oraz z dofinansowania
i innych form pomocy w podejmowanych przez siebie 
przedsi´wzi´ciach.
 Do poruszanych podczas II Kongresu Stowarzyszeƒ 
tematów powrócimy w wydawnictwie pokongresowym 
przygotowywanym przez Biuro Komunikacji Spo∏ecznej. 
Niebawem otrzymajà je wszyscy uczestnicy kongresu. 
 Tymczasem na ∏amach „Naszego Regionu” prezen-
tujemy dzia∏alnoÊç naszych Êwi´tokrzyskich organiza-
cji pozarzàdowych, piszemy o podejmowanych przez 
nie inicjatywach. Zapraszamy do wspó∏pracy i prosimy 
o informowanie redakcji o aktualnie podejmowanych 
dzia∏aniach.

W∏adze województwa i Minister Pracy Jolanta Fedak
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Gmina co siedzi 
na miedzi...
 Trudno chyba by∏oby wskazaç w województwie 
Êwi´tokrzyskim drugà gmin´ o takim zró˝nicowaniu za-
równo rzeêby terenu, wyst´pujàcych tu minera∏ów, jak 
i atrakcji historycznych i architektonicznych. Bo gmina 
Miedziana Góra to temat co najmniej na prac´ doktorskà 
dla historyka, geologa i biologa.

Na poczàtku by∏a miedê… 
 Ale zacznijmy od poczàtku, a na poczàtku by∏a 
– miedê. Rozwój przemys∏owy tego obszaru posiada 
odleg∏à metryk´ i wià˝e si´ wczesnoÊredniowiecznym 
kuênictwem. W XVI wieku dorzecze rzeki Bobrzy sta∏o si´ 
centrum polskiego hutnictwa. W 1598r przyby∏y z Berga-
mo Jan Hieronim Caccia zbudowa∏ w okolicach åmiƒska 
nad rzekà Bobrzà kuênic´, w której, wytwarzano i prze-
rabiano stal. Oko∏o 1624 roku w pobliskiej Bobrzy nad 
rzekà o tej samej nazwie zbudowano pierwszy w Polsce 
wielki piec wspó∏pracujàcy z licznymi kuênicami, dymar-
kami, fryszerkami, urzàdzeniami do wiercenia i g∏adzenia 
luf armatnich, st´pami do t∏uczenia rudy. Ca∏y ten zespó∏ 
przemys∏owy dzia∏a∏ w oparciu o miejscowy surowiec 
pochodzàcy z pobliskich kopalƒ rudy. (M. Starz, Zagnaƒsk, 
Samsonów, Tumlin, åmiƒsk, Z dziejów osad nad górnà Bobrzà, 
Kielce 1995). W 1636r hut´ przejà∏ w∏oski specjalista Jakub 
Gianotti. W 1645 roku dzier˝awi∏ jà kolejny W∏och – Jan 
Gibboni, po nim Bernard Servelli. W 1709 roku podupad∏e 
manufaktury powróci∏y pod bezpoÊredni zarzàd biskupów 
krakowskich, w 1789 roku przej´ty zosta∏y na rzecz Skar-
bu Paƒstwa. Do ogólnopolskiego rozg∏osu miejscowoÊci 
przyczyni∏a si´ decyzja Komisji Menniczej nakazujàca, 
aby kruszec wydobywany na Miedzianej Górze s∏u˝y∏ do 
wybijania od 1786 roku w warszawskiej Mennicy Koron-
nej polskiej monety miedzianej (pó∏ grosze, grosze, trojaki 
z napisem: „Z MIEDZI KRAIOWEY”). Zamiar ponowne-
go uprzemys∏owienia tego obszaru wià˝e si´ z projektem 
wybudowania w Bobrzy na tzw. „ZaroÊlaku” nowocze-
snego zak∏adu wielkopiecowego. Realizacj´ ta rozpocz´to 
w 1824 roku wed∏ug planów Fryderyka Wilhelma Lempe. 

Powódê w 1828 roku znacznie pokrzy˝owa∏a prace bu-
dowlane, a póêniej wypadki zwiàzane z wybuchem Po-
wstania Listopadowego przerwa∏y inwestycj´. (E. Kosik, 
W Bia∏ym Zag∏´biu, Kielce 1998). Ostatecznie nowe kierun-
ki w rozwoju hutnictwa zadecydowa∏y o zaniechaniu bu-
dowy zak∏adu pierwotnym kszta∏cie.

 A dziÊ? - DziÊ po przemys∏owej przesz∏oÊci gminy nie 
pozosta∏o ju˝ zbyt wiele Êladów, choç ciàgle dzia∏ajà u nas 
kopanie odkrywkowe surowców drogowych i mineral-
nych, dzia∏a drobny przemys∏ – mówi wójt Gminy Maciej 
Lubecki - Nie sà to jednak podmioty zatrudniajàce wi´cej 
ni˝ 200 osób. Baza surowcowa gminy to zasoby wapieni, 
dolomitów dewoƒskich i piaskowców. Cz´Êç tych z∏ó˝ jest 
eksploatowana, cz´Êç nieczynna.

Gminne priorytety
 - Sàsiedztwo  Kielc, dobre uwarunkowania komuni-
kacyjne, pi´kne tereny przeznaczone na budownictwo 
mieszkaniowe to argumenty za wyborem gminy na osie-
dlenie si´ – mówi w∏odarz Gminy – Cieszy nas, ˝e coraz 
wi´cej osób wybiera obszar gminy jako miejsce swojej 
rezydencji – dodaje. Gminna Strategia Spo∏eczno-Go-
spodarczego Rozwoju podaje trzy priorytety; rozwój 
budownictwa mieszkaniowego o wysokich standardach 
jest w∏aÊnie jednym z nich. A w gminie Miedziana Góra 
naprawd´ warto si´ osiedliç! Tym bardziej, ˝e  rozwój 
urozmaiconych form turystyki i jej obs∏ugi to kolejne zada-
nie, jakie postawi∏ przed sobà miedzianogórski samorzàd. 
Niezwyk∏a obfitoÊç atrakcji przyrodniczych i geologicz-
nych mo˝e nie tylko cieszyç oczy mieszkaƒców, ale mo˝e 
staç si´ tak˝e êród∏em ich dochodów i ko∏em zamacho-
wym rozwoju Gminy. – Aby tak si´ jednak sta∏o musimy 
zadbaç o to, by Gmina by∏a infrastrukturalnie przyjazna 
nie tylko dla mieszkaƒców, ale i dla potencjalnych tury-
stów – mówi Maciej Lubecki – Bardzo du˝o ju˝ uda∏o si´ 
zrobiç, ale jeszcze wiele pracy przed nami.

 W∏adze Gminy narzuci∏y sobie du˝e tempo pracy; tylko 
w ubieg∏ym roku uda∏o si´ po∏o˝yç nowà nawierzchni´ na 
ulicach Stra˝ackiej, Jana Paw∏a II, Zagórskiej i Tumliƒskiej. 
Wytyczono tak˝e pobocza dla pieszych i wybudowano 
chodniki wzd∏u˝ drogi wojewódzkiej nr 748 (z parkingiem 
przy cmentarzu i kanalizacjà deszczowà) w Kostom∏otach 
II. Podobne prace odbywa∏y si´ równie˝ wzd∏u˝ drogi kra-
jowej nr 74 w Kostom∏otach I i Kostom∏otach II. Pobocza 
dla pieszych wytyczono tak˝e w Przyjmie.

Wójt gminy Miedziana Góra - Maciej Lubecki

WyÊcigowe Samochodowe Mistrzostwa Polski 
na Torze Kielce w Miedzianej Górze
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 W Miedzianej Górze inwestuje si´ nie tyl-
ko w infrastruktur´, ale przede wszystkim w ludzi. 
Samorzàdowcy zdajà sobie bowiem spraw´, ˝e dobrze 
wykszta∏cona m∏odzie˝ b´dzie w przysz∏oÊci stanowiç 
o kondycji Gminy i b´dzie jej najwartoÊciowszym 
potencja∏em. Du˝à pomocà w realizacji tych zamierzeƒ sà 
Êrodki Unii Europejskiej; w ramach Âwi´tokrzyskiej Kuêni 
Pomys∏ów (60 tys. z∏.) przeprowadzono programy wy-
równywania szans m∏odzie˝y wiejskiej w Szkole Podsta-
wowej w Kostom∏otach oraz w Gimnazjum w åmiƒsku. 
Dzieci mia∏y mo˝liwoÊç darmowych wyjazdów turystycz-
nych, bra∏y tak˝e udzia∏ w dodatkowych, zorganizowa-
nych w∏aÊnie dla nich lekcjach. Podobny cel mia∏ równie˝ 
program Szko∏y Jagielloƒskie (96 tys. z∏.) zorganizowany 
wspólnie z Uniwersytetem Jagielloƒskim i przygotowany 
przez kadr´ tej uczelni. W Gminie Miedziana Góra nie 
zapomniano te˝ o najm∏odszych mieszkaƒcach – przed-
szkole alternatywne w Tumlinie wzi´∏o udzia∏ w niezwy-
kle po˝ytecznym programie „Logopedicus” (30 tys. z∏.).

 Mimo tych Êmia∏ych dokonaƒ w∏odarze Miedzianej 
Góry zdajà sobie spraw´, ˝e przed nimi jeszcze d∏uga 
droga. Równie˝ jeÊli chodzi o rozwój infrastrukturalny. 
Zamierzenia na przysz∏oÊç sà Êmia∏e; budowa sieci   bu-
dowa sieci wodociàgowej Kobylanki - Wyr´ba, budowa 
sieci wodociàgowej Tumlin - Wykieƒ, budowa kanalizacji 
w Kostom∏otach I, budowa drogi gminnej na ul. Podgród 
w åmiƒsku… Gmina Miedziana Góra stawiajàc na roz-
wój swoich najm∏odszych mieszkaƒców, zgodnie z zasadà 
„w zdrowym ciele – zdrowy duch”, planuje tak˝e rozbudow´ 
sieci obiektów sportowych. Zaplanowana jest m.in. budowa 
stadionu w åmiƒsku, budowa stadionu w Kostom∏otach II, 
budowa dwóch boisk w ramach programu „Moje boisko 
- Orlik 2012”. WÊród najbli˝szych zamierzeƒ znalaz∏a si´ 
równie˝ budowa przedszkola w Kostom∏otach, a w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dzia∏anie 3.4 „Od-
nowa i rozwój wsi” stworzenie centrów kulturalno - sporto-
wych w miejscowoÊciach Kostom∏oty I i Porzecze.

Warto tu przyjechaç
 Gmina Miedziana Góra to niekwestionowany raj dla 
turystów. Prawdziwà per∏à jest bezwzgl´dnie Rezer-
wat Przyrody Sufraganiec. Znajduje si´ on w odleg∏oÊci 
oko∏o 5 km. na pó∏noc od centrum Kielc na zboczach do-
liny Sufragaƒca, w pobli˝u linii kolejowej Kielce - War-
szawa. Rezerwat „Sufraganiec” posiada wysokie walory 
turystyczne, a tak˝e jest obiektem bardzo cennym pod 
wzgl´dem naukowo - dydaktycznym. Mo˝na tu wyró˝niç 
szereg zbiorowisk fitosocjologicznych, tj.: podzespó∏
buczyny podgórskiej (Fagetum Carpaticum collinum), 
zespó∏ jedliny wy˝ynnej (Qerco-Abietetum), zespó∏ l´gu 
olszowo-jesionowego (Circaeo-Alnetum) wyst´pujàcy 
wzd∏u˝ strumienia i podzespó∏ boru mieszanego wilgot-
nego (Pino-Quercetum moliniosum ).  Kiedy zwiedzimy 
ju˝ Sufraganiec wart udaç si´ na demoniczne miejsce na-
zwane Piek∏em.  Jedno z najciekawszych i najcenniejszych 
w gminie ods∏oni´ç geologicznych - „Piek∏o”, znajduje 
si´ w cz´Êci grzbietowej góry Kamieƒ, na zachód od jej 
szczytu. To naturalne wychodnie skalne piaskowca kwar-
cytowego z dolnego dewonu o brunatnym zabarwieniu, 
które nadajà mu tlenki ˝elaza powlekajàce sp´kania ska∏. 
Wyst´pujàce tu ciekawe formy skalne, tworzà stromà 

skarp´ opadajàcà w kierunku po∏udniowym, o d∏ugoÊci 
15 m i wysokoÊci 6-7 m. Powierzchnia Êcianek skalnych 
jest bardzo nierówna, jej morfologia determinowana jest 
sp´kaniem ska∏. Góra Kamieƒ jest swoistym ewenemen-
tem geologicznym w ciàgu wzgórz Tumliƒskich, gdy˝ 
w przeciwnoÊci do zbudowanych z czerwonych piaskow-
ców triasowych wzniesieƒ Ciosowej, Wykieƒskiej czy Gro-
dowej, po∏o˝ona jest na wychodniach ska∏ dewoƒskich.

 Ale Miedziana Góra to – jak zaÊwiadcza nazwa stolicy 
Gminy – przede wszystkim minera∏y, bogata historia ich 
wydobycia i tego, co pozosta∏o po dawnych latach kopal-
nianej ÊwietnoÊci. Pomnik Przyrody Nieo˝ywionej „Âlady 
Górnictwa Kruszcowego” jest tego najlepszym przyk∏adem. 
Po∏o˝ony jest we wsi Miedziana Góra, bezpoÊrednio na 
po∏udnie od szosy Kielce - ¸ódê, naprzeciw tzw. góry Ka-
plicznej, na zapleczu prywatnych zabudowaƒ gospodar-
skich. Jak ten naturalny potencja∏ wykorzystaç? Jak sprawiç, 
by to, co by∏o dotàd zamierzch∏à historià sta∏o si´ jednym 
z elementów dzia∏ajàcych na rzecz rozwoju Gminy? Wójt 
Maciej Lubecki ma i na to pomys∏. Na zlecenie Lokalnej 
Grupy Dzia∏ania „Dorzecze Bobrzy” zosta∏a opracowana 
koncepcja zagospodarowania terenu wokó∏ Zak∏adu Wiel-
kopiecowego w Bobrzy na park edukacyjno - wypoczynko-
wy, a w zwiàzku z tym w planach jest tak˝e odkrycie ruin 
pierwszego wielkiego pieca w Bobrzy. 

 Myli∏by si´ jednak ten, kto uzna∏by Gmin´ Miedziana 
Góra wy∏àcznie za Êwiadectwo przesz∏ych epok. Bo z roz-
machem wdar∏a si´ tu równie˝ nowoczesnoÊç. Wizytówkà 
gminy jest bowiem OÊrodek Sportowo - Turystyczny „Mo-
to-Raj” z kompleksem obiektów, poÊród których centralne 
miejsce zajmuje tor wyÊcigów samochodowych „Kielce”. 
W zespole tym znajduje si´ nadto muzeum modeli samo-
chodowych liczàce kilkaset eksponatów, Centrum Szkole-
nia Ratownictwa Drogowego, gie∏da samochodowa, baza 
restauracyjna i noclegowa. Gmina wià˝e swe perspektywy 
rozwojowe z podejmowaniem turystów oraz jako oÊrodek 
sportowy. W Miedzianej Górze znajduje si´ tak˝e stacja 
narciarska „Tumlin Podgród”, która jest najwi´kszym tego 
typu obiektem na terenie Gór Âwi´tokrzyskich. 

 - Czy do Miedzianej Góry warto przyjechaç? – pyta re-
torycznie wójt Maciej Lubecki – Do Miedzianej Góry trze-
ba przyjechaç! Nigdzie nie zobaczycie, nigdzie nie odczu-
jecie tego co tu!

Robert Siwiec

Kuênia Miedzianogórska
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Świętokrzyskie 
samarytanki
„…Jest, kiedy cz∏owiek si´ rodzi
     i jest przy nim, kiedy umiera…” 

 Kojarzà si´ z bia∏ym fartuchem i strzykawkà 
w r´ku. Wykonujà jednak jeden z najtrudniejszych ale 
i najpi´kniejszych zawodów. Pochylajàc si´ codzien-
nie nad cz∏owiekiem chorym i potrzebujàcym pomocy, 
swojà opiekà, troskà i ciep∏ym s∏owem przynoszà nie-
jednokrotnie wi´kszà ulg´ w cierpieniu ni˝ niejeden 
lek. W maju piel´gniarki i po∏o˝ne obchodzà swoje 
Êwi´to. W województwie Êwi´tokrzyskim jest ich ponad 
7 tysi´cy. W placówkach ochrony zdrowia podleg∏ych 
samorzàdowi województwa pracuje 1939 piel´gniarek 
i 121 po∏o˝nych.

Siostra, piel´gniarka, samarytanka…
 W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach 
pracuje 500 piel´gniarek i po∏o˝nych. Mo˝na je zobaczyç 
na oddzia∏ach szpitalnych, salach operacyjnych, izbie 
przyj´ç. – To wspania∏e kobiety, dobrze wykszta∏cone, 
wcià˝ podnoszàce swoje kwalifikacje. Bardzo dobrze ich
prac´ oceniajà nasi pacjenci – mówi Krystyna Tambor, na-
czelna piel´gniarka w WSZ.

 Oddzia∏ neurochirurgiczny WSZ to jeden z najci´˝szych 
oddzia∏ów, jedyny tego typu w województwie. Trafiajà
tu osoby z wypadków, z powa˝nymi urazami g∏owy, pa-
cjenci z zaburzeniami ÊwiadomoÊci, cz´sto nieprzytomni, 
wymagajàcy kompleksowej opieki piel´gniarek. – Praca na 
tym oddziale jest ci´˝ka i bardzo odpowiedzialna. Wymaga 
nie tylko wiedzy medycznej i umiej´tnoÊci piel´gniarskich, 
ale i psychologicznych. Ca∏y czas przecie˝ mamy kontakt 
z pacjentem oraz jego rodzinà, trzeba wiedzieç jak z nimi 
rozmawiaç. Uczymy tak˝e jak zorganizowaç opiek´ pa-
cjentowi, kiedy opuÊci szpital – opowiada Ewa Jachym-
czyk, piel´gniarka oddzia∏owa na oddziale neurochirur-
gicznym. PodkreÊla, ˝e pracujàce tu siostry tworzà zgrany 
zespó∏, 12 paƒ ma wy˝sze wykszta∏cenie, niektóre majà 
skoƒczone dwa fakultety, studia podyplomowe.

 Od 40 lat na neurochirurgii pracuje Jadwiga Grabarz. 
- Zawsze chcia∏am byç piel´gniarkà, nieÊç pomoc drugie-
mu cz∏owiekowi. Jak bym mia∏a jeszcze raz wybieraç, to 
z pewnoÊcià wybra∏abym piel´gniarstwo i prac´ na tym 
oddziale. Chocia˝ nie ukrywam, ̋ e bardzo przygn´biajàco 
dzia∏a fakt naszego codziennego obcowania ze Êmiercià, 
patrzenie na agoni´ tych, przy których by∏yÊmy ca∏e tygo-
dnie – przyznaje pani Jadwiga.

Ich miejsce na ziemi
 Dzi´ki ich czujnoÊci i zapobiegliwoÊci wiele dzieci mo˝e 
cieszyç si´ ˝yciem. W ka˝dej chwili Êpieszà z pomocà 
ma∏ym pacjentom. Bardzo lubià swój zawód, najwi´cej 
satysfakcji sprawiajà im uÊmiechy podopiecznych 
– piel´gniarki z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpi-
tala Dzieci´cego w Kielcach. Pracuje ich tu 286. Dlaczego 
wybra∏y ten zawód? Czy nie ˝a∏ujà? 
 W przypadku Ewy Miko∏ajczyk, piel´gniarki 
oddzia∏owej na oddziale pulmonologiczno-alergologicz-
nym zadecydowa∏a tradycja rodzinna, bowiem mama 
pani Ewy tak˝e by∏a piel´gniarkà w szpitaliku. - DziÊ, po 
30 latach pracy nie wyobra˝am sobie siebie w innym za-
wodzie i w innym miejscu. Szpitalik jest moim drugim 
domem. Dziecko jest specyficznym pacjentem, cz´sto
musimy dzia∏aç intuicyjnie, przewidywaç pewne sy-
tuacje, czasami wydaje mi si´, ˝e kieruje nami sam Pan 
Bóg. Cz´sto prawdziwa rozpacz dziecka jest cicha, trze-
ba umieç wyczuç, kto potrzebuje naszej pomocy, umieç 
patrzeç, obserwowaç… – mówi Ewa Miko∏ajczyk. 
 Dorota Tekiela, zast´pca dyrektora ds. Piel´gniarstwa 
w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dzieci´cym 
w Kielcach, ca∏e swoje dotychczasowe ˝ycie zawodowe 
zwiàza∏a ze szpitalikiem, gdzie pracuje od 32 lat. Nigdy 
nie ˝a∏owa∏a tego wyboru. Choç przyznaje, ˝e nie ka˝dy 
posiada predyspozycje do pracy z ma∏ym pacjentem; tu 
trzeba lubiç kontakt z dzieçmi, umieç z nimi rozmawiaç. 
– Cz´sto si´ zdarza, ˝e rodzic jest naszym drugim pacjen-
tem, tak wi´c w naszej pracy wa˝ne sà tak˝e umiej´tnoÊci 
nawiàzania kontaktu psychospo∏ecznego, umiej´tnoÊç 
t∏umaczenia, ale tak˝e i s∏uchania – mówi Dorota Tekiela. 
 20-letni sta˝ w szpitaliku dzieci´cym posiada Agniesz-
ka Mostek, piel´gniarka oddzia∏owa na oddziale chirur-
gicznym. – Los zdecydowa∏, ˝e pracuj´ w∏aÊnie tutaj, ale 
dziÊ uwa˝am, ˝e by∏ to dobry wybór, ˝e to jest moje miej-
sce na ziemi.

Teresa Stachura z I Oddziału Chorób Dzieci´cychOddział neurochirurgiczny WSZ
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 Nie wszyscy zdajà sobie spraw´ z tego, ˝e medycyna to 
dziedzina, która wymaga pewnej iskry Bo˝ej, bez której 
nie mo˝na byç dobrym lekarzem, dobrà piel´gniarkà. Do 
tego zawodu trzeba mieç serce. W tej pracy nie wystarczy 
patrzeç, trzeba widzieç, a nie ka˝dy to potrafi – mówi pani
Agnieszka.
 Piel´gniarki sà kobietami, matkami, a przecie˝ pracujà 
w dni wolne, Êwi´ta, w nocy. Cz´sto, gdy rodzina zasiada 
do wieczerzy wigilijnej one wychodzà do pracy. Problemy 
swoich pacjentów przynoszà do domów. – Koƒczàc prac´ 
nie da si´ tak po prostu zamknàç drzwi i zapomnieç. O tym, 
˝e na moim oddziale zmar∏o dziecko, ̋ e przywieêli malucha 
z wypadku i nie wiadomo, czy prze˝yje. Nie da si´ o tym 
zapomnieç, same jesteÊmy matkami, myÊlimy, ̋ e przecie˝ to 
mog∏o spotkaç naszego syna czy córk´. Cz´sto s∏yszymy: jak 
wy mo˝ecie na to patrzeç, jak mo˝ecie tu pracowaç!? – opo-
wiada El˝bieta Tyra∏a, zast´pca piel´gniarki oddzia∏owej 
na oddziale urazowo-ortopedycznym. 
 Piel´gniarki pracujàce w szpitalu dzieci´cym przyznajà 
jednak, ̋ e czujà si´ spe∏nione w ̋ yciu zawodowym i - choç 
brzmi to mo˝e zbyt patetycznie, swojà prac´ traktujà jak 
misj´. Satysfakcj´ sprawiajà im uÊmiechy powracajàcych 
do zdrowia dzieci, kiedy zwracajà si´ do nich: ”ciociu”! 
Cieszà si´ tak˝e, kiedy ich praca jest ze zrozumieniem 
przyjmowana przez rodziców pacjentów. W ich zawo-
dzie bywajà te˝ trudne chwile. Piel´gniarka nie mo˝e 
si´ przecie˝ pomyliç, musi byç niezwykle ostro˝na, nie 
mo˝e sobie pozwoliç na ˝adne niedopatrzenie, a jej 
post´powanie wymaga taktu i odwagi. 
 Marzà, by nie brakowa∏o pieni´dzy na podnosze-
nie standardów opieki nad pacjentem, aby zawód 
piel´gniarki doczeka∏ si´ uznania, presti˝u i finansowego
zadoÊçuczynienia, a nade wszystko pracy w dobrych wa-
runkach, najlepiej w nowym budynku szpitalika.

Pomagajà przyjÊç na Êwiat
 Specyficznym zawodem jest profesja po∏o˝nej polegajàca
m.in. na opiece nad kobietà w czasie cià˝y, porodu i po∏ogu. 
– To trudny zawód, wymaga stalowych nerwów i silnej psy-
chiki, potrzebnych zw∏aszcza na sali porodowej, gdzie nie-
jednokrotnie trzeba szybko i zdecydowanie podejmowaç 
decyzje. JednoczeÊnie niesamowite poczucie uczestnictwa 
w poczàtkach nowego ˝ycia – twierdzi  Ma∏gorzata Sta-
churska-Gredka, od 6 lat po∏o˝na oddzia∏owa na oddziale 
ginekologiczno-po∏o˝niczym Wojewódzkiego Szpitala Ze-

Ewa Krawczyƒska opiekuje si´ noworodkiem 
na oddziale neonatologicznym WSZ

Na sali porodowej - poło˝ne - Małgorzata 
Stachurska-Gredka i Marzena WrzeÊniewska

spolonego w Kielcach. - Nie ka˝da z paƒ posiada predys-
pozycje do asystowania czy odbierania porodów. Niestety, 
lata nauki nie przygotowujà przysz∏ych po∏o˝nych do pra-
cy na sali operacyjnej.
 Praca po∏o˝nej to przede wszystkim kontakt z pacjentka-
mi, przygotowanie ich na przyjÊcie dziecka, to tak˝e edu-
kacja przysz∏ych mam w szkole rodzenia oraz pomoc przy 
narodzinach. W tym zawodzie trzeba po prostu lubiç ludzi 
- Ciesz´ si´, ˝e pracuj´ tutaj. To pi´kny, radosny oddzia∏, tu 
przecie˝ rodzi si´ nowe ˝ycie, oczywiÊcie niejednokrotnie 
w wielkich bólach, ale potem jest tylko radoÊç, widok wy-
czekiwanego, ma∏ego szcz´Êcia. Nie wyobra˝am sobie pra-
cy w innym zawodzie ni˝ po∏o˝na – podkreÊla Ma∏gorzata 
Stachurska-Gredka, od 21 lat po∏o˝na.
 Gdyby jeszcze raz stan´∏a przed wyborem swojej pro-
fesji, decyzja by∏aby taka sama jak przed laty: chc´ byç 
po∏o˝nà! 
 Od 38 lat po∏o˝na oddzia∏owa Barbara Traczyƒska pra-
cuje na oddziale neonatologicznym WSZ. – By∏a to moja 
pierwsza praca i jak si´ okazuje ostatnia, bo niebawem wy-
bieram si´ na emerytur´ – mówi pani Barbara. Na oddziale 
tym pracuje 18 paƒ. Jak podkreÊla Barbara Traczyƒska, to 
bardzo odpowiedzialna praca, wymagajàca du˝ej  wiedzy 
i dok∏adnoÊci. - Naszymi pacjentami sà przecie˝ najm∏odsi 
pacjenci, bardzo cz´sto rodzà si´ wczeÊniaki, wa˝àce 
niespe∏na kilogram, wymagajàce ciàg∏ej obserwacji, a nie-
jednokrotnie tak˝e szybkiej reakcji, która cz´sto decydu-
je o ˝yciu tego maleƒkiego cz∏owieka. ˚eby tu pracowaç 
trzeba po prostu kochaç dzieci! 
 M∏odym mamom po∏o˝ne pomagajà przebrnàç przez 
najtrudniejszy dla nich okres wczesnego rodzicielstwa. 
Uczà, jak ubieraç, jak myç noworodka, ̋ eby nie wyÊlizgnà∏ 
si´ z ràk, jak karmiç…- Mówimy mamom, co trzeba robiç. 
Zdarzajà si´ bowiem pacjentki, które bojà si´ wziàç dziec-
ko na r´ce. Staramy si´, ˝eby przy nas prze∏ama∏y ten 
strach – dodaje pani Barbara. 
 Czego piel´gniarki ˝yczy∏yby sobie z okazji ich Êwi´ta? 
– Przede wszystkim zdrowia i si∏y do pracy. I ˝eby nas, 
piel´gniarek nigdy nie zabrak∏o… 
 Naszym Êwi´tokrzyskim samarytankom – niezastà- 
pionym piel´gniarkom i po∏o˝nym ˝yczymy, aby uÊmiech 
i wdzi´cznoÊç pacjentów zawsze towarzyszy∏a Paniom 
w Waszej trudnej s∏u˝bie. Aby codzienny, decydujàcy 
o ludzkim zdrowiu i ˝yciu wysi∏ek by∏ zawsze doceniany.

Ma∏gorzata Niewczas-Sochacka
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Mocna czwórka 
z integracji
 Rozmowa z Czes∏awem Siekierskim, deputowanym 
do Parlamentu Europejskiego z ramienia Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. 

 - Za nami ju˝ prawie cztery lata obecnoÊci Polski 
w Unii Europejskiej. Czy to by∏ dobry czas dla naszego 
kraju i regionu? 
 - To mimo wszystko zbyt krótki czas, by pokusiç si´ 
o g∏´bokie analizy. Ale musimy pami´taç, ˝e rozszerzenie, 
które mia∏o miejsce 1 maja 2004 roku, by∏o wydarzeniem 
bezprecedensowym zarówno dla Polski, jaki i dla Europy. Do 
spójnego ekonomiczno – politycznego organizmu liczàcego 
15 paƒstw do∏àczy∏o 10 nowych krajów. A od 1 stycznia 2007 
roku tak˝e Bu∏garia i Rumunia. Unia „rozros∏a si´” do ponad 
492 milionów obywateli, a swym zasi´giem obj´∏a prawie 
ca∏à Êrodkowo – wschodnià cz´Êç kontynentu. Rozszerzenie 
przypad∏o na okres s∏abego wzrostu gospodarczego w Eu-
ropie Zachodniej. W efekcie cz∏onkowie „starej” Unii dà˝yli 
do rozszerzenia jak najmniejszym kosztem, co oczywiÊcie 
wp∏yn´∏o na warunki cz∏onkostwa, wynegocjowane przez 
nowe kraje, w tym Polsk´.
 Ale bardzo istotny jest fakt, ˝e wejÊcie do Unii, mimo 
np. wzrostu cen ˝ywnoÊci, nie wiàza∏o si´ dla nas z ˝adnà 
terapià szokowà. Obserwujemy za to wiele pozytywnych 
elementów, zwiàzanych z integracjà: wzrós∏ polski eks-
port, obserwujemy zwi´kszony nap∏yw kapita∏u zagra-
nicznego. Do stabilizacji naszego rozwoju przyczyni∏ si´ 
te˝ du˝y nap∏yw Êrodków unijnych. Sà one szczególnie 
widoczne w inwestycjach infrastrukturalnych, w tym 
tak˝e w regionie Êwi´tokrzyskim, ale i w inwestycjach 
w gospodarstwach rolnych. Generalnie trzeba podkreÊliç, 
˝e Polska jest znaczàcym odbiorcà unijnych funduszy, 
mimo i˝ to rozszerzenie o 12 nowych paƒstw by∏o dla 
„starej” Unii rozszerzeniem tanim.

 - Czy po tym czasie mo˝na ju˝ rzetelnie oceniç jak 
byliÊmy przygotowani do integracji?
 - Proces wejÊcia do Unii wymaga∏ ogromnych prac do-
stosowawczych w krajach kandydujàcych. Trzeba by∏o 
wprowadziç w ˝ycie ca∏à mas´ nowych rozwiàzaƒ praw-
nych. Cz´Êç z nich – zw∏aszcza te w zakresie rolnictwa 
i ochrony Êrodowiska – wprowadzaç b´dziemy jeszcze 
przez kolejne lata. Ale trzeba podkreÊliç, ˝e do integracji 
byliÊmy przygotowani lepiej ni˝ si´ nam wydawa∏o. I le-
piej ni˝ zak∏adali to przedstawiciele krajów „starej 15-stki”. 
MyÊl´, ˝e potwierdzeniem tej tezy jest bardzo wysoki, 
przekraczajàcy 90 procent, odsetek wniosków sk∏adanych 
przez rolników o p∏atnoÊci bezpoÊrednie. 

 - JeÊli w szkolnej skali mia∏by pan oceniç integracj´ 
Polski z Unià Europejskà, jaka by∏aby to ocena?
 - Spokojnie postawi∏bym mocnà czwórk´. Przed nami 
wielka szansa pójÊcia drogà Hiszpanii, Portugalii czy Ir-
landii, które znaczàco przyspieszy∏y swój rozwój po 
wstàpieniu do Unii Europejskiej. Podstawowe korzyÊci 
z cz∏onkostwa to przede wszystkim stabilizacja naszego 
rozwoju gospodarczego, wynikajàca z przynale˝noÊci do 

jednolitego rynku europejskie-
go, funkcjonujàcego wed∏ug 
wspólnych rozwiàzaƒ praw-
nych,

 - A jak na tym tle oceniç 
gwa∏townà emigracj´ zarob- 
kowà Polaków? Czy jako „sku-
tek uboczny” naszego wejÊcia 
do wspólnej Europy?
 - Có˝, fakt emigracji w po-
szukiwaniu pracy ma zarów-
no swoje plusy, jak i minu-
sy. Z jednej strony w Polsce brakuje pracy, wi´c m∏odzi 
ludzie, a wyje˝d˝ajà g∏ównie tacy, jadà do Irlandii czy 
w Wielkiej Brytanii, bo tam znajdujà zatrudnienie. W ten 
sposób obni˝amy poziom bezrobocia w naszym kraju. 
Ale z drugiej strony ju˝ teraz zaczynamy obserwowaç 
niebezpieczny proces „wyludniania si´” ludzi zdolnych. 
Ju˝ teraz zaczyna brakowaç niektórych specjalistów, i to 
zarówno lekarzy czy informatyków, jaki i np. spawaczy 
i budowlaƒców. OczywiÊcie trzeba pomagaç rodakom 
pracujàcym na Zachodzie, choçby poprzez u∏atwienia 
w opodatkowaniu. Ale trzeba te˝ robiç wszystko, by Po-
lacy mogli znaleêç prac´ we w∏asnym kraju i nie musieli 
masowo wyje˝d˝aç za granic´ w jej poszukiwaniu.

 - Czy w Parlamencie Europejskim wcià˝ widaç podzia∏ 
na „starà” i „nowà” Uni´?
 - W Brukseli czy w Strasburgu unika si´ takich 
sformu∏owaƒ. W debatach na europejskim forum dominu-
je opinia o unijnej jednoÊci. Ale to nie znaczy, ˝e podzia∏u 
nie ma. Ten podzia∏ na starych i nowych utrzymuje si´ 
poprzez konkretne rozwiàzania, zw∏aszcza w kwestiach 
finansowych. W instytucjach unijnych mamy do czynie-
nia z ró˝nym uk∏adem si∏. W Parlamencie Europejskim 
widoczna jest dominacja Niemców, którzy cz´sto znajdujà 
sprzymierzeƒców wÊród francuskich deputowanych. Ci 
ostatni mocno strzegà  interesów Francji, zw∏aszcza w kwe-
stiach rolnych. Cz´sto odbywa si´ to kosztem innych kra-
jów, w tym Polski. Wielka Brytania naciska na liberalizacj´ 
handlu, bo jest importerem produktów, w tym rolniczych i 
chce je jak najtaniej pozyskiwaç. Ale taka liberalizacja stoi 
w konflikcie z interesami innych krajów Unii, w tym tak˝e
z interesami choçby polskich rolników. Z kolei Hiszpanie 
chcà wi´kszych nak∏adów na rozwój regionalny, a to mo˝e 
si´ odbyç tylko kosztem nowych, biedniejszych krajów 
UE... Tak wi´c z tà jednoÊcià Wspólnoty ró˝nie to bywa.

 - Ten pierwszy okres obecnoÊci Polski w Unii Euro-
pejskiej okreÊlany jest czasami jako sprawdzian naszych 
mo˝liwoÊci, jeÊli chodzi o wykorzystanie funduszy europej-
skich. A te naprawd´ du˝e przysz∏y dopiero teraz, w okre-
sie finansowym 2007 - 2013. Zgadza si´ pan z tà opinià?
 - Ten pierwszy okres naszej obecnoÊci w Unii rzeczywiÊcie 
mo˝na uznaç za rodzaj sprawdzian, jeÊli chodzi o naszà 
skutecznoÊç w wykorzystaniu funduszy europejskich. I ten 
sprawdzian - zarówno jeÊli chodzi o ca∏y kraj, jak te˝ o na-
sze województwo – wypad∏ naprawd´ dobrze. I rozbudzi∏ 
oczekiwania na bardzo du˝e unijne fundusze w latach 200 
7 – 2013. I tak naprawd´ bud˝et unijny na ten okres po-
winien byç znacznie wi´kszy, taka zresztà by∏a pierwotna 
propozycja Komisji Europejskiej. O obni˝eniu bud˝etu 
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zdecydowa∏a postawa najbogatszych krajów UE. Ale 
rzeczywiÊcie pieniàdze jakie na lata 2007 – 2013 otrzyma∏a 
Polska, w tym tak˝e nasz region Êwi´tokrzyski, sà znacznie 
wi´ksze ni˝ te w pierwszym okresie cz∏onkostwa. I powin-
ny staç si´ dla naszego kraju prawdziwym bodêcem roz-
wojowym. OczywiÊcie wszystko zale˝y od tego, jak je wy-
korzystamy, niestety dotychczas mamy istotne opóênienie 
w uruchomieniu tych Êrodków. 

Szkolnictwo 
zawodowe 
a rynek pracy
 Jakie podjàç dzia∏ania, by absolwenci naszych szkó∏ 
zawodowych byli tymi, których poszukujà pracodawcy? 
– takie pytanie przyÊwieca∏o uczestnikom konferencji 
„Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy”, zorganizo-
wanej przez Wojewódzki Urzàd Pracy w Kielcach we 
wspó∏pracy z Kuratorium OÊwiaty i Konwentem Sta-
rostów Województwa Âwi´tokrzyskiego. Patronat nad 
konferencjà obj´li Tadeusz Kowalczyk, Przewodniczàcy 
Sejmiku Województwa Âwi´tokrzyskiego, Adam Jaru-
bas, Marsza∏ek Województwa Âwi´tokrzyskiego oraz 
Bo˝entyna Pa∏ka-Koruba,  Wojewoda Âwi´tokrzyski. 

 W konferencji uczestniczy∏o oko∏o 300 nauczycieli, dy-
rektorów szkó∏ zawodowych, pracodawców, pracowni-
ków publicznych s∏u˝b zatrudnienia oraz przedstawicieli 
samorzàdów województwa, w tym Komisja Strategii Roz-
woju, Promocji i Wspó∏pracy z Zagranicà oraz Komisja 
Edukacji, Kultury i Sportu z jej Przewodniczàcym a zara-
zem Wiceprzewodniczàcym Sejmiku Józefem ˚urkiem. 
Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali wydawnictwa 
Wojewódzkiego Urz´du Pracy niezb´dne przy planowa-
niu rozwoju szkolnictwa zawodowego w regionie.
 Otwierajàc konferencj´ Andrzej Lato, dyrektor Woje-
wódzkiego Urz´du Pracy stwierdzi∏, i˝ jest potrzeba od-
bycia debaty poÊwi´conej zwiàzkom pomi´dzy systemem 
edukacji a rynkiem pracy.
 W trakcie konferencji omówione zosta∏y zmiany 
wyst´pujàce na regionalnym rynku pracy, przedstawio-
no tak˝e wyniki badaƒ prowadzonych przez powiatowe 
urz´dy pracy i Narodowy Bank Polski oraz ekspertów 
z Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie w ra-
mach projektu: „Mapa Monitorujàca Szanse na Prac´ ab-
solwentów ponadgimnazjalnych szkó∏ zawodowych wo-
jewództwa Êwi´tokrzyskiego”. 
 Temat konferencji rozwinà∏ w swoim referacie prof. dr 
hab. Stefan Kwiatkowski, przewodniczàcy Komitetu Nauk 
Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, jednoczeÊnie 
Ekspert Mi´dzynarodowej Organizacji Pracy. Zwróci∏ 
on uwag´ na fakt niedoceniania szkolnictwa zawodo-
wego przez absolwentów gimnazjów, którzy najcz´Êciej 
podejmujà nauk´ w liceach ogólnokszta∏càcych. B∏´dne 
postrzeganie szkolnictwa zawodowego skutkuje zmiana-
mi w strukturze wykszta∏cenia Polaków, które objawiajà 

si´ wzrostem liczby osób z wy˝szym wykszta∏ceniem, 
lecz cz´sto nie posiadajàcych kwalifikacji i kompetencji
oczekiwanych na rynku pracy. Zdaniem prof. Kwiatkow-
skiego konieczny jest dalszy rozwój poradnictwa zawodo-
wego w szko∏ach, gdy˝ roli tej nie sà w stanie skutecznie 
wype∏niaç rodzice uczniów i nauczyciele.
 O wyzwaniach edukacyjnych w kontekÊcie potrzeb 
rynku pracy i Europejskiej Strategii Zatrudnienia mówi∏ 
dr Zdzis∏aw Sadowski, Radca Ministra Pracy i Polity-
ki Spo∏ecznej. PodkreÊli∏, i˝ przywrócenie rangi i jakoÊci 
edukacji zawodowej jest jednym z celów Strategii Roz-
woju Kraju na lata 2007-2015. Wytyczne dla paƒstw 
cz∏onkowskich Unii Europejskiej dotyczàce polityki za-
trudnienia nak∏adajà na Polsk´ obowiàzki zwi´kszania 
i poprawy inwestycji w kapita∏ ludzki oraz dostosowywa-
nia systemów edukacji i szkoleƒ do nowych wymogów 
dotyczàcych kompetencji zawodowych.
 O Uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili, i˝ od przy-
gotowania kadr zgodnie z potrzebami rynku pracy zale˝y w 
du˝ej mierze rozwój gospodarczy naszego województwa. 
PodkreÊlano, i˝ planowanie procesu kszta∏cenia winno si´ 
opieraç na informacjach prognostycznych wyprzedzajàcych 
aktualne potrzeby gospodarki o 8 - 10 lat.
 W rzeczywistoÊci trudno jest jednak przewidywaç lokal-
ne potrzeby kadrowe w d∏u˝szej perspektywie czasowej. 
Jest to spowodowane przede wszystkim dynamikà zmian 
gospodarczych, ale tak˝e nie dajàcà si´ przewidzieç, co do 
skali i tempa, migracjà ludnoÊci. Tymczasem dokonujàc 
analiz perspektywicznych powinniÊmy tak˝e uwzgl´dniaç 
grup´ zawodów nowych, które pojawià si´ w ró˝nych ob-
szarach ̋ ycia wraz z szybkim post´pem technologicznym. 
Nie oznacza to jednak, i˝ nie nale˝y podejmowaç prób jak 
najlepszego zbilansowania przysz∏ych potrzeb kadrowych 
gospodarki i dostosowania do nich kierunków kszta∏cenia 
zawodowego.

oprac. Redakcja

Przewodniczàcy Sejmiku Tadeusz Kowalczyk 
podczas konferencji

 Wa˝ne jest abyÊmy szczególny nacisk k∏adli na 
innowacyjnoÊç naszej gospodarki i to w najró˝niejszych 
jej dziedzinach. Stawiajàc na szeroko rozumianà edukacj´, 
post´p naukowy i nowe technologie, a przede wszyst-
kim kszta∏cenie m∏odych ludzi mo˝emy mieç nadziej´ na 
naprawd´ trwa∏y i stabilny rozwój Europy, Polski i naszej 
Ziemi Âwi´tokrzyskiej .  
 - Dzi´kuj´ za rozmow´.  

Iwona Sinkiewicz
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Imi´ i nazwisko...
Krystyna Kielisz

Z zawodu jestem... mgr turystyki

Pracuje w... Urz´dzie Miasta 
i Gminy Opatów – jestem burmi-
strzem

Cel, jaki mi przyÊwieca...
w pracy… zbudowanie przyjaznej 
dla mieszkaƒców gminy admini-
stracji samorzàdowej

w ˝yciu prywatnym... harmonijne po∏àczenie roli burmistrza 
z rolà matki i ˝ony

Najwa˝niejsze w ˝yciu jest... ˝yç w poczuciu dobrze 
spe∏nionego obowiàzku w po∏àczeniu z realizacjà postawionych 
celów

Lubi´... aktywne ˝ycie - ludzie aktywni ˝yjà d∏u˝ej

Nie lubi´... bylejakoÊci, biernoÊci w ̋ yciu zawodowym i rodzin-
nym

Imi´ i nazwisko…
Krzysztof Obrataƒski 

Z zawodu jestem… nauczycielem 
historii. Ale dosyç uniwersalnym: 
moja szko∏a Êrednia to Technikum 
Mechaniczno – Odlewnicze a ostat-
nio ukoƒczy∏em studia podyplomo-
we na Wy˝szej Szkole Europejskiej 
im. ks. Tischnera w dziedzinie 
zarzàdzania funduszami unijnymi

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

Cel, jaki mi przyÊwieca…
w pracy… skutecznoÊç w rozwiàzywaniu problemów 

w ˝yciu prywatnym… mieç ˝ycie prywatne  

Najwa˝niejsze w ˝yciu jest… osiàgni´cie harmonii mi´dzy 
tym, co konieczne a tym, co mo˝liwe w zgodzie z wyznawanym 
systemem wartoÊci

Lubi´… dobrà ksià˝k´, krakowskie klimaty w muzyce i poezji, 
warszawski teatr i stare westerny, w których zawsze w koƒcu 
dobro wygrywa, a z∏o jest pokonane 

Nie lubi´… ob∏udyImi´ i nazwisko...
Marek Jan Joƒca

Z zawodu jestem... mgr in˝. 
SpecjalnoÊç ochrony Êrodowiska, 
ukoƒczy∏em Akademi´ Rolniczà 
w Lublinie

Pracuj´ w... Urz´dzie Miasta 
i Gminy w Koprzywnicy, jestem 
burmistrzem 

Cel, jaki mi przyÊwieca... 
w pracy... ciàgle ulepszaç naszà rzeczywistoÊç i potencja∏ 
tkwiàcy w ludziach i w sobie

w ˝yciu prywatnym... szcz´Êcie rodzinne to moja  jedyna pod-
pora,  a w trudnych chwilach jest zawsze dla mnie azylem

Najwa˝niejsze w ˝yciu jest... 1. byç w zgodzie z samym sobà 
i swoimi zasadami, 2. prawda, cz∏owiek mi∏ujàcy prawd´ jest 
cz∏owiekiem bogatym, 3. poczucie bycia przydatnym

Lubi´... szczeroÊç, otwartoÊç, uczciwoÊç, pracowitoÊç

Nie lubi´... ob∏udy , zak∏amania, g∏upoty

Imi´ i nazwisko… 
Jan G∏ogowski 

Z zawodu jestem… ekonomistà

Pracuj´ w… Urz´dzie Miasta 
i Gminy w Ma∏ogoszczu, gdzie 
piastuj´ funkcj´ burmistrza

Cel, jaki mi przyÊwieca…
w pracy… kierowanie sie dobrem 
spo∏ecznoÊci, a tym samym przyczy-
nianie si´ do harmonijnego rozwoju 
gminy

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

Najwa˝niejsze w ˝yciu jest… rodzina, zdrowie i dobre relacje 
z ludêmi

Lubi´… sport, aktywnie sp´dzaç wolny czas

Nie lubi´… k∏amstwa i arogancji
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Gorące serca i... 
otwarte portfele 
 Prawie 10 tysi´cy z∏otych dla dzieci´cej onkologii 
uda∏o si´ zebraç podczas aukcji zorganizowanej przez 
Komitet Pomocy Oddzia∏owi Onkologiczno - Hemato-
logicznemu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 
Dzieci´cego w Kielcach. Patronat honorowy nad akcjà 
pomocy objà∏  marsza∏ek Adam Jarubas, a goÊciem aukcji 
w antykwariacie Andrzeja Metzgera w Kielcach by∏a am-
basador Republiki Po∏udniowej Afryki w Polsce - Pani 
Fébé Potgieter - Gqubule.

 WczeÊniej pani ambasador, równie˝ patron honorowy 
akcji, w towarzystwie wicemarsza∏ka Zdzis∏awa Wrza∏ki 
i Bernarda Antosa, dyrektora Kancelarii Zarzàdu odwiedzi∏a 
oddzia∏ dzieci´cej onkologii, gdzie spotka∏a si´ z ma∏ymi pa-
cjentami i personelem. - Nasz oddzia∏ jest jedynà tego typu 
placówkà w województwie. Leczymy tu ch∏oniaki, guzy lite, 
bia∏aczk´. Leczenie m∏odych pacjentów trwa Êrednio trzy 
lata - mówi∏a ordynator, dr Gra˝yna Karolczyk. Personel 
oddzia∏u stara si´, by - mimo ci´˝kich chorób, jakie dotykajà 
dzieci - mali pacjenci czuli si´ tam jak najlepiej. Podczas wi-
zyty pani ambasador jedna z sal na oddziale, przeznaczona 
na Êwietlic´, by∏a akurat „zamieniana” w akwarium, a dzieci 
same malowa∏y na Êcianach kolorowe rybki.
 Przed rozpocz´ciem aukcji ambasador Fébé Potgieter - 
Gqubule mówi∏a: - Polska i RPA choç tak odlegle od siebie, 
majà wiele wspólnego.   ¸àczy nas problem z finansowa-
niem s∏u˝by zdrowia. To wspaniale, ˝e sà wolontariusze, 
którzy organizujà takie aukcje, jak ta dzisiejsza.
 Panià ambasador wspiera∏ wicemarsza∏ek Zdzis∏aw 
Wrza∏ka: - JeÊli uda nam si´ zakupiç potrzebny oddzia∏owi 
mikroskop, zyskamy sobie wdzi´cznoÊç ma∏ych pacjentów.
 Wizyta na oddziale mia∏a rozgrzaç serca i... otworzyç 
portfele. I tak si´ te˝ sta∏o. Licytacja by∏a goràca, a nazwi-
ska osób, które podarowa∏y przedmioty na aukcj´ mog∏y 
robiç wra˝enie. Byli to m.in. prezydenci Lech Wa∏´sa i Vac-
lav Havel, premier Donald Tusk, Ksi´˝na i Ksià˝e Liechten-
steinu, pani prezydent Chile czy... Leo Beenhakker.
 I tak szalik podarowany przez trenera pi∏karskiej repre-
zentacji narodowej Leo Beenhakkera wraz z jego auto-
grafem wylicytowa∏ pose∏ Miros∏aw Pawlak. Do jego ràk 
trafi∏a tak˝e pocztówka z wizerunkiem i autografem Sir
Edmunda Hillary’ego. Obraz „Madre” ofiarowany przez
Michelle Bachelet, pierwszà w historii prezydent Chile - 

Uczestnicy aukcji w antykwariacie Andrzeja Metzgera

kobiet´ trafi∏, po ostrej i d∏ugiej licytacji, do wicewojewo-
dy Piotra ˚o∏àdka. Kupi∏ go za 2600 z∏otych, przy cenie 
wywo∏awczej 450 z∏. Wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka 
wylicytowa∏ mi´dzy innymi wazon podarowany przez 
ambasadora Czech, a w∏aÊcicielem pióra podarowanego 
na aukcj´ przez marsza∏ka Adama Jarubasa sta∏ si´ eurode-
putowany Czes∏aw Siekierski. Z kolei spinki od wojewody 
wylicytowa∏ prezes Zarzàdu Centrostal Kielce S.A. Andrzej 
Bryk, komplet ksià˝ek „Polityki” trafi∏ do pos∏a Andrzeja
Pa∏ysa, a w∏aÊcicielem drugiego kompletu ksià˝ek od „Po-

Wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka wylicytowa∏ wazon

lityki” sta∏ si´ dyrektor Kancelarii Zarzàdu Bernard Antos.
 Bardzo aktywny udzia∏ w licytacji brali równie˝ Ma∏go- 
rzata i Tomasz Osuchowie, za∏o˝yciele Fundacji Spe∏nionych 
Marzeƒ, mecenas Stanis∏aw Szufel, oraz dyrektor szpitalika 
dzieci´cego W∏odzimierz Wielgus. Z kolei pani ambasador 
sta∏a si´ w∏aÊcicielkà szkicu podarowanego na aukcj´ przez 
kieleckiego malarza Andrzeja Sysk´ - Szafraƒskiego.
 W sumie podczas licytacji uda∏o si´ zebraç prawie 
10 tys. z∏otych. Pieniàdze b´dà przeznaczone na zakup 
mikroskopu na oddzia∏ i na potrzeby ma∏ych pacjentów.

(Sin.)

Fébé Potgieter - Gqubule spotka∏a si´ z ma∏ymi pacjentami

Ambasador RPA - kobieta o goràcym sercu
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 Sejmik Województwa Âwi´tokrzyskiego jednog∏oÊnie 
udzieli∏ absolutorium Zarzàdowi Województwa 
Âwi´tokrzyskiego z tytu∏u wykonania bud˝etu za 2007 rok. 
 Pozytywnà opini´ w sprawie wykonania ubieg∏o- 
rocznego bud˝etu województwa przedstawi∏a Regionalna 
Izba Obrachunkowa w Kielcach. Równie˝ Komisja Rewi-
zyjna Sejmiku pozytywnie oceni∏a sprawozdanie z wyko-
nania bud˝etu i wnios∏a o udzielenie Zarzàdowi Woje-
wództwa absolutorium.- W imieniu Zarzàdu serdecznie 
dzi´kuj´ za okazane nam zaufanie, za tak jednoznacz-
ne opowiedzenie si´ za udzieleniem nam absolutorium 
– powiedzia∏ Adam Jarubas, Marsza∏ek Województwa. 
Podczas sesji radni uchwalili tak˝e zmiany w tegorocz-
nym bud˝ecie, program rozwoju bazy sportowej oraz 
przystàpienie województwa do programu budowy 
kompleksów sportowych „Moje boisko Orlik 2012”, któ-
ry zak∏ada powstanie nowych boisk w naszym regionie. 
Województwo Âwi´tokrzyskie w 2008 roku przeznaczy na 
ten cel 3,4 mln z∏otych.
 - Bez nowoczesnej bazy nie jest mo˝liwe rozpowszech-
nianie sportu wÊród spo∏eczeƒstwa, dlatego te˝ w naszym 
województwie 20 gmin b´dzie obj´tych tym programem, 
a gmina Bodzechów zostanie gminà pilota˝owà - wyjaÊni∏ 
Lech Janiszewski, cz∏onek Zarzàdu Województwa.
 Decyzjà radnych Muzeum Wsi Kieleckiej b´dzie 
wspólnie prowadzone przez Samorzàd Województwa 
oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Decyzja 
o wspó∏prowadzeniu to nie tylko wzrost presti˝u jednost-
ki, ale i wi´ksze pieniàdze na jej dzia∏anoÊç. W tym roku 
z ministerstwa rolnictwa 
otrzymamy dodatkowe 100 
tys. z∏ na bie˝àcà dzia∏alnoÊç 
muzeum. W kolejnych la-
tach mo˝emy liczyç na kil-
kakrotnie wi´ksze sumy, 
przeznaczone równie˝ na 
inwestycje.
 Radni Sejmiku wyrazili 
tak˝e zgod´ na przej´cie 
przez Województwo 
Âwi´tokrzyskie, w drodze 
darowizny od Miasta Kiel-
ce dwóch nieruchomoÊci 
w Kielcach: przy ul. Olszew-
skiego 2 oraz przy ul. Ma∏a 
Zgoda. Po∏owa przej´tego 
budynku przy ul Olszew-
skiego przeznaczona zosta-
nie na potrzeby Wojewódz-
kiego OÊrodka Medycyny 
Pracy w Kielcach, m. in. na: 
dostosowanie pomieszczeƒ 
rejestracji medycznej do 
norm Unii Europejskiej, 

Sesja Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego 
– 21 kwietnia 2008 r.

zwi´kszenie dost´pnoÊci osób niepe∏nosprawnych do 
us∏ug medycznych oraz rozbudow´ dzia∏alnoÊci rehabili-
tacyjnej w odniesieniu do chorób zawodowych. Natomiast 
nieruchomoÊci gruntowe przy ul. Ma∏a Zgoda przeznaczo-
ne zostanà pod làdowisko dla helikopterów na potrzeby 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieci´cego 
w Kielcach. Radni Sejmiku w∏àczyli si´ tak˝e w akcj´ 
zbierania pieni´dzy na odbudow´ wie˝y klasztornej na 
Âwi´tym Krzy˝u. Podczas sesji wystawiona zosta∏a specjal-
na skarbonka, do której ofiarodawcy wrzucali datki.

Adam Jarubas przedstawi∏ sprawozdanie 
z wykonania bud˝etu

Wszyscy radni g∏osowali za udzieleniem absolutorium Zarzàdowi Wojewodztwa
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Jan Gierada, Jacek Musia∏, Teresa Czernecka

Ostatnie konsultacje ze Skarbnikiem Województwa

Przewodniczàcy Tadeusz Kowalczyk 
da∏ dobry przyk∏ad uczestnikom sesji

Pogadajmy jak Kowalczyk z Kowalczykiem i ... Przygodzkim

Przerwa na kaw´

Radny Wojciech Kurek z entuzjazmem wspar∏ 
akcj´ odbudowy wie˝y na Âwi´tym Krzy˝u

Dariusz Detka i Arkadiusz Piecyk

Absolutorim przyj´te - teraz mo˝na odetchnàç!
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 Bie˝àcy rok jest dla naszego Regionu rokiem szczegól-
nym, bowiem w tym roku Województwo Âwi´tokrzyskie 
i Obwód Winnicki z Ukrainy Êwi´tujà jubileusz 50- lecia  
wspó∏pracy mi´dzyregionalnej. Kontakty Âwi´tokrzysko 
- Winnickie  rozwija∏y si´ od dawna w wielu wymiarach, 
lecz zawsze najwa˝niejsze  by∏y i nadal sà kontakty go-
spodarcze, które szczególnie na przestrzeni ostatnich lat 
przynoszà najbardziej wymierne efekty.

 Szczególne miejsce, wÊród wielu zaplanowanych do reali-
zacji w 2008 roku przedsi´wzi´ç, zajmujà wydarzenia gospo-
darcze, a mi´dzy nimi Misja Gospodarcza Przedsi´biorców 
z Obwodu Winnickiego w Województwie Âwi´tokrzyskim. 
Organizatorami tego projektu gospodarczego by∏ Urzàd 
Marsza∏kowski Województwa Âwi´tokrzyskiego przy 
wspó∏pracy z Staropolskà Izbà Przemys∏owo-Handlowà. 
Na zaproszenie w∏adz Województwa w dniach 11-12 kwiet-
nia odwiedzi∏a nasz region grupa przedstawicieli 16 firm 
z Winniczyzny wraz z przedstawicielami instytucji oto-
czenia biznesu oraz administracji lokalnej. W sk∏ad misji 
weszli przedstawiciele nast´pujàcych bran˝: produkcja rol-
no-spo˝ywcza (2), poligrafia (1), budownictwo i materia∏y
budowlane (6), produkcja maszyn (2), transport (2), turysty-
ka (1), edukacja (1) i izby gospodarcze (1). Wizyta przyjació∏ 
z Winniczyzny spotka∏a si´ z ogromnym zainteresowaniem 
ze strony Êrodowiska Êwi´tokrzyskiego biznesu. Do roz-
mów biznesowych z przedstawicielami firm ukraiƒskich
zasiad∏o oko∏o 100 przedsi´biorców z naszego regionu.
 Uroczystego otwarcia Misji Gospodarczej, która odby∏a 
si´ na terenie Targów Kielce dokonali: Walerij Korowij - 
Wicegubernator Obwodu Winnickiego,  Adam Jarubas - 
Marsza∏ek Województwa Âwi´tokrzyskiego oraz Ryszard 
Zbróg – Prezydent Staropolskiej Izby Przemys∏owo-Han-
dlowej. Po cz´Êci oficjalnej przystàpiono do konkretnych
rozmów kooperacyjnych w uk∏adzie face-to-face. Z nieofi-
cjalnych informacji wynika, i˝ oferty firm Êwi´tokrzyskich
i winnickich zawiera∏y wiele punktów zbie˝nych, co daje 
nadziej´ na bardzo obiecujàce i wymierne efekty przepro-
wadzonych spotkaƒ. Przedstawiciele Staropolskiej i Win-
nickiej Izb Przemys∏owo-Handlowych rozmawiali o kon-
kretnych wspólnych projektach na przysz∏oÊç. 

Firmy świętokrzyskie
zainteresowane współpracą z Ukrainą

Podczas spotkania kooperacyjnego

Ryszard Zbróg, Walerij Korowij, Adam Jarubas

 Imprezie towarzyszy∏a wspó∏organizowana przez 
Regionalnà Organizacjà Turystycznà Województwa 
Âwi´tokrzyskiego konferencja pt. „Perspektywy rozwoju 
turystyki biznesowej w województwie Êwi´tokrzyskim 
pod kàtem rynków wschodnich”, która równoczeÊnie 

Walerij Korowij - Wicegubernator Obwodu Winnickiego

Pi∏karskie reprezentacje obu regionów



wspó∏pracy pomi´dzy Êwi´tokrzyskimi i winnickimi kluba-
mi pi∏karskimi. Gospodarze zaprezentowali delegacji win-
nickiej równie˝ Stadion KSZO Ostrowiec. Zainteresowanie 
Winniczan aktywnoÊcià sportowà nie jest jednak tylko teo-
retyczne na co dowodem mo˝e byç mecz pi∏karski, w któ-
rym uczestniczy∏ sam Gubernator Korowij.
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inaugurowa∏a VII Âwi´tokrzyskie Targi Turystyczne 
VOYAGER. Wicegubernator Korowij zaprezentowa∏ 
bogatà ofert´ turystycznà Ziemi Winnickiej zarówno pod-
czas swojej prezentacji na ww. konferencji, jak i na promo-
cyjnym stoisku targowym.
 Kolejnym punktem programu misji gospodar-
czej z Obwodu Winnickiego by∏a wizyta w Ostrowcu 
Âwi´tokrzyskim. Gospodarzami spotkania, które odby∏o 
si´ w Agencji Rozwoju Lokalnego byli: Prezydent Miasta - 
Jaros∏aw Wilczyƒski oraz Magdalena  Salwerowicz - Prezes 
Agencji Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Âwietokrzyskim. 
Przygotowane przez gospodarzy prezentacje na temat 
oferty inwestycyjnej i wspó∏pracy spotka∏y si´ z du˝ym za-
interesowaniem ze strony uczestników Misji. Najwi´ksze 
jednak wra˝enie wywar∏o na nich samo Ostrowieckie Cen-
trum Rozwoju Przedsi´biorczoÊci, a szczególnie dzia∏ajàca 
w Inkubatorze Przedsi´biorczoÊci firma produkujàca dino-
zaury. W wydarzeniu, obok goÊci w Winnicy uczestniczyli 
lokalni przedsi´biorcy, którzy z zapa∏em i zainteresowa-
niem usiedli do rozmów z przedsi´biorcami Winnickimi. 
Mamy ju˝ konkretne efekty – Agencja Rozwoju Lokalnego 
podj´∏a wspó∏prac´ ze stronà Winnickà i na swojej stronie 
internetowej promuje oferty wspó∏pracy firm Winnickich
(http://www.arl.ostrowiec.pl/index.php?dzial=modules/
art/show_result_db&id=102). 
 Nasi goÊcie ˝ywo interesujà si´ równie˝ dzia∏alnoÊcià 
sportowà. Dlatego te˝  uczestniczyli w spotkaniu z przed-
stawicielami klubu pi∏karskiego KSZO Ostrowiec, podczas 
którego omówiono zasady zarzàdzania nowoczesnym klu-
bem pi∏karskim oraz potencjalne mo˝liwoÊci nawiàzania 

Podczas konferencji w Targach Kielce

Spotkanie z w∏adzami regionu Êwi´tokrzyskiego

Stoisko winnickie na Targach VOYAGER

Stypendia 
dla młodych 
sportowców
 53 zawodników i zawodniczek w kategoriach 
m∏odzie˝owych reprezentujàcych województwo 
Êwi´tokrzyskie oraz osiàgajàcych wysokie wyniki spor-
towe b´dzie otrzymywaç stypendia. Takà decyzj´ podjà∏  
Zarzàd Województwa Âwi´tokrzyskiego. 

 - Popieramy sport amatorski, a stypendia to znakomi-
ta forma wspierania m∏odych, uzdolnionych sportowców 
naszego regionu – podkreÊli∏ Adam Jarubas, marsza∏ek 
województwa Êwi´tokrzyskiego. 
 Stypendia b´dà wyp∏acane m∏odym sportowcom 
w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2008 r. Otrzymajà 
od 300 do 800 z∏. Na ten cel zosta∏a przeznaczona kwota 
w wysokoÊci 200 tys. z∏
 W gronie stypendystów znaleêli si´ finaliÊci Mistrzostw
Europy i  Âwiata, uczestnicy Igrzysk Olimpijskich, mi-
strzowie Polski. WÊród nich m.in. p∏ywaczka Justyna 
Hampel, zawodniczka Klubu Sportowego KSZO Ostro-
wiec, szachista Wojciech Moranda, reprezentujàcy ˚aka 
Kielce oraz zawodnik Stelli Kielce Tomasz Przepióra.

M.N.

 Mo˝na Êmia∏o powiedzieç, ˝e dwudniowa misja go-
spodarcza przedsi´biorstw Winnickich w naszym wo-
jewództwie by∏a najwi´kszym wydarzeniem tego 
typu w naszym regionie, a tak du˝e zainteresowanie 
nawiàzaniem wspó∏pracy z partnerami ukraiƒskimi 
wÊród Êwi´tokrzyskich firm potwierdza potrzeb´ orga-
nizowania tego typu przedsi´wzi´ç w przysz∏oÊci i daje 
nadziej´ na znaczàcà aktywizacj´ gospodarczych kontak-
tów Êwi´tokrzysko-Winnickich.

oprac. Redakcja
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 Na temat dzia∏alnoÊci Zwiàzku Miast i Gmin Regio-
nu Âwi´tokrzyskiego  oraz realizacji zadaƒ samorzàdu 
województwa w zakresie prowadzenia rejestru agencji 
zatrudnienia oraz rejestru instytucji szkoleniowych roz-
mawiali radni z Komisji Samorzàdu Terytorialnego Sej-
miku Województwa Âwi´tokrzyskiego. 

 Zapoznali si´ tak˝e z dzia∏alnoÊcià Stowarzyszenia 
„Zwiàzek Miast i Gmin Regionu Âwi´tokrzyskiego”. Prezes 
Micha∏ Markiewicz, jednoczeÊnie burmistrz Skalbmierza 
poinformowa∏, i˝ na 102 Êwi´tokrzyskie gminy do Zwiàzku 
Miast i Gmin przystàpi∏o 96 samorzàdów. Stowarzyszenie 
powsta∏o w 2001 r. Stanowi ono swoiste forum wymiany 
doÊwiadczeƒ pomi´dzy samorzàdowcami, gdzie omawiane 
sà istotne dla gmin sprawy. Do sukcesów Zwiàzku Micha∏ 
Markiewicz zaliczy∏ program „Bezpieczne Êwi´tokrzyskie” 
realizowany przez samorzàdy i policj´, majàcy na celu 
popraw´ bezpieczeƒstwa mieszkaƒców naszego regio-
nu. PodkreÊli∏, i˝ bardzo dobrze uk∏ada si´ wspó∏praca 
pomi´dzy Zarzàdem Województwa, radnymi i Zwiàzkiem 
Miast i Gmin Regionu Âwi´tokrzyskiego. – Sprawy woje-
wództwa sà naszym wspólnym interesem, dlatego warto ze 
sobà wspó∏pracowaç dla dobra mieszkaƒców naszego woje-
wództwa – powiedzia∏ Micha∏ Markiewicz.

 Radni z Komisja Zdrowia, Polityki Spo∏ecznej i Spraw 
Rodziny pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wy-
konania bud˝etu województwa za rok 2007. Zapoznali 
si´ tak˝e ze stanem realizacji inwestycji ochrony zdro-
wia w województwie Êwi´tokrzyskim.

 W planie na lata 2007 - 2008 uj´to cztery dzia∏ania 
w tym inwestycje wieloletnie - rozbudow´ Szpitala Miej-
skiego w Starachowicach oraz budow´ Szpitala Powiato-
wego w Opatowie. W zesz∏ym roku podpisano równie˝ 
umow´ z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kiel-
cach w zakresie rozbudowy Centrum Kardiologii. Rad-
ny Józef Grabowski zwróci∏ uwag´, i˝ w przysz∏oÊci 
nale˝a∏oby zwróciç wi´kszà uwag´ na zabezpieczenie 
i przekazanie Êrodków finansowych dla szpitali z terenu
województwa m.in.: na remonty wymian´ sprz´tu radio-
logicznego. Istotnà kwestià by∏oby równie˝ zach´cenie 
m∏odych lekarzy i personelu medycznego do pozostania 
w Êwi´tokrzyskich placówkach s∏u˝by zdrowia. 

 - Przedsi´wzi´cia realizowane w ramach Kontraktu 
Wojewódzkiego na lata 2007 - 2008, to pewne ca∏oÊci, które 
uda∏o si´ zamknàç - stwierdzi∏ cz∏onek Zarzàdu Wojewódz-
twa Marek Gos. - Na listach indykatywnych znajduje si´ 
kilkanaÊcie placówek zdrowia o znaczeniu strategicznym, 
na które przeznaczona zostanie okreÊlona pula pieni´dzy. 

Komisja Zdrowia, 
Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Komisja Samorządu Terytorialnego
 Dyrektor Wojewódzkiego Urz´du Pracy Andrzej Lato 
zapozna∏ radnych z realizacjà zadaƒ samorzàdu woje-
wództwa w zakresie prowadzenia rejestru agencji za-
trudnienia oraz rejestru instytucji szkoleniowych. Od 1 XI 
2005 r. WUP w imieniu marsza∏ka województwa prowadzi 
rejestr agencji zatrudnienia. W 2007 r. za poÊrednictwem 
agencji zatrudnienia prac´ podj´∏o 2617 mieszkaƒców 
województwa Êwi´tokrzyskiego. 

M.N.

Aby jà w∏aÊciwie rozdysponowaç zasi´gamy informacji 
o najpilniejszych potrzebach szpitali z terenu wojewódz-
twa. Czekamy równie˝ na uregulowania prawne z zakre-
su s∏u˝by zdrowia.

 Na zakoƒczenie tego spotkania Komisji, radni zapozna-
li si´ z informacjami na temat bilansu potrzeb jednostek 
pomocy spo∏ecznej oraz realizacji koordynowania syste-
mów zabezpieczenia spo∏ecznego w zakresie Êwiadczeƒ 
rodzinnych za 2007 rok.

A.D.

Przewodniczàca Komisji Agnieszka Szl´k
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KALEJDOSKOP WYDARZE¡

4 kwietnia

 W Hucie Szklanej, gm. Bieliny marsza∏ek 
Adam Jarubas uczestniczy∏ w konferencji 
z wojewodami i marsza∏kami województw 
Polski Wschodniej pn. „Instrumenty wspie-
rania przedsi´biorczoÊci i innowacje w Polsce 
Wschodniej”. 

 Wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka i cz∏onek 
Zarzàdu Województwa Lech Janiszewski wzi´li 
udzia∏ w prezentacji Portalu Informacji Kultu-
ralnej Województwa Âwi´tokrzyskiego, która 
odby∏a si´ w Wojewódzkim Domu Kultury.

 Na temat utworzenia nowej biblioteki miej-
skiej na osiedlu Barwinek w dawnej siedzibie 
Mediateki Lech Janiszewski, cz∏onek Zarzàdu 
Województwa rozmawia∏ z dyrektorem Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej Andrzejem 
Dàbrowskim, wiceprzewodniczàcym Rady Miej-
skiej w Kielcach Jackiem Wo∏owcem i radnymi.

7 kwietnia

 16 Êwi´tokrzyskich szkó∏ otrzyma Certyfi-
katy JakoÊci „Szko∏a Przedsi´biorczoÊci”. Ich 
uroczyste wr´czenie odby∏o podczas konfe-
rencji ,,Moja szko∏a - Szko∏à Przedsi´biorczoÊci. 
Kszta∏towanie postaw przedsi´biorczoÊci”. 
W spotkaniu uczestniczy∏ przewodniczàcy 
Sejmiku Tadeusz Kowalczyk oraz marsza∏ek 
Adam Jarubas.
 Konferencja realizowana by∏a w ra-
mach ogólnopolskiego projektu ,,Szko∏a 
Przedsi´biorczoÊci”, który zak∏ada certy- 
fikacj´ szkó∏ na podstawie dzia∏alnoÊci 
w czterech g∏ównych obszarach tematycznych: 
przygotowania do aktywnoÊci na rynku pracy, 
nauki Êwiadomego gospodarowania finansami,
wspó∏pracy z lokalnymi partnerami i zapew-
nienia ekonomicznego wymiaru kszta∏cenia 
przez szko∏´.

 Odby∏y si´ uroczystoÊci zwiàzane ze 
zmianà nazwy Akademii Âwi´tokrzyskiej  
i powstaniem w Kielcach Uniwersytetu Huma-
nistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskie-
go. W posiedzeniu Senatu Uniwersytetu wzi´li 
udzia∏ marsza∏ek Adam Jarubas, wicemarsza∏ek 
Zdzis∏aw Wrza∏ka oraz cz∏onkowie Zarzàdu 
Województwa Marek Gos i Marcin Perz.

8 kwietnia

 W prezentacji projektu „Systemu Informacji 
Przestrzennej Województwa Âwi´tokrzyskiego” 
uczestniczyli marsza∏ek Adam Jarubas, 
wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka oraz cz∏onek 
Zarzàdu Województwa Lech Janiszewski.

 Marsza∏ek Adam Jarubas spotka∏ si´ z dy-
rektorem Regionu Po∏udniowo - Wschodniego 
Polskiej Telefonii Komórkowej S∏awomirem 
Wilkiem. Rozmowa dotyczy∏a projektu 
z∏o˝onego przez firm´ do programu operacyj-
nego „Rozwój Polski Wschodniej”.

9 kwietnia

 Województwo Êwi´tokrzyskie zajmuje 
I miejsce w kraju pod wzgl´dem wykorzysta-
nia funduszy z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalne-
go 2004 – 2006. 94 procent przeznaczonych dla 
województwa pieni´dzy ju˝ zosta∏o wydanych 
i rozliczonych. 

 Na wspólnym posiedzeniu spo-
tkali si´ radni  Komisji Strategii 
Rozwoju, Promocji i Wspó∏pracy 
z Zagranicà oraz Komisji Rolnic-
twa, Gospodarki Wodnej i Ochrony 
Ârodowiska. W obradach uczestni-
czyli cz∏onkowie Zarzàdu Wojewódz-
twa Âwi´tokrzyskiego Marek Gos 
i Marcin Perz.
 Pierwsza cz´Êç obrad  poÊwi´cona 
by∏a omówieniu realizacji projektu 
systemowego ROPS „ABC sukcesu 
zawodowego” przygotowanego w ra-
mach Priorytetu VII Programu Opera-
cyjnego Kapita∏ Ludzki, post´pów we 
wdra˝aniu Programu Operacyjnego 
Województwa Âwi´tokrzyskiego na 
lata 2007-2013 oraz podsumowaniu IX 
Edycji Konkursu Âwi´tokrzyska Na-
groda JakoÊci.
 - ZnaleêliÊmy si´ w gronie dziesi´ciu 
województw, które uruchomi∏y pro-
jekt z dzia∏ania 7.1 „Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji. 
Dzi´ki szkoleniu „ABC sukcesu za-
wodowego” szeÊçdziesi´ciu pracow-
ników i wolontariuszy pomocy i in-
tegracji spo∏ecznej z terenu naszego 
województwa mog∏o podnieÊç kwa-
lifikacje - powiedzia∏a Barbara Jakac-
ka – Green, dyrektor Departamentu 
Zdrowia i Polityki Spo∏ecznej - Uzy-
skali oni teoretycznà wiedz´ w zakre-
sie form aktywnej integracji, rozwoju 
pracy socjalnej i aktywizowania klien-
tów pomocy spo∏ecznej. 

Wspólne 
posiedzenie Komisji

 Uczestnicy projektu „ABC suk-
cesu zawodowego”  mieli równie˝ 
mo˝liwoÊç zapoznania si´ z zasadami 
finansowania, wdra˝ania i wyboru 
tych projektów finansowanych przez
Uni´ Europejskà, które odnoszà si´ do 
pomocy spo∏ecznej.
 Radni zapoznali si´ tak˝e 
z informacjà Jadwigi G∏owienki, dy-
rektor Departamentu Rozwoju Re-
gionalnego na temat prac nad Regio-
nalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Âwi´tokrzyskiego na 
lata 2007- 2013. Druga cz´Êç posie-
dzenia po∏àczonych Komisji Strate-
gii Rozwoju, Promocji i Wspó∏pracy 
z Zagranicà  oraz Komisji Rolnic-
twa, Gospodarki Wodnej i Ochrony 
Ârodowiska, któremu przewodniczyli 
Jaros∏aw Przygodzki i Józef Kwiecieƒ 
poÊwi´cona by∏a Planowi Przestrzenne-
go Zagospodarowania województwa 
Êwi´tokrzyskiego z uwzgl´dnieniem 
inwestycji drogowych. Szczegó∏owà 
prezentacj´ rozpocz´tych i planowa-
nych inwestycji w infrastrukturze 
drogowej przedstawi∏a dyrektor Ge-
neralnej Dyrekcji Krajowych Dróg 
i Autostrad Ewa Sayor. Cz∏onkowie ko-
misji chwalili pomys∏ uporzàdkowania 
pod wzgl´dem infrastruktury drogo-
wej po∏udniowej cz´Êci Kielc, co jest 
istotne z punktu widzenia planowane-
go stworzenia lotniska w Obicach i ko-
rytarza wylotowego w stron´ granicy 
z Ukrainà.                                           A.D.
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 W ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zreali-
zowanych zosta∏o prawie 300 projektów inwe-
stycyjnych, na ∏àcznà kwot´ dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w wysokoÊci ponad 430 milionów z∏otych. 

 Rusza druga edycja Âwi´tokrzyskiego Pro-
gramu Odnowy Wsi. Na program w bud˝ecie 
województwa na 2008 r. zarezerwowano, po-
dobnie jak w ubieg∏ym roku, 1 milion z∏otych. 
 Zarzàd Województwa ustali∏ termin na-
boru wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach „Âwi´tokrzyskiego Programu Od-
nowy Wsi w formie konkursu przedsi´wzi´ç” 
- od 14 kwietnia do 16 maja. W bud˝ecie wo-
jewództwa na 2008r. na realizacj´ programu 
zabezpieczona zosta∏a kwota 1 000 000 z∏. 
Maksymalna kwota dofinansowania wyno-
si 20 000 z∏otych. Program jest skierowany 
do organizacji pozarzàdowych dzia∏ajàcych 
w sferze spo∏ecznej, kulturowej, rolniczej, re-
kreacyjnej, turystycznej, sportowej, ochrony 
Êrodowiska, o statusie fundacji lub stowarzy-
szenia posiadajàcych osobowoÊç prawnà oraz 
prowadzàcych dzia∏alnoÊç non profit.

 50 tysi´cy z∏otych trafi do organi-
zacji pozarzàdowych z województwa 
Êwi´tokrzyskiego na realizacj´ zadaƒ z zakre-
su turystyki. W ramach otwartego konkur-
su wy∏oniono 33 projekty, które otrzymajà 
dofinansowanie – o podziale tych Êrodków
zdecydowa∏ Zarzàd Województwa. 

10 kwietnia

 Jak rozwijaç spo∏eczeƒstwo informacyjne 
w województwie Êwi´tokrzyskim w latach 2008-
-2010?” to temat spotkania roboczego, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia 
„Miasta w Internecie”, przewodniczàcy sejmiku 
Tadeusz Kowalczyk, marsza∏ek Adam Jarubas, 
wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka oraz Lech Ja-
niszewski, cz∏onek Zarzàdu Województwa.

 Marsza∏ek Adam Jarubas oraz cz∏onkowie 
Zarzàdu Województwa Lech Janiszewski 
i Marcin Perz goÊcili Ambasadora Szwajcarii 
w Polsce i na Bia∏orusi Bénédicta de Cerjat. 
Rozmowy dotyczy∏y Szwajcarsko – Polskiego 
Programu Wspó∏pracy w ramach Szwajcar-
skiego Mechanizmu Finansowego.

 Unijne pieniàdze dla kultury by∏y tema-
tem kolejnej debaty „Gazety Wyborczej”,  
w której uczestniczy∏ b´dzie marsza∏ek Adam 
Jarubas.

 W Po∏aƒcu wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka 
spotka∏ si´ z burmistrzem Po∏aƒca, starostà sta-
szowskim oraz przedstawicielami gmin z tere-
nu powiatu staszowskiego. Omówiona zosta∏a 
sprawa budowy mostu na WiÊle.

 Marek Gos, cz∏onek Zarzàdu Wojewódz-
twa uczestniczy∏ w konferencji „Strategie 
przekszta∏ceƒ szpitali w aspekcie formalno 
- prawnym i finansowym. Nowy model szpi-
tala samorzàdowego”. Organizatorem kon-
ferencji w Karpaczu by∏o Centrum Edukacji 
Mened˝erskiej PROMOTOR. Podczas spotka-
nia zaprezentowano uczestnikom mo˝liwe 
do realizacji i sprawdzone strategie restruk-
turyzacyjne szpitali, czynniki determinujàce 
optymalne rozwiàzania, realia i sposoby 
wdro˝enia wybranego wariantu. Marek Gos 
przedstawi∏ uwarunkowania lokalne i regional-
ne w formu∏owaniu strategii ochrony zdrowia 

 Sprawozdanie z wykonania 
bud˝etu województwa za 2007 rok 
by∏o jednym z najwa˝niejszych te-
matów poruszonych podczas ob-
rad Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu Sejmiku Województwa 
Âwi´tokrzyskiego.
 Radni po zapoznaniu si´ 
z przedstawionà przez Skarbnika Wo-
jewództwa, Zdzis∏awa Wojciechow-
skiego informacjà na temat realizacji 
ubieg∏orocznego bud˝etu, pozytyw-
nie zaopiniowali sprawozdanie.
 Cz∏onkowie Komisji przychy-
lili si´ równie˝ do dwóch projek-
tów uchwa∏ Sejmiku zwiàzanych 
z dzia∏aniami w obszarze sportu. 
Dotyczà one przystàpienia wojewódz-
twa Êwi´tokrzyskiego do Programu 
Budowy Kompleksów Sportowych pn. 
„Moje boisko – Orlik 2012”. Program 
zak∏ada, ̋ e w latach 2008-2012 w ca∏ym 
kraju powstanie ponad 2000 komplek-
sów boisk sportowych. Koszt budowy 
jednego kompleksu, wed∏ug standar-
dowego projektu, szacuje si´ na 1 mln 
z∏otych. Inwestycje sfinansujà wspól-
nie gminy, urz´dy marsza∏kowskie 
i ministerstwo.
 Zielone Êwiat∏o otrzyma∏ od rad-
nych tak˝e projekt uchwa∏y w sprawie 
„Programu rozwoju bazy sportowej 
w Województwie Âwi´tokrzyskim na 
2008 rok i lata nast´pne”. W ramach 
tego programu, znaczne Êrodki prze-
znaczone zostanà na budow  ́ Kry-
tej P∏ywalni w Starachowicach oraz 

O sporcie, kulturze 
i budżecie

pe∏nowymiarowych hal sportowych 
w Dzia∏oszycach i Skar˝ysku-Kamiennej. 
Wsparciem obj´te zostanà prace przy bu-
dowie stadionu w Sandomierzu.
 – Wprowadzamy nowà jakoÊç 
w dzia∏alnoÊci Muzeum Wsi Kieleckiej. Mi-
nister Rolnictwa zgodzi∏ si´ wspó∏prowadziç 
trzy najbardziej reprezentatywne dla kul-
tury wiejskiej  placówki. Dzi´ki tej decy-
zji mo˝emy ju˝ dziÊ mówiç o narodowych 
charakterze naszego Muzeum – tak Jacek 
Kowalczyk, dyrektor Departamentu 
Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki, zarekomendowa∏ cz∏onkom 
Komisji projekt uchwa∏y Sejmiku 
w sprawie prowadzenia jako wspól-
nej instytucji kultury – Muzeum Wsi 
Kieleckiej w Kielcach. Radni nie mieli 
˝adnych wàtpliwoÊci co do tego projek-
tu i poprali go jednog∏oÊnie. Radni za-
poznali si´ tak˝e z informacjami o sytu-
acji finansowejwojewódzkich instytucji 
kultury w 2007 r. oraz o wykorzystaniu 
Êrodków przeznaczonych w 2007 roku 
na zadania z zakresu ochrony zabyt-
ków. Jak zapewnia∏ Jacek Kowalczyk, 
wszystkie podleg∏e Samorzàdowi Wo-
jewództwa Âwi´tokrzyskiego placówki 
kultury wesz∏y w 2008 bez zad∏u˝eƒ 
i innych zobowiàzaƒ. – Mo˝emy byç 
dumni z naszych instytucji kultury – cie-
szy tak˝e ich dobra kondycja finansowa – 
podsumowa∏ obrady Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu Sejmiku Województwa 
Âwi´tokrzyskiego, jej przewodniczàcy 
– Józef ˚urek.

P. Ch.
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w regionie Êwi´tokrzyskim, zadania organów 
za∏o˝ycielskich SPZOZ w przygotowaniu kon-
cepcji restrukturyzacji szpitali oraz rol´ orga-
nu za∏o˝ycielskiego w przekszta∏ceniu SPZOZ 
w szpital niepubliczny.

11 kwietnia

 W Urz´dzie Marsza∏kowskim Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, 
wicemarsza∏kowie województw oraz dyrek-
torzy departamentów odpowiedzialnych za 
obszar przewozów regionalnych dyskutowali 
na temat „Usamorzàdowienia spó∏ki PKP Prze-
wozy Regionalne”. W spotkaniu uczestniczy∏ 
Wojciech Siporski, dyrektor Departamentu In-
frastruktury.

 Wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka spotka∏ si´ 
z przedstawicielami firmy Skanska. Rozmowa
dotyczy∏a inwestycji drogowych planowanych 
do realizacji w województwie Êwi´tokrzyskim.

 Na zaproszenie dyrekcji Szko∏y Podstawo-
wej nr 18 w Kielcach Lech Janiszewski, cz∏onek 
Zarzàdu Województwa by∏ goÊciem VI Woje-
wódzkiego Konkursu M∏odych Twórców Po-
ezji „Poezja – ogród naszych marzeƒ”.

14 kwietnia

 GoÊciem marsza∏ka Adama Jarubasa by∏ 
Józef Zuwa∏a, wójt gminy Bejsce. Rozmowa 
dotyczy∏a szans i mo˝liwoÊci rozwoju gminy, 
a tak˝e inwestycji prowadzonych w oparciu 
o Êrodki z Unii Europejskiej, m.in. modernizacji 
biegnàcej przez gmin´ drogi wojewódzkiej i bu-
dowy chodnika w miejscowoÊci Dobies∏awie. 

 Z cz∏onkami zarzàdu spó∏ki „Lotnisko Kiel-
ce”, Januszem Marszyckim i Andrzejem ̧ achem, 
marsza∏ek Adam Jarubas rozmawia∏ o funkcjo-
nowaniu spó∏ki i planowanych inwestycjach.

 Na zaproszenie Stowarzyszenia Nadzieja 
Rodzinie, wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka 
wzià∏ udzia∏ w uroczystoÊciach poÊwi´cenia 
i otwarcia Klubu M∏odzie˝owego Wolna Stre-
fa oraz przeniesienia oddzia∏u dziennego dla 
osób uzale˝nionych od Êrodków psychoaktyw-
nych.

 Lech Janiszewski oraz Marcin Perz – 
cz∏onkowie Zarzàdu Województwa spotkali si´ 
z Janem O∏dakowskim, dyrektorem Muzeum 
Powstania Warszawskiego w Warszawie. Roz-
mawiano na temat budowy w Kielcach Mu-
zeum Czynu Niepodleg∏oÊciowego. Muzeum 
powstaç ma w ramach projektu rewitalizacji 
Kielc, finansowanego z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego. 

15 kwietnia

 Kolejne cenne eksponaty pozostanà w za-
sobach Muzeum Narodowego w Kielcach. Ro-
dzina Popielów podpisa∏a z dyrekcjà Muzeum 
umow´ depozytowà. Dotyczy∏a ona siedmiu 
przedmiotów rzemios∏a artystycznego oraz 
16 portretów przedstawicieli rodów So∏tyków 
i Popielów. Wymienione przedmioty, pochodzà 
z majàtku w Kurozw´kach i przechowywane 
by∏y w muzeum od 1945 r., decyzjà z 27 marca 
2008 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego o skreÊleniu z inwentarzy muzealnych, 
sta∏y si´ w∏asnoÊcià Jeana Martina Popiela. 
W uroczystoÊci podpisania umowy depozy-
towej wzià∏ udzia∏ Lech Janiszewski, cz∏onek 
Zarzàdu Województwa.

 Na temat wdro˝enia zadaƒ z re-
alizacji Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 
Âwi´tokrzyskiego Programu Odno-
wy Wsi rozmawiali radni z Komi-
sji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej 
i Ochrony Ârodowiska Sejmiku Wo-
jewództwa Âwi´tokrzyskiego. Zapo-
znali si´ tak˝e z ofertà programowà 
na 2008 rok w zakresie edukacji 
ekologicznej w województwie 
Êwi´tokrzyskim. W posiedzeniu 
uczestniczy∏ Janusz Âledziƒski, 
dyrektor Departamentu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ârodowiska 
Urz´du Marsza∏kowskiego.

 Informacje na temat wdro˝enia 
zadaƒ z realizacji PROW  oraz 
Âwi´tokrzyskiego Programu Odno-
wy Wsi przedstawi∏a Miros∏awa Mo-
chocka ze Âwi´tokrzyskiego Biura 
Rozwoju Regionalnego. – JesteÊmy 
gotowi do wdra˝ania programów, 
prawie na ukoƒczeniu jest opraco-
wanie procedur koniecznych do ich 
uruchomienia. Nasze wojewódz-
two ma szans´ na uzyskanie bar-
dzo du˝ych pieni´dzy – mówi∏a 
Miros∏awa Mochocka. Wspomnia∏a 
tak˝e o mo˝liwoÊciach zwiàzanych 
z programem LEADER. Na program 
ten Êwi´tokrzyskie mo˝e otrzymaç 
ponad 30 mln euro, warunkiem przy-
znania tej kwoty jest obj´cie tym pro-

O odnowie wsi 
i edukacji ekologicznej

gramem 100% obszarów wiejskich 
województwa. Dlatego wa˝ne jest, 
aby wszystkie gminy w∏àczy∏y si´ w 
jego realizacj´.
 Przewodniczàcy Komisji Józef 
Kwiecieƒ zaproponowa∏, aby na 
najbli˝szym spotkaniu Zwiàzku Miast 
i Gmin Regionu Âwi´tokrzyskiego 
zapoznaç wójtów i burmistrzów 
z mo˝liwoÊciami zwiàzanymi z pro-
gramami dotyczàcymi odnowy i roz-
woju wsi.

 Janusz Kubiakowski, dyrektor 
Âwi´tokrzyskiego Zarzàdu Meliora-
cji i Urzàdzeƒ Wodnych w Kielcach 
zapozna∏ radnych z planem rzeczo-
wo-finansowym tej jednostki na
2008 r. Kwot´ ponad 6 mln z∏. Zarzàd 
Melioracji zamierza przeznaczyç na 
zadania inwestycyjne, prace zwiàzane 
z utrzymaniem i konserwacjà 
urzàdzeƒ wodnych, remont wa∏ów 
przeciwpowodziowych.

 Radni zapoznali si´ tak˝e 
z dzia∏aniami ekologicznymi, które 
b´dà realizowane w tym roku w wo-
jewództwie Êwi´tokrzyskim. Z zacie-
kawieniem obejrzeli tak˝e publikacj´ 
wydanà przez Departament Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Ârodowiska pt. 
„Edukacja ekologiczna w wojewódz-
twie Êwi´tokrzyskim na 2008 r.”.

M.N.
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 Lech Janiszewski, cz∏onek Zarzàdu Woje-
wództwa by∏ goÊciem fina∏u VIII Wojewódz-
kiego Konkursu Krajoznawczego „Moja ma∏a 
Ojczyzna”.

16 kwietnia

 Pierwsze posiedzenie Konwentu 
Marsza∏ków RP pod przewodnictwem 
Marsza∏ka Województwa Zachodniopo-
morskiego Norberta Obryckiego odbywa∏o 
si´ w Szczecinie. Przez szeÊç najbli˝szych 
miesi´cy b´dzie on gospodarzem spotkaƒ 16 
marsza∏ków.
 Samorzàd Województwa Âwi´tokrzyskiego 
podczas obrad reprezentowa∏ wicemarsza∏ek 
Zdzis∏aw Wrza∏ka.

 Zarzàd Województwa pod przewodnic-
twem marsza∏ka Adama Jarubasa pozytywnie 
zaopiniowa∏ wniosek przedsi´biorcy Andrzeja 
Bodziocha z Dàbrownicy w sprawie udzielenia 
koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

 25 tys. z∏ to kwota jakà otrzymajà dwie 
organizacje na realizacj´ zadaƒ z zakresu 
dzia∏aƒ na rzecz ekologii i ochrony zwierzàt 
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
Sà to: Okr´g Ligi Ochrony Przyrody, który 
otrzyma∏ 10,463 tys. z∏ na organizowanie lub 
wspó∏organizowanie konkursów, konferen-
cji ekologicznych na terenie Województwa 
Âwi´tokrzyskiego adresowanych do dzieci, 
m∏odzie˝y oraz doros∏ych, a tak˝e 4 tys. z∏ na 
wydawanie niskonak∏adowych, niekomercyj-
nych ulotek, publikacji, ksià˝ek, zwiàzanych 
z ochronà Êrodowiska. Równie˝ Towarzystwo 
Opieki nad Zwierz´tami w Polsce Oddzia∏ 
w Kielcach pozyska∏o na wykonanie tego sa-
mego zadania dotacj´ w wysokoÊci 10,5 tys. z∏.

 Marsza∏ek Adam Jarubas uczestniczy∏ 
w spotkaniu poÊwi´conym organizacji turnieju 
pi∏ki no˝nej „Mini Euro”. Turniej nawiàzywaç 
ma tematycznie do fina∏ów Mistrzostw Europy
2008 w pi∏ce no˝nej, które odb´dà si´ w czerw-
cu. Organizatorem imprezy jest Polski Zwiàzek 
Pi∏ki No˝nej i redakcja gazety „Echo Dnia”. 
Marsza∏ek objà∏ patronat honorowy nad akcjà.

 W O˝arowie przewodniczàcy Sejmiku Ta-
deusz Kowalczyk i marsza∏ek Adam Jarubas 
spotkali si´ z w∏adzami gminy i przedstawi-
cielami spó∏ki Cement O˝arów. Rozmowy 
dotyczyç b´dà problemów gminy i inwestycji 
planowanych do realizacji przez spó∏k´.

 Marek Gos, cz∏onek Zarzàdu Województwa 
uczestniczy∏ w posiedzeniu Rady Spo∏ecznej 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Ze-
spolonego w Kielcach.

18 kwietnia

 Marsza∏ek Województwa Adam Ja-
rubas, Âwi´tokrzyski Konserwator Za-
bytków oraz Regionalny OÊrodek Badaƒ 
i Dokumentacji Zabytków w Kielcach byli or-
ganizatorami konferencji, w ramach obchodów 
Mi´dzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, 
pn. „Dziedzictwo kulturowe i ochrona krajo-
brazu zabytkowego w dzia∏aniach Wojewódz-
twa Âwi´tokrzyskiego”. 
 By∏o to pierwsze spotkanie organizowane 
przez Samorzàd Województwa, a dotyczàce 
Êrodowiska kulturowego. 18 kwietnia obchodzi-
my Mi´dzynarodowy Dzieƒ Ochrony Zabytków. 
 - ChcieliÊmy przypomnieç samorzàdowcom 
„Program opieki nad zabytkami”, który Sejmik 

Ambasador
kultury 
ludowej
 75 letni Stefan Wyczyƒski znany 
jest wielu mieszkaƒcom naszego re-
gionu. W latach 50 – tych zosta∏ kie-
rownikiem i solistà rodzinnej kapeli 
z Lubczy. Dzia∏ajàca nieprzerwanie 
od 73 lat grupa zdoby∏a wiele nagród  
i wyró˝nieƒ, jest cz∏onkiem Stowa-
rzyszenia Twórców Ludowych.

 Kapela Ludowa z Lubczy powsta∏a 
w 1935 roku. Tworzyli jà trzej bra-
cia: Czes∏aw, Stanis∏aw i Tadeusz 
Wyczyƒscy. Sk∏ad grupy w przeciàgu 
lat zmienia∏ si´, w latach 50-tych 
funkcj´ kierownika grupy i solisty 
przejà∏ Stefan Wyczyƒski. Zespó∏ 
ciàgle wyst´puje, zdobywa na-
grody i wzbudza podziw wier-
nej publicznoÊci. Kapela Stefana 
Wyczyƒskiego prezentuje si´ w tra-
dycyjnych strojach skalbmierskich.

 - JeêdziliÊmy niemal po ca∏ym 
Êwiecie, w Polsce do dziÊ sà regiony, 
gdzie ciàgle jesteÊmy bardzo popu-
larni i stale zapraszani. Wyst´puj´ 
nieprzerwanie od 1968 roku, kiedy to 
na przeglàdzie kapel ludowych w Po-
znaniu zwyci´˝yliÊmy w konkursie 
ogólnopolskim. Owszem, wczeÊniej 
by∏y nagrody i wyró˝nienia na szcze-
blu wojewódzkim, ale po przeglàdzie 
w Poznaniu rozpocz´∏a si´ moja wiel-
ka przygoda z muzykà. Ciàgle jeszcze 
jesteÊmy proszeni o uÊwietnianie im-
prez wojewódzkich, gminnych, doÊç 
cz´sto wyst´pujemy na weselach 
- mówi Stefan Wyczyƒski.
 Ca∏e rodzeƒstwo Pana Stefana by∏o 
uzdolnione muzycznie. On sam pisze 
teksty do piosenek, muzyk´, choç jak 
sam mówi nie posiada klasycznego 
wykszta∏cenia muzycznego. 
 - Nigdy nie stara∏em si´ swojà 
muzykà nikomu ubli˝aç, nikogo 
krytykowaç, moja muzyka to folklor, 
a ja zawsze stara∏em si´ trzymaç zasad 
etycznych, aby nie skalaç tradycji i kul-
tury z której powsta∏em. W pewnym 
okresie czasu nazywano mnie nawet 
ambasadorem kultury ludowej. 
 Stefan Wyczyƒski otrzyma∏ wiele 
wyró˝nieƒ, odznaczony wielokrot-
nie jako zas∏u˝ony dzia∏acz kultu-

ry. Kapela wyst´powa∏a z Estradà 
Âwi´tokrzyskà, podczas Do˝ynek 
Wojewódzkich, Miejskich i Gmin-
nych. Cz∏onkowie grupy przez pe-
wien czas wyst´powali równie˝ jako  
kabaret ludowy „Sami Swoi”.
 O czym marzy? - Marz´ by 
zakoƒczyç swojà karier´ b´dàc 
u szczytu, nie czekaç a˝ m∏odsi zajmà 
moje miejsce, ale z honorem i dumà 
przejÊç w stan spoczynku. A wtedy 
zajm´ si´ tym co czeka na mnie od 
30 lat. Chcia∏bym napisaç ksià˝k´ 
poÊwi´conà pi´knemu folkloro-
wi naszego regionu, w której z ca∏à 
pewnoÊcià znajdà si´ teksty moich 
utworów, wspomnienia, anegdoty. 
Pragn´ byç wcià˝ aktywny - mówi 
Stefan Wyczyƒski. 

 Obecny sk∏ad Kapeli Stefana 
Wyczyƒskiego:

Stefan Wyczyƒski, 
Janusz Kruk, 
Leszek M´drek, 
Andrzej Kwiecieƒ, 
Jacek Wyczyƒski, 
Lucjan Drop

 Wa˝niejsze osiàgni´cia zespo∏u:

1) II nagroda dla solisty - wokalisty 
oraz III miejsce w kategorii kapel 
na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel 
w Poznaniu, po tym przeglàdzie 
zespó∏ rozpoczà∏ wspó∏prac´ 
z Estradà ¸ódê oddzia∏ Kielce, któ-
ra trwa∏a przez 14 lat, 

2) I miejsce w Ogólnopolskim Festi-
walu Kapel w Kazimierzu oraz 
w Mi´dzynarodowych Buskich 
spotkaniach z Folklorem, 

3) G∏ówna nagroda im. Piotra Gana, 
4) Trzykrotnie I miejsce w Buskich 

Spotkaniach z Folklorem, 
5) Dwukrotnie I miejsce na Festiwalu 

Ogólnopolskim w Kazimierzu nad 
Wis∏à.

E.T.

Kapela Stefana Wyczyƒskiego
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uchwali∏ w ubieg∏ym roku i wróciç do dyskusji 
o stanie opieki nad zabytkami w naszym regio-
nie - mówi∏ Lech Janiszewski, cz∏onek Zarzàdu 
Województwa. - ChcielibyÊmy, aby nasze wo-
jewództwo bardziej korzysta∏o z faktu, ˝e jest 
tak bogate w dziedzictwo historyczne i kultu-
rowe - podkreÊli∏.

 W Ostrowcu Âwi´tokrzyskim w Miejskim 
Centrum Kultury Lech Janiszewski, cz∏onek 
Zarzàdu Województwa wzià∏ udzia∏ w otwarciu 
wystawy w „Opozycja – opór spo∏eczny w re-
gionie Êwi´tokrzyskim w latach 1975 – 1989”. 

22 kwietnia

 Jak przygotowaç ofert´ inwestycyjnà, jaka 
jest rola gminy w procesie obs∏ugi inwesto-
ra zagranicznego? Odpowiedzi na te i inne 
pytania mogli uzyskaç uczestnicy szkolenia 
zorganizowanego przez Âwi´tokrzyskie Cen-
trum Obs∏ugi Inwestora oraz Polskà Agencjà 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Uczest-
niczyli w nim przedstawiciele samorzàdów 
województwa Êwi´tokrzyskiego. W spotkaniu 
wzià∏ udzia∏ Adam Jarubas, marsza∏ek woje-
wództwa.
 Uczestnicy konferencji mieli mo˝liwoÊç 
zasi´gni´cia opinii i porad ekspertów z Polskiej 
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych 
na temat zasad przygotowania oferty inwesty-
cyjnej, pozyskiwania i obs∏ugi inwestorów.

 Na zaproszenie dyrekcji Muzeum Narodo-
wego w Kielcach, Lech Janiszewski, cz∏onek 
Zarzàdu Województwa uczestniczy∏ w otwar-
ciu wystawy „Donatorzy”, zorganizowanej 
z okazji jubileuszu 100-lecia placówki. 

Opracowa∏a M. M.
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Dziecí cego w Kielcach

Regionalni zapaleńcy
 „G∏os Daleszyc” to kolejna gazeta 
samorzàdowa ukazujàca si´ w wo-
jewództwie Êwi´tokrzyskim, którà 
prezentujemy w naszym cyklu. Jest 
miesi´cznikiem wydawanym przez 
Urzàd Miasta i Gminy Daleszyce. 
Ukazuje si´ tak˝e w formie elek-
tronicznej na stronie internetowej 
www.daleszyce.pl

 Mieszkaƒcy gminy Daleszyce 
czytajà jà ju˝ od 14 lat. Pierwszy 
numer „G∏osu Daleszyc” ukaza∏ si´ 
w grudniu 1994 roku. Obecnie uka-
zuje si´ w nak∏adzie 1000 egzem-
plarzy, jest pismem bezp∏atnym. 
Na 16 stronach pisma zamieszcza-
ne sà informacje z ˝ycia gminy. 
– Piszemy o wa˝nych wydarze-

 Ponad 60 zawodników  z po∏ud- 
niowej cz´Êci Polski uczestniczy∏o 
w drugiej edycji amatorskich za-
wodów motocrossowych YakuZa 
MX&ATV 2 zorganizowanych przez 
Amatorski Klub Motocrossowy  
Yakuza. 
 Pasjonaci sportów motorowych od 
ponad roku niezwykle pr´˝nie dzia∏ajà 
na terenie powiatu j´drzejowskiego. 
Z ich inicjatywy w miejscowoÊci Ko-
nary, w gminie Wodzis∏aw wybudo-
wany zosta∏ tor motocrossowy, na 
którym mo˝na jeêdziç motocyklami 
crossowymi, quadami i buggy.
 Druga edycja zawodów, która 
odby∏a si´ 13 kwietnia  zgromadzi∏a 
ponad 60 zawodników z województw 
po∏udniowej Polski. Od rana mo˝na 
by∏o kibicowaç ma∏ym dzieciom,  
które wystartowa∏y jako pierwsze 
w klasie Mini, nast´pnie licznie zgro-
madzona publicznoÊç obserwowa∏a 
niesamowicie widowiskowe wyÊcigi  
motocykli oraz Quadów. Nad 
bezpieczeƒstwem uczestników oraz 
kibiców czuwa∏y 3 jednostki stra˝y 
po˝arnej oraz policja.
 Tor motocrossowy Konary powsta∏ 
na terenie starej wydobywalni 
piachu, która s∏u˝y∏a okolicznym 
mieszkaƒcom nie tylko do wydoby-

niach zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià 
urz´du miasta i gminy, placówek 
oÊwiatowych, Miejsko-Gminnego 
OÊrodka Kultury. Prezentujemy tak˝e 
osiàgni´cia naszych mieszkaƒców, 
zamieszczamy relacje z wa˝nych 
imprez, przybli˝amy dzia∏alnoÊç 
stowarzyszeƒ dzia∏ajàcych na tere-
nie gminy. Chcemy, aby gazeta by∏a 
o mieszkaƒcach i dla mieszkaƒców – 
mówi Marzena Sikora-Jaros z Urz´du 
Miasta i Gminy Daleszyce. Redakto-
rem naczelnym pisma jest Ma∏gorzata 
˚arnowska-Maciàgowska. Swoje tek-
sty zamieszczajà tam tak˝e nauczy-
ciele, ∏amy sà równie˝ otwarte dla 
mieszkaƒców gminy
 „G∏os Daleszyc” jest gazetà bezp∏atnà. 
Mieszkaƒcy mogà jà otrzymaç w Biu-
rze Obs∏ugi Interesanta, w wiejskich 
sklepach, jest ona tak˝e kolportowana 
przez so∏tysów i radnych.               M.N.

Świętokrzyski motocross
wania piachu ale niestety tak˝e jako 
wielkie wysypisko Êmieci.
 Dzi´ki uprzejmoÊci wójta gmi-
ny Wodzis∏aw Józefa Syski prezesi 
klubu YakuZa przerobili Êmietnisko 
w naj∏adniejszy tor w Ma∏opolsce (jak 
mówili przyjezdni zawodnicy z Kra-
kowa)  i jedyny tor legalnie dzia∏ajàcy 
w województwie Êwi´tokrzyskim. 
 - W∏adze gminy Wodzis∏aw nie-
ustannie wspierajà sportowe idee  ja-
kie obra∏ nasz klub, za co serdecznie 
dzi´kujemy  – powiedzia∏ prezes AKM 
YakuZa Szymon Pawlak - naszym 
g∏ównym celem jest umo˝liwienie 
spe∏nienia motorowych pasji i ambicji 
oraz marzeƒ wszystkim mi∏oÊnikom 
tego sportu. 
 Zarzàd klubu planuje kolejnà edy-
cje zawodów jesienià.

Redakcja
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I
 I oto nadesz∏a wiosna. D∏ugo nie nadchodzi∏a a˝ wresz-
cie nadesz∏a. Informacj´ t´ przekazywa∏y z szybkoÊcià 
F-16 borom bory, lasom lasy, ptactwo ptactwu, a nawet 
gawiedê przedszkolna wypuszczona po raz pierwszy na 
powietrze przez zapobiegliwe opiekunki. Astronomiczne 
continuum nie pozosta∏o te˝ bez wp∏ywu na Wójta.

 – Czas na zmiany – rzek∏ g∏´bokim basem – Przysz∏a wio-
sna wi´c nale˝y jej wyjÊç naprzeciw. Mierzalna temperatura 
wzros∏a i b´dzie wzrastaç nadal wi´c i s∏upek rt´ci naszych 
staraƒ o wizerunek Gminy musi pójÊç w gór´ (…).

 Znany powszechnie z ciàgot do budowania 
karko∏omnych figur retorycznych (przez opozycj´ nazy-
wany z tego powodu Katonem Frazy) wójt logicznà szar˝´ 
przeprowadza∏ nadzwyczaj d∏ugo i z nadzwyczajnym 
zapa∏em. Potrwa∏aby ona zapewne jeszcze d∏u˝ej, gdyby 
nie niezastàpiony w podobnych sytuacjach Zenon Po˝ycz 
Dwa Z∏ote.

 - Ale o co si´ Wójtowi w szczególe rozchodzi? – 
wymamrota∏ z charakterystycznà dla siebie flegmà.

 – Jak to: o co? Czas na wiosenne porzàdki! Zorganizuje-
my spo∏eczny, ˝e tak powiem, czyn.

II
 Czyn spo∏eczny w swojej ontologicznej istocie zak∏ada 
dzia∏anie – z ca∏à odpowiedzialnoÊcià u˝ywamy tego 
okreÊlenia – oddolne. Czyn spo∏eczny wydarza si´ 
najcz´Êciej spontanicznie, do spo∏ecznego czynu w po-
staci czystej nikt nie musi namawiaç i przekonywaç. 
„Ha! – obruszy si´ byç mo˝e na to za∏o˝enie Oportunista 
– A miniona epoka?! A zdegenerowani aparatczycy skrupu-
latnie zapisujàcy uczestników majowego czynu? I skrupulat-
nie tworzàcy listy osób, które w spo∏ecznym czynie nie wzi´∏y 
udzia∏u? A bezpardonowe nak∏anianie do wiosennego sadzenia 
obmierz∏ych zieleƒców?! – ryknie nam w twarz Oportunista 
- A zbrodnicza praktyka przymusowego marszu w pierwszoma-
jowym pochodzie to pies?! Zamiast bykiem w ∏ó˝ku le˝eç i po 
robocie odpoczywaç, to ˝em musia∏ choràgiewkà wywijaç jak jaki 
pajac! Takie to spontaniczne by∏o jak, za przeproszeniem, moja 
teÊciowa!”

 Oportunista b´dzie mia∏ oczywiÊcie racj´. B´dzie mia∏ 
racj´, ale nie do koƒca. Bo miniona epoka sta∏a si´ w koƒcu 
naprawd´ minionà, ale czyn spo∏eczny nadal jest w mo-
dzie. Jest w modzie, ma si´ bardzo dobrze, a nawet le-
piej ni˝ kiedykolwiek. Tyle tylko, ˝e obecnie funkcjonuje 
najszlachetniejsza, najczystsza, najbardziej spontaniczna 
i najbardziej oddolna jego forma.

III
 Ile to bowiem razy obserwowaliÊmy kwiat dojrza∏ej myÊli 
wyartyku∏owany na Êcianie budynku przez nieugi´tego 
czynownika. „Korona – Pany!”, „Józek jest g∏upi”, „Ksi´˝a 

na ksi´˝yc”. Wszak czynownik zrobi∏ to ca∏kowicie 
spo∏ecznie; przez nikogo nie nak∏aniany, z w∏asnej wo-
lontariackiej, nieprzymuszonej woli. Jego potrzeba do-
konania rzeczy wielkich by∏a tak ogromna, jego zapa∏ do 
artystycznego wyra˝enia podziwu dla bliênich, jego twór-
cza furia wynikajàca z egzystencjalnej niezgody na Êwiat 
– godne sà, zaprawd´ powiadam wam, najwy˝szego po-
dziwu i najszczerszego szacunku. Buchajàcy w nim impe-
ratyw dokonania spo∏ecznego czynu, imperatyw zasiania 
w Êwiecie dobra by∏y tak nieokie∏znane, ˝e nie zwa˝a∏ na-
wet na zwiàzane z ich realizacjà koszta. Równie˝ finan-
sowe. „Poprosz´ dwie puszki farby czerwonej olejnej – rzuca∏ 
ju˝ od drzwi wbiegajàc z rozwianym w∏osem do sklepu 
chemicznego – I niech pani dorzuci jeszcze ze cztery spraye! 
Niebieskie. ˚e drogie? Niewa˝ne, niewa˝ne, ˝e drogie! Wa˝ny 
jest czyn, paniusiu, czyn!”

 Czy˝ taka grafficiarska twórczoÊç nie jest w∏aÊnie 
emanacjà spe∏nienia palàcej potrzeby spo∏ecznego czynu? 
Jest, bracia moi! Jest, siostry moje!

 A ludzka sk∏onnoÊç do donoszenia na bliêniego swego? 
Czy˝ nie jest wyrazem bezinteresownej, oddolnej, nie in-
spirowanej przez czynniki zewn´trzne inicjatywy? Czy˝ 
nie jest przejawem spo∏ecznikowskich aspiracji? „Pani 
Jadziu, widzia∏am jak pani ma∏˝onek bezwstydnie uÊmiechnà∏ 
si´ do tej wypindrzonej KryÊki spod czternastki – szepczemy 
do ucha sàsiadki i wiemy ju˝, ˝e naprawiliÊmy kolejny 
kawa∏ek Êwiata – A ta wydra te˝ si´ do niego uÊmiechn´∏a 
– kontynuujemy obserwujàc z radoÊcià, ˝e twarz naszej 
sàsiadki t´˝eje w przera˝eniu. I znów uporzàdkowaliÊmy 
kawa∏ek rzeczywistoÊci, znów – zupe∏nie bezinteresownie 
– pomogliÊmy bliêniemu swemu w zmaganiach z ˝yciem.

 A przemyÊlane i precyzyjne zaÊmiecanie trotuarów 
i ulic? Czy˝ nie jest wyrazem naszej dba∏oÊci o zapewnie-
nie pracy s∏u˝bom odpowiedzialnym za sprzàtanie? Czy˝ 
nie wynika z troski o opuchni´tà stop´ bezrobocia w na-
szej Ojczyênie? Czy˝ nie jest przejawem empatii, pozy-
tywnych uczuç, nie wahajmy si´ nawet powiedzieç – hu-
manizmu? Rzucamy na trawnik dopiero co opró˝nionà 
puszk´ po „coca-coli” i konstatujemy z ulgà, ˝e ocaliliÊmy 
jedno cenne miejsce pracy, ˝e uszcz´ÊliwiliÊmy jednego 
dr˝àcego o jutrzejszy dzieƒ bliêniego.

IV
 Nadesz∏a wiosna. D∏ugo nie nadchodzi∏a, ale wreszcie 
nadesz∏a wi´c - czyny spo∏eczne kwitnà. 

So∏tys Julian

Przychodzi radny do radnego, czyli…

Do czynu!
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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: Daniela Pajàk, Doro-
ta Warianek i Marzena Harabin. 
 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 14 numerze „Naszego Regio-
nu” przedstawia∏o oczywiÊcie anten´ satelitarnà Centrum 
Us∏ug Satelitarnych TP SAT w Psarach.
 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 16 maja na adres 
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 po-
prawnych odpo-
wiedzi rozlosu-
jemy atrakcyjne 
nagrody!
 ˚yczymy po-
wodzenia!

R.S.

Regionalne specjały (14):
 „Wiśnia sokowa nadwiślanka”

nictwo Ziemi Sandomierskiej” – 17 listopada, Towarzystwo 
Naukowe Sandomierskie, s. 65-71) oraz pracownicy Insty-
tutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach (Le-
nartowicz W., P∏ocharski W., Zbroszczyk J., 1985, Technolo-
gia rozwoju ró˝nych odmian wiÊni. Raporty naukowe, op. 
cit.). Sokówka nadwiÊlana znalaz∏a si´ równie˝ w opisie 
podr´cznika dla studentów akademii rolniczych Sadow-
nictwo (Pienià˝ek S. A., Warszawa 1981). 
 Z uwagi na znacznie wy˝sze parametry (ekstrakt 
i kwasowoÊç) w porównaniu z owocami innych odmian 
wiÊni, owoce nadwiÊlanki sà bardzo przydatne do produk-
cji koncentratu wiÊniowego; ma on lepszà barw´ i aromat 
przy mniejszym zu˝yciu owoców.
 Walory owoców nadwiÊlanki podejmowali równie˝ 
w swoich artyku∏ach regionaliÊci (Myjak J., 1999, WiÊnia 
ratuje rolników. Samorzàdowe pismo spo∏eczno-kultural-
ne; O sokówce ze S∏upi, Samorzàdowe pismo spo∏eczno-
-kulturalne, op. cit.). 
 Obecnie nasadzenia drzew tej odmiany stanowià area∏ 
oko∏o 1000 ha i zlokalizowane sà w pasie nadwiÊlaƒskim 
cechujàcym si´ du˝à zawartoÊcià wapnia w pod∏o˝u (My-
jak J., O sokówce ze S∏upi, op. cit.; Suszyna J., Regionalna 
sokówka, op. cit.).

oprac. R.S.

 Z prawdziwà przyjemnoÊcià prezentujemy kolejny 
Êwi´tokrzyski produkt wpisany przez Polskà Izb´ Pro-
duktu Regionalnego i Lokalnego na List´ Produktów 
Tradycyjnych.
 6 wrzeÊnia 2006 roku na List´ Produktów Tradycyjnych 
zosta∏a wpisana w kategorii Orzechy, nasiona, zbo˝a, wa-
rzywa i owoce: „WiÊnia sokowa nadwiÊlanka”. Wiosna to 
najlepszy czas na nowe nasadzenia w naszych ogrodach; 
wiÊnia nadwiÊlanka mo˝e staç si´ ich szczególnà ozdobà.
 WiÊnia nadwiÊlanka jest lokalnym typem wiÊni sokowej, 
znanej równie˝ pod nazwà s∏upska, s∏upianka lub s∏upiec 
od nazwy miejscowoÊci S∏upia Nadbrze˝na, w której po 
raz pierwszy na poczàtku XX wieku pojawi∏y si´ pierw-
sze jej nasadzenia (Myjak J., 1999, WiÊnia ratuje rolników, 
Samorzàdowe pismo spo∏eczno-kulturalne O˚ARÓW, 
Nr 4/VIII; Suszyna J., 2006, Regionalna sokówka, Biule-
tyn WieÊci z Izby, Âwi´tokrzyska Izba Rolnicza 1(20): 10). 
Ich twórcà by∏ Teofil Zajàc ze S∏upi Nadbrze˝nej, który
sadzonki naby∏ od ziemianina Leszczyƒskiego. WiÊnie 
prawdopodobnie stanowi∏y wyselekcjonowane siewki 
wiÊni stepowej, której reliktowe egzemplarze mo˝na jesz-
cze dziÊ spotkaç w tym rejonie.
 Teofil Zajàc urzeczony walo-
rami owoców namówi∏ w 1925 
roku dyrektora szko∏y w S∏upi 
Nadbrze˝nej – Jana Krup´ na 
obsadzenie z pomocà uczniów 
drogi do Tadeuszowa. Czes∏aw 
Miko∏ajek by∏ jednym z uczniów 
uczestniczàcych w akcji sadzenia. 
Jak si´ okaza∏o, by∏ to doskona∏y 
sposób na rozpropagowanie 
uprawy tej wiÊni. Z biegiem czasu 
wiÊnia rozpowszechniona zosta∏a 
w pasie nadwiÊlaƒskim i stàd jej aktualna cz´Êciej stosowa-
na nazwa nadwiÊlanka. Najdynamiczniejszy rozwój upra-
wy nastàpi∏ w okresie mi´dzywojennym pod wp∏ywem 
zainteresowania kupców, którzy owoce kupowali na pniu. 
Owoce cieszy∏y si´ i cieszà powodzeniem zarówno w kon-
sumpcji owoców Êwie˝ych, jak i w przetwórstwie (Lenar-
towicz W., P∏ocharski W., Zbroszczyk J., 1985, Technologia 
rozwoju ró˝nych odmian wiÊni. Raporty naukowe, ISiK 
Skierniewice). Zwi´kszajàcy si´ area∏ nasadzeƒ zmusza∏ 
producentów do uruchamiania nowych kana∏ów dystry-
bucji. Jednym z nich okaza∏a si´ droga wodna, gdzie stat-
kiem regularnie kursujàcym na trasie Warszawa – Sando-
mierz, owoce by∏y transportowane do Warszawy (Suszyna 
J., 2006, Regionalna sokówka, Biuletyn WieÊci z Izby, op. 
cit.). Na rynku warszawskim wiÊnie cieszy∏y si´ du˝ym po-
wodzeniem ku zadowoleniu konsumentów i producenta. 
 Problematyk´ uprawy tej regionalnej sokówki podej-
mowali liczni autorzy prac dyplomowych i badawczych 
(Warsiƒski H., 1979, Badanie cech biologicznych i morfo-
logicznych lokalnej wiÊni ze S∏upi Nadbrze˝nej, maszyno-
pis pracy magisterskiej, Biblioteka AR Lublin; Wociór S., 
Warsiƒski H., Kaca M., 2003, Wzrost i plonowanie wiÊni na 
Wy˝ynie Sandomierskiej, materia∏y konferencyjne „Ogrod-
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¸agów: szklarze i garncarze
 Herbem gminy jest wizerunek Ma-
ryi z Jezusem na r´ku umieszczony 
w granatowym polu. Z 1085 roku po-
chodzi pierwsza wzmianka historycz-
na o ¸agowie. Kronikarz Jan D∏ugosz 
zanotowa∏, i˝ ksià˝´ W∏adys∏aw Her-
man darowa∏ w∏oÊç ∏agowskà biskupom 
kujawskim (w∏oc∏awskim). èród∏owo 
nazwa ¸agów notowana jest od XII w. („cum castro La-
gow”) i wywodzi si´ od nazwy osobowej ¸ag lub ¸aga. 
Ów ¸ag by∏ najprawdopodobniej osadêcà, który za∏o˝y∏ 
gród. Ufundowano w ¸agowie koÊció∏, nale˝àcy do pre-
pozytury kieleckiej. Wraz z powstaniem oÊrodka kul-
tu religijnego zacz´∏a funkcjonowaç parafia. W 1340 r.
obejmowa∏a obszar ok. 174 km2, a zamieszkiwa∏o jà ok. 
630 osób. W 1253 roku ksià˝´ Boles∏aw Wstydliwy zezwoli∏ 
Wolimirowi biskupowi w∏oc∏awskiemu na lokacj´ miasta 
¸agowa. Historycy dopatrzyli si´ pewnej polityki miej-
skiej Boles∏awa V Wstydliwego. W krótkim okresie od 1253 
do 1278 roku za∏o˝ono w ziemiach krakowskiej i sando-
mierskiej kilkanaÊcie gmin miejskich na prawie niemiec-
kim. Dziesi´ç z nich ma zachowane przywileje lokacyjne: 
Bochnia i ¸agów (1253), Kraków (1257), Skaryszew (1264), 
Ska∏a (1267), Koprzywnica (1268), J´drzejów i Opatowiec 
(1271), Mstów (1278) i Brzesko (1279). Tylko dwie z nich 
by∏y ksià˝´ce: Bochnia i Kraków, reszta zaÊ koÊcielne, na 
których za∏o˝enie ksià˝´ udzieli∏ zgody.
 Wiadomo, ˝e ju˝ przed 1409 rokiem by∏a znana pro-
dukcja szk∏a w miejscu o nazwie Zagóra. W latach 1513 - 
1532 Maciej Drzewicki, biskup kujawski za∏o˝y∏ hut´ szk∏a 
na rzece ¸agowicy mi´dzy wsiami Zbelutka - Szachów. 
Póêniej za czasów biskupa Jana Karnkowskiego, powsta∏y 
dwie kolejne huty. W 1598 r. funkcjonowa∏y jedynie dwie 
∏agowskie huty, zarzàdzane przez Szymona i Stanis∏awa 
Âliwków, produkujàce szk∏o wysokiej jakoÊci. Co wi´cej, 
w koƒcu XV wieku w ¸agowie i kluczu piórkowskim 
istnia∏ du˝y oÊrodek garncarstwa. W samym mieÊcie 
funkcjonowa∏o 6 jatek rzemieÊlniczych, a wytwarza∏o swo-
je wyroby 27 garncarzy. Pewna liczba r´kodzielników tej 
specjalnoÊci pracowa∏a tak˝e w okolicznych wsiach. W celu 
organizowania zakupu surowca, handlu wyrobami, które 
w XVI i XVII w. dociera∏y na rynek krakowski, a nawet do 
Biecza, rzemieÊlnicy zrzeszeni byli w cechu garncarskim. 
By∏ to najpopularniejszy zawód uprawiany przez miesz-
czan ∏agowskich w ca∏ym okresie staropolskim. Liczba 
warsztatów garncarskich nigdy nie spad∏a poni˝ej 14, zaÊ 
w szczytowym okresie dochodzi∏a nawet do 30. 

 W 1869 roku ¸agów utraci∏ prawa miejskie. Podczas 
II wojny Êwiatowej wieÊ le˝a∏a w strefie przyfrontowej
przyczó∏ka baranowskiego, ulegajàc tym samym znacz-
nym zniszczeniom.

¸àczna: patroni od spraw beznadziejnych
 W projekcie herbu gminy ¸àczna 
wykorzystane zosta∏y postacie pa-
tronów ufundowanego w 1912 roku 
koÊcio∏a, pod wezwaniem aposto∏ów 
i Êwi´tych: Judy Tadeusza i Szymona, 
których Êwi´to przypada na dzieƒ 28 
paêdziernika. Herb gminy ¸àczna jest 
po∏àczeniem przedstawienia ikonograficznego postaci
obu aposto∏ów: Judy Tadeusza i Szymona oraz atrybutów 
ich m´czeƒskiej Êmierci. 
 Dla, odró˝nienia od Judasza Iskarioty, Jud´ Tadeusza 
Êw. ¸ukasz nazywa go Judà Jakubowym. Potwierdza to 
Êwiadectwo Êw. Mateusza, który pisze, ˝e bratem  Jaku-
ba by∏ Juda, a tak˝e Êwiadectwo tradycji chrzeÊcijaƒskiej 
z pierwszych wieków naszej ery, które dodatkowo uwa˝a 
Jud´ za krewnego Jezusa.
 Poniewa˝ nie znane by∏o imi´ jego ojca, odró˝niano go 
w gronie aposto∏ów od Judasza Iskarioty imieniem brata. 
Juda znany by∏ tak˝e pod imieniem Tadeusza albo Lebbe-
usza, które sà jednoznaczne. Wed∏ug zachodniej tradycji 
Juda wspólnie z bratem swym Szymonen mia∏ nauczaç 
w Persji i tam w mieÊcie Suanir ponieÊç m´czeƒskà Êmierç, 
zabity pa∏kami. Data Êmierci Judy jest nieznana. Jego list 
z 68 roku n.e. dowodzi, ˝e jeszcze wtedy ˝y∏. Prawdopo-
dobnie zmar∏ przed rokiem 96 n.e., rokiem Êmierci cesarza 
Domicjana. W niektórych krajach uwa˝any by∏ za patrona 
od spraw beznadziejnych.
 W ikonografii Juda Tadeusz przedstawiany jest po-
dobnie jak Chrystus. W∏osy krótkie, broda d∏uga, jasna, 
w r´ku trzyma krzy˝, ksi´g´ lub ∏ódk´. Suknia czerwona, 
p∏aszcz bràzowo-czerwony. 
 Âw. Szymon nazywany by∏ z grecka zelotà, to znaczy 
gorliwym /z aramejska kananejczykiem/ z powodu swojej 
gorliwoÊci do religii i zakonu Moj˝eszowego. Prawdopo-
dobnie zosta∏ tak nazwany dla odró˝nienia go od Szymona 
Piotra. Zaliczany jest do Êcis∏ego grona uczniów Jezusa.
 W ewangelii poza tym, ˝e wymieniony zosta∏ wÊród 
dwunastu aposto∏ów, nic o nim nie s∏yszymy. Po zes∏aniu 
Ducha Âw. mia∏ g∏osiç ewangeli´ w Egipcie, a potem 
wspólnie z Juda Tadeuszem w Persji, gdzie mia∏ ponieÊç 
m´czeƒskà Êmierç za Chrystusa na krzy˝u. Wed∏ug innej 
wersji zosta∏ przepi∏owany, stàd przedstawiany jest z pi∏à.
 W ikonografii Szymon jest przedstawiany jako naj-
starszy wiekiem wÊród aposto∏ów. G∏owa ∏ysa, oczy 
przymkni´te, jest bez zarostu. W r´ku trzyma ksi´g´ lub 
pi∏´. Suknia ˝ó∏ta, p∏aszcz oliwkowy.
 Nale˝y podkreÊliç, ˝e tak przedstawiany by∏ Szymon 
w sztuce wschodniej, natomiast w zachodniej sztuce 
Êredniowiecznej otrzyma∏ d∏u˝sze w∏osy i k´dzierzawà brod´. 
Zasadniczym atrybutem Êw. Szymona pozostaje ksi´ga. 
zastàpiona od XV wieku przez pi∏´, jako jego atrybut indywi-
dualny, wskazujàcy na rodzaj jego m´czeƒskiej Êmierci.
 Zazwyczaj Szymon jest przedstawiany razem z Judà Tade-
uszem. Jedyny znany ich wspólny cykl zawiera witra˝ z XIII 
wieku w katedrze w Chartres. M´czeƒstwo obu aposto∏ów 
ukazuje w ca∏ej jego drastycznoÊci g∏ównie barok, m.in. re-
lief stall miejskiego koÊcio∏a parafialnego w Krems, gdzie
Szymon le˝y na wysokim rusztowaniu z pi∏à.

oprac. R.S.


