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 Drodzy Samorzàdowcy Województwa Âwi´tokrzyskiego!

 Z okazji Dnia Samorzàdu Terytorialnego ˝yczymy zdrowia, wytrwa∏oÊci oraz odwagi 
w kreowaniu rozwoju Waszych „ma∏ych Ojczyzn”. Przyjmijcie  podzi´kowania za Waszà prac´, 
za ciekawe pomys∏y i Êmia∏e decyzje dla dobra lokalnych spo∏ecznoÊci.

 27 maja, na pamiàtk´ pierwszych w pe∏ni demo-
kratycznych wyborów samorzàdowych do rad gmin 
i miast, obchodzony jest jako Dzieƒ Samorzàdu Tery-
torialnego. O reformie samorzàdowej, regionalnym 
parlamencie i rzàdzie oraz perspektywach dla woje-
wództwa  Êwi´tokrzyskiego rozmawiamy z Tadeuszem 
Kowalczykiem, przewodniczàcy Sejmiku Województwa 
Âwi´tokrzyskiego oraz marsza∏kiem województwa Ada-
mem Jarubasem.

 - Panie przewodniczàcy, jak ocenia pan efekty reformy 
samorzàdowej z 1990 roku? 

 Tadeusz Kowalczyk, przewodniczàcy Sejmiku Woje-
wództwa Âwi´tokrzyskiego: - MyÊl´, ˝e ze wzgl´du na 
moje doÊwiadczenie samorzàdowe, a w sejmiku wojewódz-
twa pracuj´ ju˝ trzecià kadencj´ ( przez dwie poprzednie 
by∏em przewodniczàcym komisji edukacji, kultury fizycz-
nej i sportu, przez kilka miesi´cy pracowa∏em te˝ jako 

przewodniczàcy komisji rewizyjnej), mam podstaw´ do 
pewnych ocen.  Cz´sto mówi si´, ˝e reforma samorzàdowa 
by∏a to jedna z najbardziej udanych reform w Polsce i trud-
no si´ z tym nie zgodziç. Decentralizacja rzàdzenia by∏a do-
brym rozwiàzaniem. Wprowadzenie najpierw samorzàdów 
gminnych, a po wyborach z 1998 roku równie˝ samorzàdów 
powiatowych i samorzàdów szczebla wojewódzkiego 
spowodowa∏o, ˝e decyzje o tym, jak powinny byç dzielo-
ne pieniàdze, na co nale˝y je wydaç, zacz´∏y zapadaç na 
szczeblu lokalnych wspólnot. I tak powinno byç - ludzie tu, 
„na dole”, najlepiej wiedzà, co jest potrzebne, w co nale˝y 
zainwestowaç, co jest najpilniejsze do zrobienia w regionie... 
Takiej wiedzy nie da si´  zdobyç obserwujàc kraj ze szcze-
bla centralnego. Przy wszystkich zaletach tej reformy nie 
mo˝na jednak nie zauwa˝yç tak˝e pewnych mankamen-
tów – na przyk∏ad nie wszystkie rozwiàzania prawne by∏y 
dobre. Czasami, zw∏aszcza w odniesieniu do samorzàdów 
szczebla wojewódzkiego, mo˝na by∏o odnieÊç wra˝enie, ˝e 
reforma zatrzyma∏a si´ w pó∏ drogi.

Tadeusz Kowalczyk
Przewodniczàcy Sejmiku 

Województwa Âwi´tokrzyskiego

Adam Jarubas 
Marsza∏ek 

Województwa Âwi´tokrzyskiego

Sejmik jak regionalny parlament

Tadeusz Kowalczyk, Przewodniczàcy 
Sejmiku Województwa Âwi´tokrzyskiego

Adam Jarubas, 
Marsza∏ek Województwa Âwi´tokrzyskiego
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 - Czy utrzymanie dualizmu w∏adzy marsza∏ka i wojewo-
dy w regionie by∏o takim „zatrzymaniem si´ w pó∏ drogi”?

 Adam Jarubas, marsza∏ek województwa: - Mo˝na 
odnieÊç wra˝enie, ˝e twórcom reformy w którymÊ mo-
mencie zabrak∏o determinacji. Z jednej strony powo∏ano 
samorzàd województwa, który jest gospodarzem regio-
nu, g∏ównym kreatorem polityki regionalnej, wskazuje 
kierunki rozwoju województwa i stymuluje ten rozwój, 
z drugiej – przy urz´dzie wojewódzkim, czyli administra-
cji paƒstwowej, utrzymano zadania czy instytucje, które 
majà bezpoÊredni udzia∏ w kreowaniu tego rozwoju. Choç 
poczàtkowo – jak zak∏adano-  wojewoda, jako przedsta-
wiciel rzàdu w terenie, mia∏ byç jedynie „stra˝nikiem” sto-
sowania prawa. Samorzàd województwa funkcjonuje od 
10 lat, kolejne rzàdy mówi∏y o koniecznoÊci zlikwidowa-
nia tego dualizmu, ale najwyraêniej zabrak∏o determina-
cji, by to przeprowadziç. Obecny rzàd równie˝ zapowia-
da ograniczenie kompetencji wojewodów i przekazanie 
pe∏nej w∏adzy w regionie do samorzàdów województw. 
Mam nadziej´, ˝e te zapowiedzi zostanà wprowadzone 
w ˝ycie. 

 - Sejmik cz´sto przedstawiany jest jako regionalny 
parlament, a Zarzàd Województwa jako regionalny rzàd. 
Czy to s∏uszne porównanie?

 Tadeusz Kowalczyk: - Jest ono jak najbardziej zasad-
ne. Na poziomie regionu Sejmik spe∏nia charakter takiego 
wojewódzkiego parlamentu, do którego przedstawicieli 
wybieramy w bezpoÊrednich wyborach.  Radni Sejmiku 
stanowià regionalne prawo w postaci uchwa∏ Sejmiku, 
w tym tych najwa˝niejszych, czyli bud˝etowych. A Zarzàd 
Województwa, jak regionalny rzàd z marsza∏kiem woje-
wództwa na czele, wprowadza je w ˝ycie – zarzàdzajàc 
regionem. 

 Na s∏usznoÊç tego porównania wskazuje tak˝e pod-
stawowe zadanie samorzàdu województwa, czyli rozwój 
regionalny – wskazywanie kierunków rozwoju i jego 
stymulowanie. Zw∏aszcza teraz, gdy samorzàd zarzàdza 
znacznymi funduszami pomocowymi, w tym w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Opera-
cyjnego Kapita∏ Ludzki i innych. 

 - Jakie perspektywy rysujà si´ przed naszym woje-
wództwem w zwiàzku z nap∏ywem do naszego regionu 
rekordowo du˝ych funduszy unijnych? 

 Adam Jarubas: -  Województwo Êwi´tokrzyskie to re-
gion o wielkich mo˝liwoÊciach, które - ze wzgl´du na 
pewne zaniedbania historyczne w rozwoju - nie mog∏y 
si´ w pe∏ni ujawniç. W ostatnich latach, mi´dzy innymi 
dzi´ki funduszom unijnym i ogromnej pracy samorzàdów 
wszystkich szczebli, te zapóênienia infrastrukturalne 
systematycznie nadrabiamy. Widaç to ju˝ w postaci no-
wych sieci wodociàgowych i kanalizacyjnych, remon-
tów dróg, rozbudowy infrastruktury sportowej czy 
powstawania nowoczesnych, dobrze wyposa˝onych 
obiektów oÊwiatowych i kulturalnych. Województwo 
Êwi´tokrzyskie jest na pierwszym miejscu w kraju pod 
wzgl´dem sprawnoÊci wykorzystywania funduszy struk-
turalnych w ramach Zintegrowanego Programu Opera-

cyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006. Chce-
my ten wynik powtórzyç przy wdra˝aniu Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.  Przypomn´, 
˝e w ramach RPO mamy do wykorzystania prawie 726 mi-
lionów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego.  Dodatkowo oko∏o 358 milionów euro z Progra-
mu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i 317,5 mln 
euro z Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki. W∏aÊciwe 
zainwestowanie tych funduszy powinno zaowocowaç 
zauwa˝alnym przyspieszeniem rozwoju naszego woje-
wództwa. 

 - Jakie sà najwa˝niejsze plany w ramach progra-
mów operacyjnych i jakie inwestycje czekajà nas 
w najbli˝szych latach?

 Tadeusz Kowalczyk: - Generalnie dbamy 
o zrównowa˝ony rozwój regionu, wspierajàc zarów-
no wszystkie jego cz´Êci, jak i ró˝norodne ga∏´zie go-
spodarki. Z jednej strony stawiamy na infrastruktur´ 
komunikacyjnà, z drugiej - na rozwój nauki, nowych 
technologii oraz na wspieranie inicjatyw, które podniosà 
atrakcyjnoÊç turystycznà naszego województwa.

 Adam Jarubas: - Jednà z takich inicjatyw jest budowa 
Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. B´dzie to 
unikatowy projekt w skali kraju; jego budowa zostanie 
dofinansowana mi´dzy innymi przez  Samorzàd Woje-
wództwa. Mam nadziej´, ˝e Europejskie Centrum Bajki 
stanie si´ atrakcjà turystycznà co najmniej na miar´ Parku 
Jurajskiego w Ba∏towie.

 JeÊli chodzi o promocj´ przedsi´biorczoÊci i nowocze-
snych technologii, to w ramach Programu Operacyjnego 
„Rozwój Polski Wschodniej” b´dziemy realizowaç projekt 
budowy Regionalnego Centrum Naukowo – Technolo-
gicznego, po∏àczonego z inkubatorem przedsi´biorczoÊci. 
Chcemy w ten sposób zach´caç m∏ode wykszta∏cone oso-
by - a Kielce to dziÊ oÊrodek akademicki w którym kszta∏ci 
si´ 60-tysi´cy studentów – do zak∏adania w∏asnych firm.
I chcemy im w tym pomóc w∏aÊnie poprzez inkubator 
przedsi´biorczoÊci. 

 Do wa˝nych planów inwestycyjnych w regionie nale˝y 
tak˝e modernizacja trasy z Warszawy do Krakowa, tak by 
osiàgn´∏a ona parametry drogi ekspresowej, modernizacja 
drogi nr 74, z Piotrkowa przez Kielce do Rzeszowa, budo-
wa dwóch nowych mostów na WiÊle: w Po∏aƒcu i w No-
wym Korczynie, a tak˝e  kompleksowa modernizacja 
trasy kolejowej Warszawa - Kraków. Wszystko po to, by 
poprawiç dost´pnoÊç komunikacyjnà regionu, która jest 
wskazywana jako element ograniczajàcy rozwój regionu 
i Êciàgaç do Âwi´tokrzyskiego inwestorów. Przedsi´biorcy 
z pewnoÊcià znajdà oni w naszym regionie przyjazny 
klimat biznesowy i szerokà pomoc ze strony samorzàdu. 
W tym celu w Urz´dzie Marsza∏kowskim otworzyliÊmy 
w tym roku we wspó∏pracy z Paƒstwowà Agencjà Infor-
macji i Inwestycji Zagranicznych -  Âwi´tokrzyskim Cen-
trum Obs∏ugi Inwestora. Mam nadziej´, ̋ e jego dzia∏alnoÊç 
przyniesie wymierne korzyÊci w postaci nowych inwesty-
cji w naszym województwie.

Rozmawia∏a Iwona Sinkiewicz
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Z wizytą 
w Stopnicy
 Je˝eli podczas w´drówek po naszym regionie zdarzy 
nam si´ odwiedziç gmin´ Stopnica – b´dziemy g∏´boko 
zadziwieni. Mimo, i˝ jest nominalnie uznana za gmin´ 
wiejskà, swoim bogactwem historycznym, wieloÊcià 
znakomitych zabytków, nieska˝onà przyrodà, a tak˝e 
doskonale rozwini´tà i utrzymanà infrastrukturà mo˝e 
onieÊmieliç wiele miejscowoÊci, które szczycà si´ posia-
daniem praw miejskich. Warto jà poznaç.

Na poczàtku by∏y bagna…
 Skàd si´ wzi´∏a nazwa Stopnica? MiejscowoÊç by∏a 
grodem le˝àcym w miejscu bronionym przez natur´, na 
terenie bagnistym. Po∏o˝enie by∏o tym dogodniejsze, ˝e 
miejscowoÊç le˝a∏a na wzgórzu i osada by∏a zabezpieczo-
na przez spi´trzone wody rzeki w olbrzymi staw. Aleksan-
dra Salomon w oparciu o „S∏ownik etymologiczny j´zyka 
polskiego” A. Brucknera wskazuje na pokrewieƒstwo 
wyrazu z rzeczownikami „tonia” i czasownikiem „uta-
pati” spokrewnionym z dzisiejszym gwarowym utaplaç, 
staplaç, czyli utopiç si´ np. w b∏ocie. Ma to zwiàzek z pier-
wotnym po∏o˝eniem Stopnicy, które wymaga∏o licznych 
k∏adek na bagnach, ˝eby wejÊç do osady.
 Pierwsza zachowana wzmianka o Stopnicy (jak 
i o koÊciele parafialnym) pojawia si´ w „Rocznikach” Jana 
D∏ugosza pod datà 1103 roku. W tym to w∏aÊnie roku ka-
nonik i proboszcz Baldwin zosta∏ powo∏any na biskupstwo 
krakowskie. Âwiadczy to o tym, ˝e Stopnica w tym czasie 
by∏a grodem, który utrzymywa∏ bliski kontakt z Krako-
wem i w∏adzami Polski. W poczàtkowym okresie osada 
rzemieÊlnicza obliczana by∏a zwykle na zaspokojenie po-
trzeb rycerstwa i kleru a dopiero póêniej, w miar´ wzro-
stu si∏y nabywczej, równie˝ ludnoÊci wiejskiej. Za pano-
wania W∏. ¸okietka w 1326r. wzniesiono kaplic´ Êw. Anny, 
z której prowadzi∏o wejÊcie do lochów znajdujàcych si´ 
pod Stopnicà. Stopnica by∏a miastem, do której Kazimierz 
Wielki czu∏ ogromny sentyment. Na jego rozkaz powstaje 
gotycki koÊció∏ murowany w miejsce drewnianego, szpi-
tal oraz zamek obronny z kamienia. A koÊció∏? KoÊció∏ po-
wstaje z funduszy osobistych króla jako pokuta za zamor-
dowanie ks. Marcina Baryczki…
 Zawieruchy historyczne nie omija∏y przez wieki tego 
pi´knego miasta, a tak˝e terenów, które tworzà obecnie 
gmin´ Stopnica. Wojny, po˝ary, plaga szaraƒczy, najazdy 
Szwedów, Kozaków, Rakoczego, a nawet zdegradowa-
nie w 1869 roku Stopnicy do rangi osady, terror Niem-
ców i ofensywa armii radzieckiej, która obróci∏a Stopnic´ 
w ruin´ (w 6 tysi´cznym mieÊcie nie ocala∏ ani jeden dom) 
nie zdo∏a∏y stanàç na drodze do prawdziwego rozkwitu 
tych ziem.

Gospodarzy od 1990…
 Kiedy zaczyna si´ z nim rozmow´, natychmiast wyczu-
wa si´, ̋ e wójt Ryszard Zych ma gospodarskà ̋ y∏k´ i wiele 
pomys∏ów w g∏owie. Wystarczy zagadnàç przechodzàcych 
obok budynku gminy stopniczan, by przekonaç si´, ˝e go-

spodarz jest przez nich ceniony. Zresztà nieprzypadkowo 
w ka˝dych kolejnych wyborach poparcie dla niego prze-
kracza grubo ponad 80% oddanych g∏osów. – W 1990 roku 
wybrano mnie „tak na razie, na trzy miesiàce”, a pracuj´ 
ju˝ 18 lat – ˝artuje – Jaki jest tutaj klucz? Trzeba kochaç t´ 
gmin´ w której si´ ˝yje i szanowaç jej mieszkaƒców – do-
daje. 
 Czy jest zadowolony z dotychczasowych zmian prze-
prowadzonych w gminie? OczywiÊcie tak!  Wszystkie 
miejscowoÊci gminy zosta∏y zwodociàgowane; istniejà trzy 
pracujàce bezawaryjnie uj´cia znakomitej, nie wymagajàcej 
uzdatniania, wody. D∏ugoÊç sieci wynosi ponad 125 ki-
lometrów i przy∏àczonych jest do niej 2122 gospodarstw. 
Jest, co prawda, niewielka liczba gospodarstw, które nie 
posiadajà przy∏àcza wodociàgowego, ale dzieje si´ tak dla-
tego, ˝e gospodarze ich po prostu… nie chcieli.  Podobnie 
ma si´ rzecz z siecià gazu ziemnego; zgazyfikowanych
jest 29 miejscowoÊci na 32 w gminie. Nieco gorzej jest 
z kanalizacjà (skanalizowanych jest 8 miejscowoÊci, istnieje 
515 przy∏àczy), ale i tu wójt Ryszard Zych nie za∏amuje ràk. 
– Wa˝ny jest nie tylko szybki, ale i zrównowa˝ony rozwój 
– mówi – W ostatnich latach przeprowadziliÊmy cztery bar-
dzo powa˝ne inwestycje zwiàzane w∏aÊnie z budowà ka-
nalizacji. Nie ukrywam, ̋ e bardzo powa˝nym argumentem 
dla nas by∏a dost´pnoÊç Êrodków unijnych. W 2004 roku 
wybudowaliÊmy kanalizacj´ sanitarnà w Fal´cinie Nowym 
(756 323 z∏, w tym Êrodki SAPARD 421 230 z∏) i Kl´piu Dol-
nym (1 081 981 z∏, w tym Êrodki SAPARD 603 117 z∏), a rok 
póêniej w Bia∏oborzu (789 349 z∏, w tym Êrodki ZPORR 559 
768 z∏). W 2006 roku uda∏o si´ tak˝e zaczerpnàç z unijnej 
kasy i wykonaç kanalizacj´ w cz´Êci samej Stopnicy kosz-
tem 716 753 z∏ (w tym Êrodki ZPORR 428 561). Wa˝ne te˝, 
˝e w Fal´cinie Starym mamy w∏asnà, bardzo wydajnà 
oczyszczalni´  – cieszy si´ wójt Zych. 
 Ale na tym nie koniec, bo kolejne odcinki gminnej 
kanalizacji czekajà na realizacj´! Zaprojektowano ju˝ 
kanalizacj´ sanitarnà w miejscowoÊciach Smogorzów, 
Podlasek, Topola, Konary. Dla pozyskania Êrodków na 
realizacj´ tych zadaƒ z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego gmina z∏o˝y∏a fiszk´. Wniosek ten 
wpisa∏ si´ w OÊ priorytetowà 4, Dzia∏anie 4.1. Zaprojek-
towano tak˝e kanalizacj´ w miejscowoÊci Fal´cin Stary i, 
co wi´cej, w fazie projektowania jest kanalizacja dalszych 
8 miejscowoÊci. Dla pozyskania Êrodków gmina równie˝ 
z∏o˝y∏a fiszk´ przewidujàc realizacj´ inwestycji na lata 
2009 – 2010.

Wójt Ryszard Zych
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Infrastruktura – chluba gminy
 Kiedy wje˝d˝a si´ do Stopnicy rzuca si´ natychmiast 
w oczy porzàdek, jaki tu panuje oraz Êwietnie utrzymana 
infrastruktura. Utwardzone parkingi, imponujàce targo-
wisko, odnowione chodniki, Êwietnie utrzymane zieleƒce 
i parki... 
 Na terenie gminy Stopnica wyst´pujà wszystkie rodzaje 
dróg – od traktów polnych, a˝ do drogi krajowej nr 73. Przy 
tej ostatniej dla poprawy bezpieczeƒstwa mieszkaƒców 
gmina wraz z Generalnà Dyrekcjà Dróg Krajowych i Auto-
strad wykona∏a chodniki na odcinku 4 kilometrów w Mie-
tlu, Smogorzowie i Wolicy. – W trakcie projektowania sà 
nast´pne. Chcemy, aby chodniki powsta∏y na d∏ugoÊci ca∏ej 
gminy – mówi wójt – Na bezpieczeƒstwie mieszkaƒców 
nie mo˝emy oszcz´dzaç, dlatego w okolicach Stopnicy 
lada dzieƒ zostanie zainstalowany fotoradar. Odnawiamy 
te˝ stare i budujemy nowe wiaty przystankowe – doda-
je.  Do ka˝dego gospodarstwa na terenie gminy istniejà 
dojazdy drogami asfaltowymi, a drogi Êródpolne, których 
jest tu 212 kilometrów w przewa˝ajàcej cz´Êci sà… wyas-
faltowane lub utwardzone t∏uczniem. 
 Gmina Stopnica posiada rozbudowanà infrastruktur´ 
oÊwiatowà, która pozwala na prowadzenie nauki od 
„zerówki” a˝ do uzyskania przez uczniów Êwiadectwa 
dojrza∏oÊci. Prawdziwà pere∏kà budzàcà zazdroÊç innych 
samorzàdów jest miasteczko ruchu drogowego, w którym 
ulokowano wszystkie znaki drogowe – zarówno pionowe 
jak i poziome. Obecnie montowana jest w nim sygnali-
zacja Êwietlna podarowana przez Generalnà Dyrekcj´ 
Dróg Krajowych i Autostrad.  M∏odzi mieszkaƒcy gmi-
ny majà wi´c niepowtarzalnà okazj´ praktycznej nauki 
bezpieczeƒstwa w ruchu drogowym.  Jednak nauka to 
nie wszystko – sentencj´ t´ zna ka˝dy uczeƒ. W Stopnicy 
znajà te˝ innà: „w zdrowym ciele zdrowy duch”… Zaple-
cze sportowe pozwala na uprawianie wi´kszoÊci najpo-
pularniejszych dyscyplin; sà sala i hala sportowa, boiska 
do gry w pi∏k´ no˝nà, r´cznà, siatkówk´ i koszykówk´, 
a tak˝e kort tenisowy i bie˝nia.

Pami´ç o przesz∏oÊci…
 W Stopnicy inwestujà w pami´ç. Pami´ç o dawnych 
czasach, dawnych twórcach, kulturze. Mi´dzy innymi 
w∏aÊnie dlatego samorzàd przeznacza du˝e Êrodki na oca-
lenie tego, co stanowi o ciàg∏oÊci kulturowo - historycznej 
tej ziemi. W ostatnich latach zaadaptowano pomieszczenie 

na Êwietlic´ wiejskà w Kl´piu Górnym (kosztem 187 838 
z∏, w tym Êrodki SPO 144 324 z∏) i w Suchowoli (306 185 z∏, 
w tym Êrodki SPO 214 364 z∏). Gmina Stopnica wyró˝nia 
si´ tak˝e pod innym wzgl´dem. Jako jedna z nielicz-
nych w województwie Êwi´tokrzyskim postanowi∏a bar-
dzo powa˝nie zajàç si´ ochronà zabytków. W 2005 roku 
Rada Gminy uchwali∏a bowiem „Program opieki nad 
zabytkami” oraz zasady i tryb post´powania udzielania 
i rozliczania dotacji celowych na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane dla ocalenia zabyt-
ków wpisanych do rejestru. Zgodnie z uchwalonym Pro-
gramem corocznie Rada Gminy w uchwale bud˝etowej 
okreÊla wartoÊç Êrodków przeznaczonych na prace kon-
serwatorskie. Do tej pory gmina udzieli∏a ju˝ dotacji na 
remont muru ogrodzeniowego w Parafii Êw. Antoniego 
w Kàtach Starych oraz na remont pokrycia dachowego 
koÊcio∏a Aposto∏ów Piotra i Paw∏a w Stopnicy, odrestau-
rowano tak˝e 5 kapliczek. Ale najwa˝niejsze wyzwanie 
jeszcze przed Stopnicà. 

 Jednym z najbardziej interesujàcych obiektów, 
a jednoczeÊnie dajàcym ogromne mo˝liwoÊci stworzenia 
pr´˝nego i nowoczesnego oÊrodka kulturalnego jest za-
mek królewski wpisany do rejestru zabytków pod nr 268. 
Obiekt ten, ufundowany przez króla Kazimierza Wielkie-
go w roku 1362 nad rzekà Stopniczankà pierwotnie by∏ 
pi´trowy, prawdopodobnie z wysokim dachem. Jednak, 
na skutek dzia∏aƒ wojennych, do naszych czasów zamek 
zachowa∏ si´ jako budowla parterowa, podpiwniczona 
i pokryta prowizorycznym dachem. Otoczenie zamku, 
podobnie jak sam zamek, równie˝ jest równie˝ zdegrado-
wane. – Ca∏oÊç wymaga szybkiej renowacji, rekonstrukcji 
i konserwacji – mówi wójt Ryszard Zych – Na proÊb´ stop-
nickiego samorzàdu Marsza∏ek Województwa, pan Adam 
Jarubas przyjà∏ 24 kwietnia patronat nad odbudowà zam-
ku wi´c mamy nadziej´, ˝e do koƒca 2009 roku inwestycja 
zostanie zakoƒczona. Z∏o˝yliÊmy fiszk´ projektowà na jej 
dofinansowanie; wpisa∏a si´ w OÊ projektowà 5 dzia∏anie 
5.2. Inwestycja ma kosztowaç 11 652 000 z∏otych, a po-
wierzchnia odrestaurowanego obiektu wyniesie niespe∏na 
2000 metrów kwadratowych.

 Uzupe∏nieniem niniejszej inwestycji b´dzie zorganizo-
wanie Parku Rekreacyjno – Sportowego na powierzchni 
oko∏o 6 ha w bezpoÊrednim sàsiedztwie zamku. B´dzie 
tam m.in. p∏ywalnia z wodà podgrzewanà przy pomocy 
paneli s∏onecznych, zbiornik wodny przystosowany do 
uprawiania rekreacji na rowerach wodnych i kajakach 
wraz z przystanià, a tak˝e boiska i kort. Na t´ inwestycj´ 
równie˝ gmina z∏o˝y∏a fiszk´ wpisujàcà si´ w dzia∏anie 5.3. 
Park ma powstaç w latach 2009-2010 i b´dzie kosztowa∏ 
ponad 3 miliony z∏otych. –  Mamy nadziej´, ˝e przepro-
wadzenie zaplanowanej inwestycji zaspokoi w znacznym 
stopniu potrzeby mieszkaƒców oraz goÊci w zakresie obco-
wania z kulturà, sp´dzania wolnego czasu i wypoczynku, 
a przez to wp∏ynie na wzrost atrakcyjnoÊci ˝ycia w regio-
nie, co pozwoli na zahamowanie odp∏ywu ludzi m∏odych, 
zdolnych, majàcych predyspozycje, aby przyczyniç si´ do 
rozwoju naszej gminy – mówi wójt Zych.
 Jakie ma marzenia? – Dokoƒczyç rozpocz´te inwestycje! 
No i z honorem i godnoÊcià do˝yç staroÊci… – uÊmiecha 
si´ na po˝egnanie.

Robert SiwiecStopnica z lotu ptaka
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Uroczyste 
otwarcie PET
 OÊrodek Pozytonowej Tomografii Emisyjnej zosta∏
uroczyÊcie otwarty w Âwi´tokrzyskim Centrum Onkologii.
 PET to najnowoczeÊniejszy i najdok∏adniejszy sprz´t 
diagnostyczny. Dzi´ki niemu mo˝liwe b´dzie wcze-
sne wykrycie schorzeƒ onkologicznych, umo˝liwi on 
równie˝ podniesienie jakoÊci diagnostyki chorób kar-
diologicznych i neurologicznych. 
 W uroczystym otwarciu oÊrodka uczestniczyli: Tade-
usz Kowalczyk, przewodniczàcy Sejmiku, Adam Jaru-
bas, marsza∏ek województwa oraz cz∏onkowie Zarzàdu: 
Marek Gos i Marcin Perz.

 To szósty PET dzia∏ajàcy w kraju, ale jeden z dwóch 
najnowoczeÊniejszych, pracujàcy w technologii wyso-
kiej rozdzielczoÊci HD. Dzi´ki temu lepszy jest obraz, 
jaÊniejszy i ostrzejszy, co u∏atwia diagnoz´.
 Urzàdzenie pozwala w najdrobniejszych szczegó∏ach 
zobaczyç ognisko nowotworu oraz zdiagnozowaç czy sà 
przerzuty; pozwala na precyzyjne okreÊlenie nawet 2 mi-
limetrowych zmian chorobowych i dobór w∏aÊciwej me-
tody leczenia. Cz´sto bowiem mo˝e si´ okazaç, ˝e zamiast 
operacji mo˝na zastosowaç chemio- lub radioterapi´. 
Badanie odbywa si´ przy wykorzystaniu mniejszej ni˝ 
dotychczas dawki promieniowania, co jest szczególnie 
wa˝ne przy badaniach pediatrycznych
 - Powstanie oÊrodka PET to zas∏uga przede wszystkim 
Stanis∏awa Góêdzia, dyrektora Âwi´tokrzyskiego Centrum 
Onkologii, ale tak˝e wielu osób, których dzia∏anie i pozy-
tywne myÊlenie sprawi∏o, ˝e mieszkaƒcy naszego regionu 
mogà korzystaç z tak nowoczesnego sprz´tu. Patrzàc na 
Pozytonowy Tomograf Emisyjny, na oddzia∏ kardiochirur-
giczny w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach 
mo˝emy Êmia∏o stwierdziç, i˝ wzmacnianie potencja∏u 
ochrony zdrowia w województwie Êwi´tokrzyskim przy-
nosi efekty. Stajemy si´ mocnym oÊrodkiem na mapie me-
dycznej kraju – powiedzia∏ podczas uroczystego otwarcia 
oÊrodka marsza∏ek województwa Adam Jarubas. 
 Pochwa∏ pod adresem Âwi´tokrzyskiego Centrum On-
kologii nie szcz´dzili goÊcie uroczystoÊci. – Nie wszyscy 
zdajà  sobie spraw´ z tego, co tu macie, a mianowicie jeden 

z najlepszych oÊrodków onkologicznych w Polsce, znaczàcy 
punkt na mapie medycznej Europy – mówi∏ prof. Marek 
Reinfuss, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. 
Kielecki oÊrodek chwali∏ tak˝e wspó∏twórca polskiej onko-
logii prof. Andrzej Ku∏akowski: - JesteÊmy Êwiadkami wy-
darzenia na europejskà skal´; od czasów rentgena, PET jest 
bowiem pierwszym urzàdzeniem diagnostyki obrazowej, 
które rzeczywiÊcie pokazuje i wykrywa nowotwór.
 Tworzenie oÊrodka trwa∏o dziewi´ç miesi´cy. W tym 
czasie uda∏o si´ wybudowaç Zak∏ad Medycyny Nuklear-
nej, wyposa˝yç go w nowoczesny sprz´t oraz przeszkoliç 
personel medyczny. Rocznie za pomocà Pozytonowego 
Tomografu Emisyjnego powinno si´ przebadaç od 2 do 
4 tysi´cy pacjentów.
 Inwestycja kosztowa∏a oko∏o 40 milionów z∏otych. 
W ubieg∏ym roku samorzàd województwa przekaza∏ na 
ten cel 5 mln z∏
 - W imieniu pacjentów serdecznie dzi´kuj´ wszystkim, 
którzy przyczynili si´ do powstania tego oÊrodka. Nie 
dokonalibyÊmy tego bez pomocy i determinacji marsza∏ka 
i Zarzàdu Województwa, bez pomocy parlamentarzystów. 
Dzie∏o to mog∏o tak˝e powstaç dzi´ki ogromnej pracy 
ca∏ego zespo∏u ÂCO – podkreÊli∏ dr Stanis∏aw Góêdê, dy-
rektor Âwi´tokrzyskiego Centrum Onkologii. 
 W Âwi´tokrzyskim Centrum Onkologii PET pracuje 
ju˝ od kwietnia, do tej pory zosta∏o przebadanych ponad 
120 pacjentów, wielu z nich badanie to uratowa∏o jeÊli nie 
˝ycie, to na pewno zdrowie.

M.N.

UroczystoÊç otwarcia oÊrodka PET 
zgromadziła wielu znakomitych goÊci

Mirosław Pawlak, Tadeusz Kowalczyk, 
Adam Jarubas, Marek Gos

- Stajemy si´ mocnym oÊrodkiem 
na mapie medycznej kraju - mówił Adam Jarubas
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Minuty 
na wagę życia
 Sà m∏odymi, pe∏nym zapa∏u ludêmi, po∏àczy∏o ich 
jedno – ch´ç pomocy innym. Za g∏ówny cel postawili 
sobie propagowanie i nauk´ udzielania pierwszej po-
mocy, uznajàc, ˝e post´powanie w sytuacji zatrzymania 
krà˝enia powinien znaç ka˝dy. Stowarzyszenie FRAK-
TAL powsta∏o w Kielcach w 2006 r. Tworzy je ponad 100 
wolontariuszy. Od ubieg∏ego roku stowarzyszenie dzia∏a 
tak˝e w ¸odzi i Warszawie.

 - Nasza dzia∏alnoÊç skupia si´ g∏ównie na dzia∏aniach 
edukacyjnych, szkolimy, pokazujemy, jak udzielaç pierw-
szej pomocy, jak si´ zachowaç w przypadku nag∏ego 
zatrzymania krà˝enia. Prowadzimy wyk∏ady, pokazy, 
bezp∏atne szkolenia, ale tak˝e dbamy o bezpieczeƒstwo 
zabezpieczajàc imprezy z zakresu pierwszej pomocy 
– mówi Karol Hajduk, prezes Stowarzyszenia FRAKTAL, 
w ramach którego dzia∏a Grupa Ratownictwa.
 Ju˝ na samym poczàtku dzia∏alnoÊci, stowarzyszenie 
nawiàza∏o wspó∏prac´ z Wydzia∏em Zarzàdzania Kry-
zysowego i Bezpieczeƒstwa Urz´du Miasta w Kielcach. 
Polega∏a ona na wspólnie przeprowadzanych bezp∏atnych 
szkoleniach z pierwszej pomocy w kieleckich szko∏ach 
i uczelniach – Pomoc, jakà uzyskaliÊmy od Urz´du Mia-
sta jest naprawd´ nieoceniona: zapewnienie transpor-
tu, wypo˝yczenie manekinów do çwiczeƒ oraz zakup 
Êrodków opatrunkowych potrzebnych do prowadzenia 
zaj´ç - twierdzi Karol Hajduk.  W szko∏ach ponadpodsta-
wowych, uczestniczy∏o w nich oko∏o 1500 osób. Liczba ta 
wcià˝ roÊnie; w 2007 r. odby∏o si´ 130 szkoleƒ z udzia∏em 
3124 osób, a w tym roku zasady udzielania pierwszej po-
mocy pozna∏o ju˝ 2431 m∏odych ludzi. W kursach pierw-
szej pomocy organizowanych przez FRAKTAL uczestni-
czyli tak˝e kieleccy stra˝nicy miejscy.
 W Kielcach, Stowarzyszenie FRAKTAL prowadzi sek-
cje w pi´ciu szko∏ach ponadpodstawowych: I LO im. 
S.˚eromskiego, II LO im. J. Âniadeckiego, IV LO im. H. Sa-
wickiej, V LO im. Âciegiennego oraz Gimnazjum im. Âw. 
Jadwigi.

 Dzia∏ania Grupy FRAKTAL mogliÊmy obserwowaç 
tak˝e podczas fina∏u Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Po-
mocy, w czasie Kieleckiego Festiwalu Nauki. W czerw-
cu, w ramach Âwi´ta Kielc na terenie miasta rozstawione 
zostanà cztery stanowiska do nauki udzielania pierwszej 
pomocy. – Ka˝dy zainteresowany b´dzie móg∏ nauczyç 
si´ i przeçwiczyç 
pierwszà pomoc 
w sytuacji zatrzy-
mania krà˝enia 
oraz u˝ycie Au-
t o m a t y c z n e g o 
D e fi b r y l a t o r a
Z e w n ´ t r z n e g o 
(AED) – zapowia-
da prezes Stowa-
rzyszenia FRAK-
TAL.  Urzàdzenie 
to u˝ywane jest 
w  u d z i e l a n i u 
pierwszej po-
mocy, powinno 
byç umieszczane 
w miejscach pu-
blicznych. Skon-
struowane jest tak, aby ka˝dy móg∏ je u˝yç, bez wzgl´du 
na swojà wiedz´ z zakresu pierwszej pomocy i medycyny. 
Je˝eli ktoÊ straci przytomnoÊç, a jest w pobli˝u AED, nale˝y 
po wezwaniu Pogotowia Ratunkowego jak najszybciej je 
przynieÊç, nast´pnie w∏àczyç i post´powaç zgodnie z jego 
poleceniami. Urzàdzenie to instruuje nas, co nale˝y robiç 
krok po kroku, za pomocà komunikatów g∏osowych oraz 
wizualnych. Dodatkowo, je˝eli b´dzie to wskazane jest 
w stanie wykonaç defibrylacj´ – zadzia∏aç impulsem elek-
trycznym w celu przywrócenia krà˝enia. 
 - Pierwsza pomoc to umiej´tnoÊç, którà powinien 
znaç ka˝dy, z moich obserwacji wynika, ˝e ch´tniej uczà 
si´ m∏odzi ludzie, ∏atwiej przyswajajà wiedz´ i cz´sto to 
w∏aÊnie oni nie majà barier, by podjàç akcj´ reanimacyjnà. 
Naszym za∏o˝eniem jest, aby ka˝dy mieszkaniec Kielc 
potrafi∏ udzieliç pierwszej pomocy, w szczególnoÊci w sy-
tuacji zatrzymania krà˝enia, wtedy bowiem liczy si´ ka˝da 
minuta, ka˝da sekunda – podkreÊla Karol Hajduk, obecnie 
student Uniwersytetu ̧ ódzkiego, specjalnoÊç – medycyna 
ratunkowa. 

M.N.

Grupa Ratownictwa FRAKTAL
Ul. KoÊciuszki 11, 25-310 Kielce
e-mail: pierwsza.pomoc@2com.pl
tel. kom. +48 600794855
www.fraktal.org.plPokazy w Parku Miejskim w Kielcach
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W Pacanowie 
Centrum Bajki 
kują!
 W Pacanowie nie tylko kozy kujà, ale tak˝e budujà 
Europejskie Centrum Bajki. Za niespe∏na pó∏tora roku 
w miasteczku Kozio∏ka Mato∏ka powstanie wielofunk-
cyjny obiekt dla dzieci z muzeum, salà kinowà i teatralnà, 
bibliotekà oraz ogrodem ekologicznym i amfiteatrem.
Natomiast ju˝ 15 czerwca, podczas VI Festiwalu Kultury 
Dzieci´cej pod bajkowe centrum wmurowany zostanie 
kamieƒ w´gielny. 

Na budowie praca wre…
 Trwajà intensywne prace przy budowie Europejskiego 
Centrum Bajki w Pacanowie. 6 marca plac budowy zosta∏ 
przekazany firmie Mitex SA z grupy Eiffage Budownic-
two; prace rozpocz´∏y si´ 17 marca. W pierwszej fazie 
koncentrowa∏y si´ one g∏ównie na wzmocnieniu pod∏o˝a. 
W grunt wbito ponad 200 betonowych pali, na których 
zostanie posadowiona p∏yta fundamentowa. Ta tech-
nologia by∏a niezb´dna ze wzgl´du na charakterystyk´ 
geologicznà miejsca inwestycji. Obecnie trwa zbrojenie 
i zalewanie ∏aw pod fundamenty, nast´pnie zostanie zala-
na g∏ówna p∏yta.

 – Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogra-
mem – zapewnia Magdalena Janiak-Jaskó∏owska, dyrek-
tor Europejskiego Centrum Bajki -  zakoƒczenie budowy 
zaplanowano na paêdziernik, przez zim´ wykonywane 
b´dà prace wewnàtrz budynku. We wrzeÊniu przysz∏ego  
roku przewidziane jest uroczyste otwarcie Europejskiego 
Centrum Bajki. 

 Inwestycja kosztowaç b´dzie 24 mln z∏. Jest ona fi-
nansowana z Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego, Êrodków Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, gminy Pacanów, natomiast 5,4 mln z∏. 
przekaza∏ samorzàd województwa Êwi´tokrzyskiego.

 - Europejskie Centrum Bajki to wa˝na dla regionu 
Êwi´tokrzyskiego inwestycja. Bardzo cieszymy si´, ˝e na-
sze dzia∏ania wspiera marsza∏ek Adam Jarubas. ECB mo˝e 
korzystnie zmieniç oblicze nie tylko Pacanowa, ale staç 
si´ turystycznà atrakcjà województwa Êwi´tokrzyskiego 
– podkreÊla Magdalena Janiak-Jaskó∏owska.

Centrum jak z bajki
 Europejskie Centrum Bajki im. Kozio∏ka Mato∏ka w Pa-
canowie swoim kszta∏tem architektonicznym kojarzyç 
si´ b´dzie z pierwszymi „budowlami” stawianymi przez 
ka˝dego z nas w dzieciƒstwie – „babkami z piasku”. Cen-
trum b´dzie zajmowaç teren o powierzchni oko∏o 2 ha, 
sam obiekt – 1800 m. kw. powierzchni u˝ytkowej. Znajdzie 
si´ tam m.in. muzeum bajki ze sta∏à wystawà poÊwi´conà 
postaci Kozio∏ka Mato∏ka, biblioteka literatury dzieci´cej 
i m∏odzie˝owej z czytelnià, sala kinowa i teatralna, pra-
cownie-warsztaty, ksi´garnia, sklep z pamiàtkami. W oto-
czeniu bajkowego centrum powstanie amfiteatr nad
stawem, ogród ekologiczny z zakàtkami dotyku, smaku 
i w´chu, który pe∏ni∏ b´dzie tak˝e funkcje edukacyjne; nie 
zabraknie tak˝e kuêni przypominajàcej s∏awnych paca-
nowskich kowali z bajki „Przygody Kozio∏ka Mato∏ka”. 

 - Chcemy, aby ECB by∏o miejscem wa˝nych wydarzeƒ 
kulturalnych, pe∏nym ˝ycia oÊrodkiem edukacji dzieci; 
chcemy organizowaç tu dla nich kilkudniowe pobyty tzw. 
zielone szko∏y, podczas których mogliby rozwijaç swoje 
zdolnoÊci artystyczne, chcemy, aby placówka ta sta∏a si´ 
tak˝e wa˝nym miejscem dla osób zajmujàcych si´ dzieçmi, 
rodziców, nauczycieli – opowiada dyrektor ECB. 
Realizacja przedsi´wzi´cia przyniesie tak˝e korzyÊci 
spo∏eczne, w Pacanowie powstanà bowiem nowe miejsca 
pracy. Europejskie Centrum Bajki przyciàgnie do gminy 
turystów, konieczne wi´c b´dzie powstanie nowych firm,
które zajmowaç si´ b´dà obs∏ugà ruchu turystycznego.

Wizualizacja Europejskiego Centrum Bajki

Prace na budowie bajkowego centrum
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Dzieci´ce Êwi´to w Pacanowie
„Mia∏ maleƒkà, pi´knà bródk´, a wo∏ano naƒ: Mato∏ek”. 

 Postaç Kozio∏ka Mato∏ka, podró˝nika szukajàcego Pa-
canowa stworzyli w 1933 r. pisarz Kornel Makuszyƒski 
i rysownik Marian Walentynowicz. I w∏aÊnie Kozio∏ek 
„màdra g∏owa”, ubrany w krótkie czerwone spodenki, 
z tobo∏kiem na ramieniu jest symbolem odbywajàcego 
si´ w Pacanowie Festiwalu Kultury Dzieci´cej. Od kilku 
ju˝ lat, w czerwcowy weekend do Pacanowa przyje˝d˝ajà 
t∏umnie ca∏e rodziny. W tym roku gwarem i Êpiewem mia-
steczko Kozio∏ka Mato∏ka rozbrzmiewaç b´dzie 14 i 15 
czerwca. 

 - B´dzie to wielkie Êwi´to zabawy, taƒca, muzy-
ki, teatru i uÊmiechu – zapowiada Magdalena Janiak-
-Jaskó∏owska – przygotowaliÊmy mnóstwo atrakcji.  Festi-
wal Kultury Dzieci´cej w Pacanowie jest bowiem jednym 
z najwa˝niejszych wydarzeƒ kulturalnych przygotowy-
wanych dla dzieci i przez dzieci. 

 W pierwszym dniu Festiwalu zaplanowano m.in. w ki-
nie „Kozio∏ek” Spotkanie Mistrzów z udzia∏em najlepszych 
dzieci´cych zespo∏ów teatralnych, natomiast na stadionie 
przeglàd amatorskich zespo∏ów tanecznych. Drugi dzieƒ 
Festiwalu (15 czerwca) to huczne Êwi´towanie 75 urodzin 
Kozio∏ka Mato∏ka. Na czeÊç jubilata zostanie zorganizowa-
ny bal, podczas którego podzielony zostanie ogromny tort 
urodzinowy ze Êwieczkami, b´dzie chóralnie odÊpiewane 
sto lat i prezent dla sympatycznego Kozio∏ka: wiadomoÊç, 
˝e budujemy dla niego w Pacanowie dom, czyli Europej-
skie Centrum Bajki. Zgodnie z francuskà tradycjà, która 
towarzyszyç b´dzie w trakcie ca∏ego Festiwalu, ka˝dy 
goÊç przyby∏y na przyj´cie otrzyma kotylion. Atrakcyjnie 
zapowiada si´ tak˝e akcja plastyczna w Strefie Marzeƒ, 
zwiedzanie wystawy fotograficznej, a dla dzieci´cych ar-
tystów - noc w namiocie.

 D∏ugo by jeszcze wymieniaç atrakcje, które odbywaç 
si´ b´dà w ramach Festiwalu Kultury Dzieci´cej. Jedno jest 
pewne, b´dzie to weekend niezapomnianych prze˝yç dla 

Opinia
Adam Jarubas, Marsza∏ek Woje-
wództwa:
 - Europejskie Centrum Bajki w Pa-
canowie to jedna z tych inwestycji, 
które w znaczàcy sposób mogà 
podnieÊç atrakcyjnoÊç turystycznà 
naszego województwa. Sam pro-
jekt jest bardzo ciekawy, wr´cz 
unikatowy w skali kraju. Same bu-
dowle w kszta∏cie domków z piasku mogà byç jednym 
z elementów przyciàgajàcych turystów do Pacanowa. 
Ciesz´ si´, ˝e projekt, dofinansowywany równie˝
z bud˝etu samorzàdu województwa, wszed∏ w faz´ 
realizacji. Jestem przekonany, ˝e Europejskie Cen-
trum Bajki stanie si´ prawdziwà atrakcjà turystycznà  
regionu Êwi´tokrzyskiego.

Bajkowy Pacanów

najm∏odszych, wi´kszych i tych ju˝ zupe∏nie du˝ych, któ-
rzy przyjadà do Pacanowa. – Serdecznie zapraszamy, co 
roku panuje tu atmosfera wielkiego rodzinnego pikniku. 
Tak z pewnoÊcià b´dzie tak˝e podczas tegorocznego Festi-
walu – zaprasza Magdalena Janiak- Jaskó∏owska, dyrektor 
Europejskiego Centrum Bajki. 

 I Kozio∏ek - màdra g∏owa prosi Was do Pacanowa!

Ma∏gorzata Niewczas-Sochacka
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 16 maja podpisane zosta∏y pierwsze umowy na dofi-
nansowanie projektów w ramach Programu Operacyjne-
go Kapita∏ Ludzki w Województwie Âwi´tokrzyskim - 
poinformowa∏ wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka podczas 
konferencji prasowej zorganizowanej w Âwi´tokrzyskim 
Biurze Rozwoju Regionalnego - Biurze Programu Opera-
cyjnego Kapita∏ Ludzki. 

 Jako pierwszy beneficjent w regionie umowy podpisa∏a
LINGUA Nauczanie J´zyków Obcych ze Starachowic. Fir-
ma zamierza zrealizowaç cykl szkoleƒ j´zykowych w kil-
ku gminach województwa, przeprowadzajàc w sumie 
szeÊç projektów. Kolejne umowy zosta∏y podpisane przez 
Stowarzyszenie „Klub Debata Decyzja Dzia∏anie” z Bie-
lin, Centrum Szkoleniowe PRIME z Buska Zdroju oraz 
Wy˝szà Szko∏´ Biznesu i Przedsi´biorczoÊci z Ostrowca 
Âwi´tokrzyskiego. Wszystkie podpisane umowy dotyczà 
projektów w ramach dzia∏ania „Oddolne inicjatywy edu-
kacyjne na terenach wiejskich”. 

 Do 15 maja do Biura PO KL w Kielcach wp∏yn´∏o oko∏o 
490 wniosków aplikacyjnych. Najwi´cej - ok. 250 - w∏aÊnie 
na projekty z „Oddolnych inicjatyw edukacyjnych na tere-
nach wiejskich”. Najmniejszym zainteresowaniem cieszy 
si´ dzia∏anie „Podniesienie atrakcyjnoÊci i jakoÊci szkol-
nictwa zawodowego (11 wniosków). Najaktywniejsze sà 
powiaty kielecki ziemski, kielecki grodzki i ostrowiecki. 
WÊród najaktywniejszych miejscowoÊci pod wzgl´dem 
liczby z∏o˝onych wniosków sà do tej pory m.in. Kielce 
(80 wniosków), Ostrowiec Âwi´tokrzyski (22) i… Bieliny, 
które z∏o˝y∏y a˝ 22 wnioski. 

 - Na wdra˝anie Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludz-
ki w Polsce w latach 2007-2013 przewidziano 11,4 miliar-
da euro - z tego - do województwa Êwi´tokrzyskiego 
trafi ok. 317,5 miliona euro - mówi∏ podczas konferencji
wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka. - W przeliczeniu na 
g∏ow´ jednego mieszkaƒca naszego regionu wychodzi 
248 euro - to suma najwi´ksza w ca∏ym kraju. Rok temu, 
gdy spotykaliÊmy si´ z potencjalnymi beneficjentami
tego programu, wiedza na temat mo˝liwoÊci jakie daje 
Kapita∏ Ludzki by∏a niewielka. Narodzi∏ si´ wówczas 
pomys∏ zorganizowania w poszczególnych powiatach 

Umowy z Kapitału Ludzkiego

Podczas konferencji pracowej w ÂBRR

Zdzis∏aw Wrza∏ka i Beata Woêniak-Faliszewska

Jerzy Âroda i Zdzis∏aw Wrza∏ka

Beneficjenci PO KL

cyklów szkoleƒ, spotkaƒ i konferencji, podczas których 
informowaliÊmy o korzyÊciach jakie mo˝e przynieÊç 
udzia∏ w programie. Jak si´ okaza∏o, nasze dzia∏ania 
przynios∏y skutek - dziÊ mo˝emy powiedzieç, ˝e sza-
cunkowa wartoÊç z∏o˝onych w ÂBRR wniosków, które 
zosta∏y rekomendowane do dofinansowania w ramach
og∏oszonych konkursów przekroczy∏a wartoÊç Êrodków, 
jakà zaplanowano do zakontraktowania w 2008 roku. To 
pozwala mieç nadziej´, ˝e mieszkaƒcom województwa 
Êwi´tokrzyskiego uda si´ w pe∏ni wykorzystaç szans´, 
jakà dajà pieniàdze z PO KL - podsumowa∏ wicemarsza∏ek 
Wrza∏ka.

P.Ch.
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Honorowy „Koziołek” dla nadinsp. Arkadiusza 
Pawełczyka, by∏ego Êwi´tokrzyskiego komendanta policji

Zdobywcy III nagrody - starosta sandomierski 
Stanisław Masternak i Komendant Powiatowy Policji 

podinsp. Janusz MyÊliwy

Tadeusz Kowalczyk wr´cza nagrod´ 
przedstawicielom powiatu j´drzejowskiego

Przedstawiciele Samorzàdu Województwa 
oraz Zwiàzku Miast i Gmin Regionu Âwi´tokrzyskiego

”Koziołek” dla powiatu koneckiego
 Powiat konecki otrzyma∏ statuetk´ „Kozio∏ka” oraz 
nagrod´ finansowà 10 tysi´cy z∏otych podczas uroczystego 
podsumowania programu „Bezpieczne Âwi´tokrzyskie”. 
W spotkaniu, które odby∏o si´ w Korytnicy uczestniczy-
li przewodniczàcy Sejmiku Tadeusz Kowalczyk Marek 
Gos, cz∏onek Zarzàdu Województwa, Komendant Wo-
jewódzki Policji m∏. insp. Miros∏aw Schössler, w∏adze 
samorzàdowe regionu Êwi´tokrzyskiego.

 W programie „Bezpieczne Âwi´tokrzyskie” uczestniczy∏y 
powiaty województwa Êwi´tokrzyskiego, które podj´∏y 
wykraczajàce poza ich zwyk∏e obowiàzki, dzia∏ania na 
rzecz poprawy bezpieczeƒstwa, zabezpieczenia majàtku 
paƒstwowego lub prywatnego, przyczyniajàc si´ 
w znaczàcy sposób do upowszechnienia postaw spo∏ecznej 
aktywnoÊci w zakresie bezpieczeƒstwa innych ludzi oraz 
∏adu i spokoju publicznego.
 Nagrody „Kozio∏ka” przyznawane sà od 2000 r. przez 
Marsza∏ka Województwa Âwi´tokrzyskiego, Wojewod´ 
Âwi´tokrzyskiego, Âwi´tokrzyskiego Komendanta Woje-
wódzkiego Policji oraz Prezesa Stowarzyszenia Zwiàzku 
Miast i Gmin Regionu Âwi´tokrzyskiego. Powiat konec-
ki Kapitu∏a konkursu wyró˝ni∏a mi´dzy innymi za du˝e 
zaanga˝owanie w∏adz samorzàdowych w dzia∏ania profilak-
tyczne, m.in. organizacj´ Koneckich Dni Profilaktyki,podczas
których mi´dzy innymi odbywa∏y si´ warsztaty dla dzieci 
oraz m∏odzie˝y. Drugim miejscem Kapitu∏a wyró˝ni∏a po-
wiat j´drzejowski m.in. za popraw´ bezpieczeƒstwa na kolei 
oraz nowatorskie rozwiàzania w poprawie bezpieczeƒstwa 
w miejscach publicznych i wokó∏ miejsca zamieszkania. 
Statuetk´ „Kozio∏ka” oraz nagrod´ finansowà w wysokoÊci
5 tys. z∏ odebrali starosta j´drzejowski Edmund Karczma-
rek i Komendant Powiatowy Policji - podinsp. Jakub Kosiƒ. 
Trzecie miejsce przyznano powiatowi sandomierskiemu, 
m.in. za zaanga˝owanie gmin w zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieciom i m∏odzie˝y. Statuetk´ „Kozio∏ka” oraz 
nagrod´ finansowà w wysokoÊci 3 tys. z∏ otrzymali staro-
sta sandomierski Stanis∏aw Masternak oraz Komendant 
Powiatowy Policji  podinsp. Janusz MyÊliwy. Za ca∏okszta∏t 
dzia∏aƒ na rzecz wspierania idei programu Êwi´tokrzyscy 
samorzàdowcy uhonorowali równie˝ zast´pc´ Komendanta 

G∏ównego Policji  nadinsp. Arkadiusza Pawe∏czyka, by∏ego 
komendanta Êwi´tokrzyskiej policji. Wr´czono mu statuetk´ 
honorowego „Kozio∏ka”.

oprac. Redakcja
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Podpatrzone, podsłuchane...

„Biała mewo, leç daleko stàd...”
- Wojciech Borz´cki

Przewodniczàcy Tadeusz Kowalczyk marszandem...?

Siuch! Ciach!
- Zdzisław Wrzałka

- Transport na wakacje mam ju˝ zapewniony 
- Iwona Sinkiewicz

A po pracy... na boisko - w akcji Marcin Perz

„Zdrowia, szcz´Êcia i... pieni´dzy” - skarbnik 
Zdzis∏aw Wojciechowski i cz∏onek Zarzàdu Marek Gos

 27 maja Êwi´tujà samorzàdowcy. Z tej okazji prezentu-
jemy ich w nieco mniej lub bardziej nieoficjalnych sytu-
acjach...
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Na rybach by∏em. Takà z∏owi∏em! - Józef ˚urek 
i Krzysztof Dziekan

„P∏ynie w nas goràca krew...” 
- Roman Dziedzic

Tajna broƒ Kolportera 
Korony Kielce?! - Bernard Antos

Najwierniejszy czytelnik „Naszego Regionu” - Teraz do pracy b´d´ jeêdzi∏ takim! - Adam Jarubas

Panowie szlachta! 
Do buławy!

- Z profilu te˝ wyglàdam dobrze...
- Zdzis∏aw Wrza∏ka
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 XVII-wieczni wojowie, pàtnicy pragnàcy odpokutowaç 
grzechy, wyst´py artystyczne - to tylko niektóre z atrak-
cji Jarmarku Âwi´tokrzyskiego, który odby∏ si´ na 
Âwi´tym Krzy˝u.  Jarmark przyciàgnà∏ kilka tysi´cy lu-
dzi z ca∏ego regionu. Wspó∏organizatorem imprezy by∏ 
Urzàd Marsza∏kowski Województwa Âwi´tokrzyskiego.

 Jarmark Âwi´tokrzyski odby∏ si´ ju˝ po raz trzeci. 
Rozpoczà∏ si´ mszà Êwi´tà, po której przez ca∏y dzieƒ 
odbywa∏y si´ wyst´py artystyczne przygotowane m.in. przez 
gminy Bieliny i Nowa S∏upia. Najwi´kszym wydarzeniem 
okaza∏a si´ premiera widowiska plenerowego „Pielgrzymka 
do Krzy˝a Âwi´tego”, podczas którego zgromadzeni goÊcie 
mogli towarzyszyç pàtnikom w´drujàcym na Âwi´ty Krzy˝. 
Spektakl, w re˝yserii Doroty Any˝, przygotowa∏o Studio 
Teatralno - Muzyczne „Jazz-Club”, a oparty by∏ na najdaw-
niejszych zabytkach piÊmiennictwa polskiego. 
 Jarmark uÊwietni∏ równie˝ spektakl pn. „Rzecz o tym 
jak mnisi Eremici wyp´dzili wiedêmy i z∏e bogi z ¸yÊca”, 
wystàpi∏y tak˝e zespo∏y „Ma∏e Bielinianki”, „Weso∏e Ku-
moszki”, „Gratis”. 

 Hitem tegorocznej edycji Jarmarku by∏ wyst´p „Kom-
panii Wolontarskiej”, która przenios∏a nas w czasy XVII-
-wiecznej Polski i zaprasza∏a goÊci imprezy do udzia∏u 
w oryginalnych zawodach. 
 Podczas Jarmarku nie zabrak∏o tak˝e stoisk z regionalny-
mi pamiàtkami i tradycyjnymi daniami. Mo˝na by∏o kupiç 
m.in. çmag´ Êwi´tokrzyskà - eliksir przygotowany wed∏ug 
starodawnej receptury. Ojcowie Oblaci oferowali „witami-
ny eremity” -  specyfik na przezi´bienia, a gospodarstwa 
agroturystyczne cz´stowa∏y regionalnymi smako∏ykami.
 Na wszystkich uczestników imprezy czeka∏y postaci ze 
Êwi´tokrzyskich legend, które zaprasza∏y do konkursów.  
Âwi´ty Krzy˝ zosta∏ pokazany jako miejsce, gdzie warto 
przyjechaç i zachwycaç si´ kulturà i historià.
 Podczas III Jarmarku Âwi´tokrzyskiego zbierane by∏y 
tak˝e datki na odbudow´ wie˝y klasztornej. 
 Organizatorami tegorocznego Jarmarku Âwi´tokrzy- 
skiego by∏y: urz´dy gmin w Bielinach i Nowej S∏upi, 
Urzàd Miasta Kielce, Starostwo Powiatowe w Kielcach, 
Urzàd Marsza∏kowski w Kielcach oraz Ojcowie Oblaci.

Redakcja

Jarmark Świętokrzyski
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WSETiNS 
w Kielcach
 Wy˝sza Szko∏a Ekonomii, Turystyki i Nauk Spo∏ecznych 
w Kielcach powsta∏a na podstawie decyzji Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 roku. Uczelnia 
prowadzi studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne 
(zaoczne) na kierunku EKONOMIA w specjalnoÊciach 
(licencjackie 3-letnie i magisterskie 2-letnie): hotelar-
stwo i turystyka, gospodarka regionalna ze specjalizacjà 
zarzàdzanie Êrodowiskiem, ekonomika i organizacja 
przedsi´biorstw, obs∏uga rynku nieruchomoÊci. Prowadzi 
tak˝e 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) na kierunku 
PEDAGOGIKA w specjalnoÊciach: logopedia, diagnoza 
i terapia pedagogiczna, resocjalizacja, praca socjalna.
 Absolwenci kierunku EKONOMIA b´dà specjalistami 
bran˝y hotelarsko-turystycznej oraz pracownikami w za-
kresie gospodarki regionalnej, ekobiznesu, organizacji 
przedsi´biorstw lub obs∏ugi rynku nieruchomoÊci.
 Uczelnia kszta∏ci równie˝ studentów na kierunku PE-
DAGOGIKA, atrakcyjnym z uwagi na ciàg∏e potrzeby 
edukacyjno-wychowawcze dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych. 
Pojawiajàce si´ problemy wychowawcze, trudnoÊci 
w nauce, a tak˝e zaburzenia relacji spo∏ecznych i emo-
cjonalnych wymagajà natychmiastowej interwencji spe-
cjalistycznej o charakterze pomocy psychologiczno 
- pedagogicznej. Konieczne jest zatem przygotowanie 
absolwentów do prowadzenia dzia∏aƒ o charakterze dia-
gnostycznym, profilaktycznym, terapeutycznym i socja-
lizacyjnym zarówno w dziedzinie oÊwiaty, jak i pomocy 
spo∏ecznej, wyposa˝onych w wiedz´ ogólnopedagogicznà, 
socjologicznà i psychologicznà.
 Nastawienie na profesjonalnà znajomoÊç j´zyków ob-
cych, a tak˝e umiej´tnoÊci informatycznych i umiej´tnoÊci 
w zakresie public-relations pozwalajà na dobre funkcjo-
nowanie absolwentów na wspó∏czesnym rynku pra-
cy. W WSETiNS wprowadzony zosta∏ innowacyjny 
wewnàtrzuczelniany system nauczania j´zyków ob-
cych. Wyk∏adowcy koncentrujà si´ na kszta∏towaniu 
umiej´tnoÊci skutecznej komunikacji w j´zykach obcych. 
 W uczelni bardzo wa˝ne miejsce zajmuje oÊrodek eg-
zaminacyjny akredytowany przez Grup´ Pearson, (www.
pla.pl) cieszàcà si´ s∏awà lidera wÊród firm edukacyjnych
z ca∏ego Êwiata (ponad 100 mln ludzi na Êwiecie korzysta 
z podr´czników, materia∏ów multimedialnych oraz pro-
gramów sprawdzajàcych zdobytà wiedz´). Kandydaci, 
którzy przystàpili do egzaminu London Tests of English 
otrzymujà certyfikat wydawany przez grup´ Pearson.
 Wy˝sza Szko∏a Ekonomii, Turystyki i Nauk Spo∏ecznych 
w Kielcach, jest partnerem w programie wymiany studen-
tów SOCRATES-ERASMUS. Studenci drugiego i trzeciego 
roku, majà szans´ wyjechaç na wymian´ studenckà do jed-
nego z krajów Unii Europejskiej. Studenci w ramach pro-
gramu Socrates-Erasmus zaliczajà jeden rok lub semestr 
studiów na zagranicznej uczelni, a nast´pnie w ramach 
trójstronnego porozumienia, zdane przedmioty sà zalicza-
ne za pomocà systemu oceny punktowej ECTS i zaliczany 
jest semestr lub rok na macierzystej uczelni. Program jest 
wspó∏finansowany przez Uni´ Europejskà. Student otrzy-
muje kieszonkowe w wysokoÊci 200-350 Euro miesi´cznie. 

Uczelnia ma podpisane umowy o wspó∏pracy z wieloma 
uczelniami zagranicznymi. W ramach tych umów zarów-
no studenci, jak i wyk∏adowcy biorà udzia∏ we wspólnie 
organizowanych konferencjach naukowych. 
 Uczelnia zapewnia realizacj´ praktyk zawodowych za-
równo w instytucjach krajowych, jak te˝ zagranicznych. 
Plan studiów obejmuje praktyk´ zawodowà w wymiarze 3 
tygodni w ca∏ym 3-letnim okresie studiów w obiektach wska-
zanych przez uczelni´. Podstawowym kryterium zakwalifi-
kowania na praktyki zagraniczne jest praktyczna znajomoÊç 
j´zyka obcego. Studenci doskonalà swoje kwalifikacje zawo-
dowe w renomowanych sieciach hoteli w Grecji - Grecotel 
(Peloponez, Rodos, Kreta, Mykonos, Halkidiki), Hiszpanii 
(Girona - Costa Brava), W∏oszech, S∏owacji, Serbii, Bu∏garii, 
Anglii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.
 Krajowe praktyki realizowane sà w hotelach Kielc, or-
ganizacjach i biurach turystycznych. Studenci specjalnoÊci 
gospodarka regionalna o specjalizacji zarzàdzanie 
Êrodowiskiem odbywajà praktyki zawodowe w kraju i za 
granicà w jednostkach samorzàdu terytorialnego wszyst-
kich szczebli, centrach zarzàdzania kryzysowego, centrach 
logistycznych, urz´dach administracji paƒstwowej, insty-
tucjach integracji europejskiej oraz innych zwiàzanych 
z politykà i gospodarkà regionalnà.
 Uczelnia posiada w∏asne wydawnictwo. Wprowadza-
ny jest opracowany przez pracowników Uczelni system 
wspomagania dydaktyki przez Internet. W oparciu o ten 
system studenci mogà w ka˝dym momencie wróciç do 
odbytych zaj´ç, utrwaliç sobie ich treÊç, a tak˝e w przy-
padku nieobecnoÊci mogà na bie˝àco realizowaç program 
studiów z danych przedmiotów. System ten umo˝liwia 
komunikacj´ mi´dzy studentami na temat odbytych zaj´ç, 
wymian´ doÊwiadczeƒ, forum dyskusyjne, czaty itp.
 Studenci mogà komunikowaç si´ z wyk∏adowcami 
i na odwrót. Wyk∏adowcy mogà przekazywaç studentom 
okreÊlone materia∏y dydaktyczne lub mogà pozostawiaç 
na stronie treÊç odbytych zaj´ç, mogà równie˝ zlecaç stu-
dentom wykonywanie prac kontrolnych.
 Uczelnia prowadzi równie˝ studia podyplomowe 
dajàce mo˝liwoÊç uzyskania dodatkowych kwalifikacji,
niezb´dnych w zmieniajàcej si´ rzeczywistoÊci spo∏eczno-
-gospodarczej.
 Wszystkie dzia∏ania WSETiNS prowadzone sà w opar-
ciu o w∏asnà baz´ dydaktycznà. Zaawansowane sà plany 
budowy nowej, spe∏niajàcej standardy europejskie, sie-
dziby Uczelni.
 Samorzàd Studencki dzia∏a w ramach sekcji ochrony 
Êrodowiska, wspó∏pracy z UE, informatycznej (studenc-
kie biuro karier), artystycznej, wolontariatu i ko∏a pedago-
gicznego.                                                                             R.S.

dr Jan Telus, Rektor WSETiNS
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 Pierwsze pre-umowy na realizacj´ projektów klu-
czowych w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Âwi´tokrzyskiego na lata 2007-
-2013 podpisa∏ z beneficjentami Zarzàd Województwa
Âwi´tokrzyskiego. WartoÊç szesnastu zawartych pre-
-umów opiewa na prawie 453 miliony z∏otych. Zarzàd re-
prezentowali: marsza∏ek Adam Jarubas oraz cz∏onkowie 
Zarzàdu : Marek Gos, Lech Janiszewski i Marcin Perz.

 - Dzisiejszy dzieƒ jest bardzo wa˝ny – mówi∏ w Woje-
wódzkim Domu Kultury w Kielcach Marsza∏ek Adam Jaru-
bas otwierajàc uroczystoÊç podpisania pre-umów – Wykaz 
indykatywnych projektów kluczowych by∏ przedmiotem 
wnikliwej analizy i oceny Komisji Europejskiej, dlatego, 
ze wzgl´du na ich skal´ oraz znaczenie dla województwa 
Êwi´tokrzyskiego, projekty te majà szczególnà wartoÊç. 
JesteÊcie paƒstwo w elitarnym gronie beneficjentów, któ-
rzy ze swoimi projektami znaleêli si´ na liÊcie indykatyw-
nej i spoczywa na was bardzo du˝a odpowiedzialnoÊç 
– doda∏ Adam Jarubas.

 Podpisane umowy w przewa˝ajàcej cz´Êci odnosi∏y si´ 
do realizacji projektów z zakresu opieki zdrowotnej i bu-
dowy bàdê przebudowy infrastruktury drogowej, choç 
zawarto równie˝ umowy dotyczàce wspierania i restauro-
wania dziedzictwa kulturowego i historycznego.
 Za blisko 13,5 mln z∏otych Urzàd Gminy w Bielinach 
zrealizuje projekt „Centrum Tradycji i Turystyki Gór 
Âwi´tokrzyskich wraz z restauracjà zabytków Âwi´tego 
Krzy˝a”. Obejmie on dzia∏ania w Âwi´tym Krzy˝u oraz 
Hucie Szklanej, Kakoninie, Hucie Starej i Bielinach.
Na budow´ bloku operacyjnego wraz z ciàgami komuni-
kacyjnymi oraz modernizacj´ pracowni diagnostyki obra-
zowej z zakupem aparatury, Wojewódzki Specjalistyczny 
Zak∏ad Opieki Zdrowotnej Gruêlicy i Chorób P∏uc w Czer-
wonej Górze otrzyma 21 mln z∏otych.
 Z kolei 9 mln z∏otych trafi do Âwi´tokrzyskiego Cen-
trum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze – placówka prze-
znaczy te Êrodki na budow´ i wyposa˝enie szpitalnego 
oddzia∏u rehabilitacji.
 Na rozbudow´ szpitala o Oddzia∏ Neurochirurgii 
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach prze-
znaczono 9,5 mln z∏otych, a na rozbudow´, modernizacj´ 

i wyposa˝enie oddzia∏ów szpitalnych Âwi´tokrzyskiego 
Centrum Psychiatrii w Morawicy – 16,5 mln z∏otych.
Na wyposa˝enie szpitali: Miejskiego w Starachowicach 
oraz Powiatowego w Opatowie trafi odpowiednio – 10,5
mln oraz 7 mln z∏otych. Dwuetapowa rozbudowa i mo-
dernizacja Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna” w Bu-
sku Zdroju, obejmujàca budow´ nowego pawilonu 
i modernizacj´ punktu ˝ywienia oraz modernizacj´ pawi-
lonu C i nadbudow´ o jednà kondygnacj´ - wsparta zosta-
nie kwotà 9 mln z∏otych.

 Blisko 19,5 mln z∏otych otrzyma Âwi´tokrzyskie Cen-
trum Onkologii w Kielcach. Pozyskane fundusze placów-
ka przeznaczy na rozbudow´ oddzia∏u onkohematolo-
gicznego, brachyterapii oraz bloku operacyjnego.
 W ramach trzeciej osi priorytetowej „Podniesienie 
jakoÊci systemu komunikacyjnego”, Âwi´tokrzyski Zarzàd 
Dróg Wojewódzkich podpisa∏ 5    pre-umów. Najwi´cej 
pieni´dzy, bo blisko 91,5 mln z∏otych trafi na realizacj´
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od 
granic województwa do Buska Zdroju wraz z remon-
tem mostu przez rzek´ Nid´ w WiÊlicy. Kolejnà co do 
wielkoÊci inwestycjà b´dà prace przy 2. etapie „P´tli 
Âwi´tokrzyskiej”. Na przebudow´ dróg wojewódzkich: 
nr 756, 753 i 752 - ∏àcznie zaplanowano ponad 51,5 mln 
z∏otych. W latach 2010-2012 przeprowadzony zostanie 1. 
etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 768 (od granic 
województwa do Kielc). Ten etap obejmie prace na odcin-
ku ¸opuszno-Kielce i zostanie dofinansowany kwotà 43,5
mln z∏otych.

 Do 2009 zakoƒczony zostanie 1. etap inwestycji „Prze-
budowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Nowa 
S∏upia – Ostrowiec Âwi´tokrzyski wraz z obwodnicà No-
wej S∏upi”. 1. etap obejmie dzia∏ania przy odcinku Nowa 
S∏upia – Ostrowiec Âw. Na ten cel trafi  35 mln z∏otych.
Z kolei ponad 23 mln z∏otych przeznaczone zostanie 
na przebudow´ drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku 
Ma∏ogoszcz – ¸opuszno – Radoszyce. 
 WartoÊç zawartych pre-umów opiewa na prawie 453 
miliony z∏otych.

R.S.

Pierwsze pre-umowy podpisane!

Marcin Perz, Jan Gierada i Adam Jarubas

Zarzàd Województwa Âwi´tokrzyskiego
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Konkurs
 Dzi´kujemy Paƒstwu za wzi´cie udzia∏u w naszym kon-
kursie. WÊród poprawnych odpowiedzi wylosowaliÊmy 
zwyci´zc´, którym zosta∏ Ireneusz Bugajski.

 Serdecznie gratulujemy znajomoÊci zabytków woje-
wództwa Êwi´tokrzyskiego i zapraszamy po odbiór na-
gród do naszej redakcji! 
 Oto poprawna odpowiedê na zadane przez nas pyta-
nie: zdj´cie zamieszczone w 15 numerze „Naszego Regio-
nu” przedstawia∏o oczywiÊcie pa∏acyk w Wiàzownicy-
-Kolonii ko∏o Staszowa. 

Dariusz Detka wr´cza nagrod´ 
 Ireneuszowi Bugajskiemu

Radni 
obradowali
 Radni Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku 
Województwa Âwi´tokrzyskiego obradowali w Centrum 
Edukacyjnym Âwi´tokrzyskiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Wólce Milanowskiej. 

 Podczas posiedzenia Jacek Wo∏owiec, dyrektor ÂCDN 
zapozna∏ radnych z sytuacjà doradztwa metodyczne-
go i doskonalenia nauczycieli na terenie województwa 
Êwi´tokrzyskiego. Zwróci∏ uwag´ na potrzeb´  integracji 
dzia∏aƒ pomi´dzy jednostkami samorzàdu terytorialne-
go, kuratorium oÊwiaty i ÂCDN, którzy wspólnie powinni 
wypracowaç sprawnie funkcjonujàcy system doradztwa 
metodycznego w regionie Êwi´tokrzyskim.

 - Samorzàdy powinny porozumieç si´ mi´dzy sobà 
w kwestii zatrudniania doradców. JeÊli ka˝dy zatrudni∏by 
tylko jednego doradc´, to w powiecie móg∏by powstaç 
zespó∏ doradców metodycznych do co najmniej 7 przed-
miotów – uzasadnia∏ dyrektor Wo∏owiec.

 Radni Sejmiku obejrzeli tak˝e budynek Centrum Edu-
kacyjnego, gdzie odbywa∏o si´ posiedzenie komisji. To 
oÊrodek po∏o˝ony w samym centrum Gór Âwi´tokrzyskich, 
u stóp Âwi´tego Krzy˝a. Stanowi integralnà cz´Êç 
Âwi´tokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
zajmuje si´ prowadzeniem szkoleƒ, organizacjà imprez 
plenerowych i okolicznoÊciowych. Do dyspozycji goÊci 
oÊrodka jest m.in. sala konferencyjna na 100 osób, 2 sale 
wyk∏adowe, sale komputerowe ze sta∏ym ∏àczem inter-
netowym. Planowane jest przeprowadzenie tam prac 
remontowo-modernizacyjnych, które podnios∏yby stan-
dard Êwiadczonych przez Centrum us∏ug. Przy wsparciu 
Êrodków unijnych dobudowana zostanie m.in. sala konfe-
rencyjno-sportowa.

 W czasie obrad, Józef ˚urek, przewodniczàcy Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu z zadowoleniem przyjà∏ infor-
macje o tym, i˝ w naszym regionie znów organizowane 
sà konkursy wiedzy o samorzàdzie terytorialnym. Dzi´ki 
nim m∏odzi ludzie mogà poszerzyç swojà wiedz´ na te-
mat funkcjonowania samorzàdu. Przewodniczàcy ˚urek 
zapowiedzia∏, i˝ Komisja b´dzie wspieraç starania dyrek-
tora ÂCDN o zabezpieczenie w przysz∏orocznym bud˝ecie 
województwa Êrodków finansowych na organizacj´ tego
konkursu i nagrody dla zwyci´zców.

 Radni zapoznali si´ tak˝e z Programem Inwestycji 
Samorzàdu Województwa Âwi´tokrzyskiego 2007-2013 
w dziedzinach: „oÊwiata i wychowanie” oraz „infrastruk-
tura kultury”. Pozytywnie zaopiniowali równie˝ projekt 
uchwa∏y w sprawie ustalenia stawki najni˝szego wyna-
grodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania 
oraz akceptacji wartoÊci 1 punktu w z∏. dla pracowników 
niepedagogicznych zatrudnionych w wojewódzkich 
samorzàdowych jednostkach organizacyjnych oÊwiaty 
województwa Êwi´tokrzyskiego.

M.N.

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

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

R.S.
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5 maja

 Ruszy∏ uruchomiony przy Wojewódzkim 
Domu Kultury im. J. Pi∏sudskiego w Kielcach 
Portal Informacji Kulturalnej województwa 
Êwi´tokrzyskiego. Zosta∏ stworzony w ramach 
projektu wspó∏finansowanego ze Êrodków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach ZPORR pn. „Modernizacja WDK 
w celu dostosowania do pe∏nienia funkcji no-
woczesnego centrum kultury”. Przewiduje si´, 
˝e zrealizowanie projektu spowoduje wzrost 
zainteresowania kulturà i znajomoÊci oferty 
kulturalnej regionu.

 Lech Janiszewski, cz∏onek Zarzàdu Wo-
jewództwa wzià∏ udzia∏ w posiedzeniu Ko-
mitetu Sterujàcego Systemu Elektronicznego 
Obiegu Dokumentów jako cz´Êci projektu 
„e-Êwi´tokrzyskie”.

 Z wicewojewodà Êwi´tokrzyskim Piotrem 
˚o∏àdkiem, Marcin Perz, cz∏onek Zarzàdu Wo-
jewództwa rozmawia∏ na temat stypendiów 
unijnych realizowanych w ramach Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego.

6 maja

 Ruszy∏ nabór wniosków o bezpoÊrednie 
wsparcie mikro, ma∏ych i Êrednich 
przedsi´biorstw z województwa Êwi´tokrzy- 
skiego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Wnioski b´dà przyjmowane do 
koƒca maja, a do rozdysponowania jest kwo-
ta 40 milionów z∏otych. Wnioski mogà sk∏adaç 
mikroprzedsi´biorstwa zatrudniajàce do 10 
osób (mogà liczyç na dotacj´ do 1,5 mln z∏), ma∏e 
przedsi´biorstwa, zatrudniajàce 10-50 pracowni-
ków (kwota dofinansowania do 2,4 mln z∏) oraz
Êrednie firmy, które mogà si´ ubiegaç o kwot´
do 4 mln z∏. W ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego w latach 2007-2013 na wsparcie 
przedsi´biorstw przewidziana jest kwota 78 mln 
euro. W paêdzierniku ruszy kolejny nabór wnio-
sków na wsparcie Êwi´tokrzyskich firm.

 Oko∏o 25 tysi´cy z∏otych uda∏o si´ 
zebraç w ramach kwietniowej akcji pomocy 
Oddzia∏owi Onkologiczno-Hematologiczne-
mu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 
Dzieci´cego w Kielcach – poinformowali pod-
czas konferencji prasowej – marsza∏ek Adam 
Jarubas oraz Robert Biernacki, pomys∏odawca 
i organizator aukcji. Pieniàdze zostanà prze-
znaczone na zakup mikroskopu, pompy infu-
zyjnej oraz  telewizorów do sal szpitalnych. 
Uroczyste przekazanie sprz´tu zosta∏o zapla-
nowane na 26 czerwca.

 Województwo Âwi´tokrzyskie zorganizuje 
XV Ogólnopolskà Olimpiad´ M∏odzie˝y w Spor-
tach Halowych w 2009 roku. W przysz∏ym roku 
przez  3 tygodnie goÊciç b´dziemy ok. 5 tysi´cy 
m∏odych sportowców.  Rozgrywki odb´dà si´ 
w 25 dyscyplinach, z tego w 22 - na terenie 
województwa Êwi´tokrzyskiego, m.in. w Kiel-
cach, Ostrowcu Âwi´tokrzyskim, Starachowi-
cach i w Skar˝ysku. Koszt imprezy to ok. 4 mln 
z∏otych, 10 proc. kosztów pokrywa samorzàd 
województwa.

7 maja 

 Obradujàcy pod przewodnictwem mar- 
sza∏ka Adama Jarubasa, Zarzàd Województwa 
Âwi´tokrzyskiego podjà∏ uchwa∏´ w sprawie 

 Ju˝ 6 czerwca w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach poznamy 
laureatów IV edycji plebiscytu „EU-
RO-GMINA 2007/2008” wojewódz-
twa Âwi´tokrzyskiego. Patronat nad 
konkursem objà∏ Marsza∏ek Woje-
wództwa Adam Jarubas.
 W konkursie wy∏oniona zostanie 
Gmina Roku, Wójt Roku, Burmistrz 
Roku, Prezydent Roku oraz Miasto 
Roku. Ponadto przyznane zostanà 
wyró˝nienia w nast´pujàcych dzie-
dzinach: gospodarka, rolnictwo, eko-
logia, s∏u˝ba zdrowia, bezpieczeƒstwo, 
edukacja, kultura, sport, turystyka, 
agroturystyka, najbardziej przyja-
zna gmina 2007/2008. Kapitu∏a Plebi-
scytu, w sk∏ad której wchodzà m.in. 
Marsza∏ek, Wojewoda oraz Starosto-
wie województwa Êwi´tokrzyskiego 
w oparciu o zebrane na temat uczest-
ników informacje przyznajà nagrody 
g∏ówne i wyró˝nienia. 
 W tym roku formu∏a plebiscytu 
zosta∏a rozszerzona o nowe kategorie: 
Super Gmina Roku, Super Wójt Roku, 

 Ju˝ po raz drugi Samorzàd Woje-
wództwa Âwi´tokrzyskiego organi-
zuje akcj´ „Âwi´tokrzyskie – miejsce 
MOCy”. Ma ona na celu zach´cenie 
m∏odych mieszkaƒców regionu 
Êwi´tokrzyskiego do uprawiania tu-
rystyki, poznania województwa, jego 
przesz∏oÊci, wspó∏czesnego dorobku, 
kultury, pi´kna krajobrazu i przyrody. 
W ramach akcji przygotowane zosta∏y 
„PASZPORTY” zawierajàce wykaz 
wybranych 24 Êwi´tokrzyskich atrak-
cji turystycznych.
 Serdecznie zapraszamy dzieci 
i m∏odzie˝ w wieku od 7 do 18 lat do 
udzia∏u w akcji „Âwi´tokrzyskie - miej-
sce MOCy”. Na 100 w∏aÊcicieli paszpor-
tów, którzy odwiedzà co najmniej 13 
z wymienionych w paszporcie atrakcji 
potwierdzajàc pobyt piecz´cià insty-
tucji lub stemplem okolicznoÊciowym, 
czekajà cenne nagrody. Potwierdzenia 
mo˝na zdobywaç od 1 czerwca do 
31 sierpnia 2008 r.. Paszporty z zebrany-
mi potwierdzeniami mo˝na przesy∏aç 
pocztà lub dostarczyç osobiÊcie do sie-

„Świętokrzyskie 
- miejsce MOCy”

Finał po raz czwarty
Super Miasto 
Roku, Super Bur-
mistrz Roku oraz 
Super Prezydent 
Roku.
 Plebiscyt „Eu-
ro-Gmina” to 
znakomita oka-
zja do promo-
cji najbardziej 
wartoÊciowych 
inicjatyw podejmowanych przez 
Êwi´tokrzyskie miasta i gminy oraz 
do pokazania dorobku samorzàdów 
najlepszych z najlepszych.
 Przypomnijmy: podczas ubieg∏o- 
rocznej trzeciej edycji plebiscytu Wój-
tem Roku wybrano Stanis∏awa Ba-
ryckiego (Sitkówka - Nowiny), Bur-
mistrzem Roku Jerzego Borowskiego 
(sandomierz), a Prezydentem Roku 
Wojciecha Bernatowicza (Starachowi-
ce). Gminà Roku Kapitu∏a uzna∏a Ry-
twiany, zaÊ Miastem Roku – O˝arów.
 Kto wygra w czwartej edycji? Do-
wiemy si´ tego 6 czerwca.           M.N.

dziby Departa-
mentu Promocji, 
Edukacji, Kultu-
ry, Sportu i Tu-
rystyki, ul. Pade-
rewskiego 34A, 
III pi´tro, pokój 
34. Losowanie 
z w y c i ´ z c ó w 
i wr´czenie na-
gród odb´dzie 
si´ we wrzeÊniu br. Informacja 
o dok∏adnym terminie i miejscu po-
dana zostanie w sierpniu br. na stronie 
www.sejmik.kielce.pl
 Zapraszamy po odbiór PASZPOR-
TÓW od. 7.30 do 15.30 w siedzibie 
Urz´du Marsza∏kowskiego Wojewódz-
twa Âwi´tokrzyskiego, al. IX Wieków 
Kielc 3, w Kielcach, budynek C2, Biuro 
Obs∏ugi Interesanta oraz w siedzibie De-
partamentu Promocji, Edukacji, Kultu-
ry, Sportu i Turystyki, ul. Paderewskiego 
34A, III pi´tro, pokój 34. Szczegó∏owe in-
formacje dotyczàce akcji mo˝na uzyskaç 
pod nr tel. 041 341 69 12.            Redakcja
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rozdysponowania Êrodków Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych.
 Âwi´tokrzyskie samorzàdy otrzymajà w su-
mie 2,5 mln z∏otych. Pieniàdze przeznaczone 
zostanà na budow´ i modernizacj´ dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych, na renowacj´ 
zbiorników wodnych s∏u˝àcych ma∏ej retencji 
oraz na zakup sprz´tu informatycznego do 
prowadzenia spraw z zakresu ochrony grun-
tów rolnych.

 W Wojewódzkim  Domu Kultury w Kiel-
cach, Marcin Perz, cz∏onek Zarzàdu Wojewódz-
twa wzià∏ udzia∏ w spotkaniu szkoleniowym 
Êwi´tokrzyskich samorzàdowców z przed-
stawicielami Ministerstwa Ârodowiska oraz 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Uczest-
nicy spotkania dyskutowali na temat braku 
spójnoÊci polskich przepisów dotyczàcych 
ochrony Êrodowiska i zamówieƒ publicznych 
z prawem Unii Europejskiej.

 W Miedziance k/Ch´cin Lech Janiszewski 
uczestniczy∏ w otwarciu Centrum Kszta∏cenia, 
wybudowanego w ramach projektu „Wioska 
internetowa”.

 W dniach 7-9 maja z wizytà w Kielcach 
przebywa∏a delegacja lekarzy onkologów 
z Obwodu Winnickiego. Medycy zwiedzi-
li Âwi´tokrzyskie Centrum Onkologii, tak˝e 
indywidualnie uczestniczyli w pracach 
oddzia∏ów ÂCO (Chirurgii Onkologicznej, Ra-
dioterapii, Ginekologii Onkologicznej, Urologii 
Onkologicznej, Poradni Onkologicznej). GoÊcie 
z Ukrainy odwiedzili tak˝e Oddzia∏ Torakochi-
rurgii w Czerwonej Górze.

8 maja

 Wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka 
spotka∏ si´ z Wojciechem P∏azà, dyrektorem 
Âwi´tokrzyskiego Zarzàdu Dróg Wojewódz-
kich. Rozmowa dotyczy∏a mo˝liwoÊci ewen-
tualnej modernizacji drogi wojewódzkiej 754. 
Z wnioskiem o remont tej trasy zwróci∏a si´ 
gmina Ba∏tów.

 Do drugiego etapu konkursu wiedzy 
o samorzàdzie „Jestem i dzia∏am”, które-
mu patronuje marsza∏ek Województwa 
Âwi´tokrzyskiego Adam Jarubas, zosta∏o 
zakwalifikowanych po dziesi´ç zespo∏ów
z ka˝dej grupy konkursowej. Fina∏owe zma-
gania odby∏y si´ w Wojewódzkim Domu Kul-
tury w Kielcach. GoÊçmi imprezy byli Lech 
Janiszewski, cz∏onek Zarzàdu Województwa 
oraz Jacek Kowalczyk, dyrektor Departa-
mentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki.

 Wojewódzki Dom Kultury otrzyma 100 tysi´cy 
z∏otych na rozwój infrastruktury kin. Pieniàdze 
zosta∏y przyznane kieleckiej placówce przez 
Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie. 
Fundusze przeznaczone sà na zakup trwa∏ego 
wyposa˝enia, niezb´dnego o prowadzenia przez 
WDK dzia∏alnoÊci filmowej i kinowej.

9 maja

 W Busku Zdroju odby∏a si´ uroczysta inau-
guracja Sezonu Turystycznego Województwa 
Âwi´tokrzyskiego. Spotkanie by∏o okazjà do 
wymiany opinii i poglàdów dotyczàcych roz-
woju turystyki w regionie oraz do zapoznania 
si´ z planowanymi dzia∏aniami Samorzàdu 
Województwa Âwi´tokrzyskiego dotyczàcymi 
promocji turystycznej regionu. 

 Radni Komisji Samorzàdu Tery-
torialnego Sejmiku Województwa 
Âwi´tokrzyskiego wzi´li udzia∏ 
w wyjazdowym posiedzeniu, które 
odby∏o si´ w Urz´dzie Gminy Sit-
kówka-Nowiny.

 Obrady rozpocz´∏y si´ od przyj´cia 
informacji na temat planów zagospo-
darowania przestrzennego w gminach 
Województwa Âwi´tokrzyskiego, którà 
przestawi∏ Piotr Wawrzczak z departa-
mentu Mienia, Geodezji, Kartografii
i Planowania Przestrzennego Urz´du 
Marsza∏kowskiego. Zwrócono uwag´ 
na fakt, ˝e polskie przepisy prawne 
z zakresu planowania i zagospoda-
rowania przestrzennego dajà pe∏nà 
swobod´ samorzàdom gminnym w za-
kresie sporzàdzania planów. Nie ma, 
niestety, obowiàzku sporzàdzania pla-
nów. Decyzje o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego i odpowied-
nio decyzje o warunkach zabudowy sà 
równoprawne z planami zagospodaro-
wania przestrzennego. Zwraca uwag´ 
bardzo niski procent pokrycia „plana-
mi” obszarów g∏ównych miast woje-
wództwa oraz bardzo du˝a iloÊç gmin, 
które nadal pozostajà bez planów za-
gospodarowania przestrzennego (23 
gminy).  W tym 40 gmin na 102 ma 
pokrycie planami nie przekraczajàce 
1% ich powierzchni. Tylko nieliczne 
gminy posiadajà plany obejmujàce 
ca∏y obszar administracyjny (13 gmin). 
- Do tych ostatnich nale˝y w∏aÊnie 
Sitkówka-Nowiny – poinformowa∏ 
z dumà wójt gminy, Stanis∏aw Baryc-
ki. Radni podkreÊlali, i˝ brak planów 
zagospodarowania przestrzennego 
nie sprzyja utrzymaniu ∏adu prze-
strzennego w gminach województwa 
Êwi´tokrzyskiego, a tak˝e utrudnia 
dost´p potencjalnych inwestorów do 
terenów pod inwestycje. W zwiàzku 
ze z∏à sytuacjà pod tym wzgl´dem, 
radni Komisji Samorzàdu Terytorial-
nego jednog∏oÊnie poparli wniosek 
przewodniczàcej Komisji Agnieszki 
Szl´k w sprawie zorganizowania przez 
Urzàd Marsza∏kowski konferencji 
dotyczàcej planów zagospodarowania 
przestrzennego i planów miejscowych, 
a tak˝e wp∏ywu braku w/w dokumen-
tów na realizacj´ projektów unijnych 
dla Êwi´tokrzyskich samorzàdowców.

 Radni Komisji poruszyli równie˝ 
kwesti´ wspó∏pracy Samorzàdu Wo-
jewództwa Âwi´tokrzyskiego z orga-
nizacjami pozarzàdowymi w zakresie: 
kultury, kultury fizycznej i sportu oraz
turystyki. Dyrektor departamentu 
Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki Urz´du Marsza∏kowskiego 
Jacek Kowalczyk przedstawi∏ for-
my tej wspó∏pracy. –Podstawà dobrej 
wspó∏pracy samorzàdu województwa 
z organizacjami po˝ytku publiczne-
go powinna byç ÊwiadomoÊç, ˝e obok 
wojewódzkich jednostek organiza-
cyjnych, sà one g∏ównymi partnerami 
w dzia∏aniach na rzecz zaspakajania 
potrzeb spo∏ecznych mieszkaƒców 
regionu – mówi∏ Jacek Kowalczyk.                                                                               
Cz∏onkowie komisji zapoznali si´ 
tak˝e z informacjami Âwi´tokrzyskiego 
Zarzàdu Melioracji i Urzàdzeƒ Wod-
nych w Kielcach, dotyczàcymi aktu-
alnego stanu prac w zakresie zabez-
pieczenia przeciwpowodziowego 
i zapobiegania kl´skom ˝ywio∏owym 
na przyk∏adzie gminy Sitkówka – No-
winy. Zast´pca dyrektora ZMiUW, 
Bogus∏aw Grzywna poinformowa∏ 
o inwestycjach przeprowadzonych 
w 2007 roku z zakresu modernizacji 
wa∏ów przeciwpowodziowych.

R.S.

Komisja Samorządu 
Terytorialnego

Agnieszka Szl´k i Jerzy Âroda

Podczas obrad Komisji 
w Sitkówce-Nowinach
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 W inauguracji udzia∏ wzi´li marsza∏ek 
Adam Jarubas oraz Lech Janiszewski, cz∏onek 
Zarzàdu Województwa.

 W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach 
odby∏a si´ Konferencja „Dzieƒ Europy - 50 lecie 
Parlamentu Europejskiego”. W spotkaniu zor-
ganizowanym przez pos∏a do Parlamentu Eu-
ropejskiego dr. Czes∏awa Siekierskiego uczest-
niczyli m.in. uczniowie Êwi´tokrzyskich szkó∏, 
dzia∏ajàcy w klubach europejskich. GoÊciem 
konferencji by∏ marsza∏ek Adam Jarubas. Kon-
ferencja mia∏a na celu upami´tnienie 50-lecia 
powstania i funkcjonowania Parlamentu Eu-
ropejskiego oraz pog∏´bienie wÊród m∏odych 
ludzi wiedzy o historii i funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. 

 W Sandomierzu, na zaproszenie sando-
mierskiego oddzia∏u Muzeum Historii Pol-
skiego Ruchu Ludowego, Marek Gos, cz∏onek 
Zarzàdu Województwa by∏ goÊciem obchodów 
Âwi´ta Ludowego po∏àczonego z otwarciem 
wystawy „Jest jakiÊ Êwiat kochany” – Zofia So-
larzowa (1902-1988).

12 maja

 Lech Janiszewski, cz∏onek Zarzàdu Woje-
wództwa oraz Janusz Karpiƒski, dyrektor Mu-
zeum Wsi Kieleckiej spotkali si´ z Miros∏awem 
Nizio, architektem wn´trz, projektantem m.in. 
ekspozycji w Muzeum by∏ego Obozu Koncen-
tracyjnego w Be∏˝cu oraz wspó∏twórcà Mu-
zeum Powstania Warszawskiego. Omówiono 
koncepcja dzia∏ania w nowej formule Mauzo-
leum w Michniowie.

13 maja

 Wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka spotka∏ 
si´ z naczelnikiem Wydzia∏u ¸àcznoÊci i In-
formatyki Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Kielcach,  komisarzem  Miros∏awem 
Jedynakiem. Rozmowa poÊwi´cona by∏a  
mo˝liwoÊciom wspó∏pracy przy projektach 
informatycznych dla potrzeb Êwi´tokrzyskiej 
policji oraz udzia∏u KWP przy budowie porta-
lu Wrota Âwi´tokrzyskie, w cz´Êci dotyczàcej 
bezpieczeƒstwa publicznego.

 Dyrektorzy Êwi´tokrzyskich placówek 
ochrony zdrowia spotkali si´ w Urz´dzie 
Marsza∏kowskim z przedstawicielami war-
szawskiej kancelarii doradczej, specjalizujàcej 
si´ w doradztwie i szkoleniach w zakresie 
organizacji ochrony zdrowia. W spotkaniu 
uczestniczy∏ Marek Gos, cz∏onek Zarzàdu Wo-
jewództwa.

14 maja

 Województwo Âwi´tokrzyskie uczestni- 
czy∏o w Misji Gospodarczej w Stanach Zjed-
noczonych. Organizatorem wydarzenia, które 
odbywa∏o si´ w dniach 13-18 maja 2008 r. w Chi-
cago by∏a Polsko-Amerykaƒska Izba Gospodar-
cza, organizacja skupiajàca przedsi´biorców 
polonijnych z USA.

15 maja

 Wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka spotka∏ 
si´ z Bogus∏awem Nowakiem wójtem gminy 
Mirzec. Tematem rozmowy by∏a budowa ka-
nalizacji w gminie Mirzec i Wàchock, a tak˝e 
rozbudowa systemu kanalizacji w Staracho-
wicach. Koszt ca∏ej inwestycji to 20 milionów 
z∏otych, przy czym wi´kszoÊç finansuje Euro-
pejski Fundusz SpójnoÊci.

Stefania 
Pyczek
 Kolejnym Êwi´tokrzyskim twórcà, 
którego z przyjemnoÊcià przedsta-
wiamy na ∏amach „Naszego Regio-
nu” jest 77 – letnia poetka z D´bskiej 
Woli. Tworzy wiersze o tematyce 
religijnej, pisane j´zykiem prostym, 
a nawet gwarà. 
 Stefania Pyczek urodzi∏a si´ 
11 sierpnia 1931 roku w D´bskiej Woli 
w rodzinie ch∏opskiej. Stefania by∏a 
jedynaczkà, jednak sytuacja material-
na rodziny nie pozwoli∏a  jej na nauk´, 
ukoƒczy∏a jedynie trzy klasy szko∏y 
powszechnej.
 - Rodzice czekali na pomoc w polu 
i w domu, matka by∏a chora nie po-
trzebne by∏y ksià˝ki tylko r´ce do 
pracy – wspomina poetka. 
 Za mà˝ wysz∏a w wieku 23 lat. 
W zwiàzku z pracà m´˝a sama 
wykonywa∏a wszystkie prace w polu, 
a dodatkowo zatrudni∏a si´ do prac 
przy budowie torów kolejowych.  Ste-
fania Pyczek urodzi∏a trzech synów (je-
den zmar∏ jako dziecko), dwaj pozostali 
ukoƒczyli studia. 
 - Ka˝da matka chce jak najlepiej 
dla swoich dzieci. Pozostali mi dwaj 
ch∏opcy i za wszelkà cen´ stara∏am si´ 
zapewniç im lepsze, bardziej dostatnie 
˝ycie i dobre wykszta∏cenie, na które 
sama nie mog∏am sobie pozwoliç. 
Starszy syn Wac∏aw wyk∏ada na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim 
– opowiada dumna matka. 
 Kiedy dzieci by∏y ma∏e Pani Stefa-
nia zacz´∏a pisaç wiersze. Sà to utwory 
specyficzne, bardzo religijne. Niestety
dzia∏alnoÊç artystyczna Pani Stefanii nie 
spotyka si´ ze zrozumieniem otocze-
nia. Miejscowi artyÊci majà ca∏kiem od-
mienny poglàd na sztuk´. Pani Pyczek  
przekonana jest, ˝e jej ˝ycie, praca, 
dzia∏alnoÊç artystyczna zwiàzana jest 
z istnieniem metafizyki, Êwiata zjaw,
duchów. Ta wiara w istnienie Êwiata 
nadprzyrodzonego sprawia, ˝e wier-
sze Pani Stefanii sà bardzo specyficzne,
majà charakter g∏´boko religijny, ka˝dy 
wiersz niesie ze sobà przes∏anie, nauk´ 
i wskazówki jak ˝yç. W utworach nie 
spotkamy rozbudowanych Êrodków 
poetyckich, sà to proste wiersze pisa-
ne gwarà, opowiadajà o ˝yciu, pracy 
i Bogu. Pani Stefania stworzy∏a swój 
w∏asny Êwiat, gdzie najwa˝niejsza jest 
moralnoÊç i wiara. 

 -  D z i s i e j s z y 
Êwiat jest z∏y, lu-
dzie sà chorzy 
z zazdroÊci i zatruci 
nienawiÊcià do dru-
giego cz∏owieka. Ja 
widz´ w drugim 
cz∏owieku odbi-
cie samej siebie. 
Uk∏adam wiersze 
po to by pokazaç ludziom jakà drogà 
powinni kroczyç, to taka moja misja, by 
skierowaç jak najwi´cej ludzi w stron´ 
Boga – mówi Pani Stefania. 
 Stefania Pyczek nadal uk∏ada swoje 
wiersze i pomimo niezrozumienia jej 
przez otoczenie jest dumna ze swojej 
pracy.                                                 E.T.

Regionalni 
zapaleńcy
 „G∏os Miedzianej Góry” to kolejna 
gazeta samorzàdowa ukazujàca si´ 
w województwie Êwi´tokrzyskim, 
którà prezentujemy w naszym cyklu.
Do ràk mieszkaƒców gminy Miedzia-
na Góra trafia co miesiàc. Mogà jà 
czytaç od ponad 5 lat.

 Pierwszy numer „G∏osu Miedzia-
nej Góry” ukaza∏ si´ w lutym 2003 r., 
od tamtej pory pismo ukazuje si´ nie-
przerwanie. Warto jednak wspomnieç 
o tym, i˝ przez ca∏y 2002 rok samorzàd 
Miedzianej Góry wspólnie z gminà 
Strawczyn wydawa∏ „WiadomoÊci 
sàsiedzkie”.
 - „G∏os Miedzianej Góry” jest gazetà 
bezp∏atnà, ukazuje si´ w nak∏adzie 1500 
egzemplarzy. Redaktorem naczelnym 
pisma jest Jerzy Kosowski, wspó∏pracujà 
z nim nauczyciele naszych szkó∏, jed-
nostek kultury – informuje Dominik 
S∏oƒ z Urz´du Gminy Miedziana Góra 
- na 12 stronach gazety zamieszczane 
sà informacje wa˝ne dla mieszkaƒców 
gminy; przybli˝amy dzia∏alnoÊç w∏adz 
samorzàdowych, zamieszczane sà  rela-
cje  z ciekawych imprez, prezentujemy 
interesujàce gminne inicjatywy, promu-
jemy tak˝e naszych rodzimych twórców. 
„G∏os Miedzianej Góry” jest ch´tnie czy-
tany przez mieszkaƒców gminy. Pismo 
kolportujà so∏tysi, mo˝na je otrzymaç 
tak˝e w sklepach oraz bibliotece.    M.N.
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16 maja

 Wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka spotka∏ 
si´ z Marianem Burasem, wójtem gminy Mora-
wica. Rozmowa dotyczy∏a kontynuacji rozbu-
dowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku 
Morawica – Ch´ciny.

17 maja

 W ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej województwo 
Êwi´tokrzyskie ma 1 mln euro na promocj´ 
gospodarczà regionu. O mo˝liwoÊciach 
wspó∏pracy  przy promowaniu województwa, 
Marcin Perz, cz∏onek Zarzàdu Wojewódz-
twa rozmawia∏ w Starachowicach z Markiem 
Bogumi∏em, prezesem Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej „Starachowice” S.A.

 Marek Gos, cz∏onek Zarzàdu Wojewódz-
twa by∏ goÊciem uroczystoÊci z okazji 15-lecia 
dzia∏alnoÊci Domu dla Niepe∏nosprawnych 
w Piekoszowie.

 GoÊciem VI Mi´dzynarodowego Turnieju 
Szachowego o Puchar Wójta Gminy Sitkówka-
-Nowiny by∏ wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka.

 Wicemarsza∏ek wzià∏ równie˝ udzia∏ 
w zorganizowanej na placu przy Sanktuarium 
Matki Bo˝ej Wychowawczyni w Czarnej - 
uroczystoÊci „Majówka na Ludowo”.

18 maja

 W S´dziszowie odby∏y si´ tegoroczne ob-
chody Wojewódzkiego Âwi´ta Ludowego. 
Wzi´li w nich udzia∏: przewodniczàcy Sejmi-
ku Tadeusz Kowalczyk, Marek Gos, cz∏onek 
Zarzàdu Województwa oraz Bernard Antos,  
p.o. Dyrektora Generalnego.

 GoÊciem zorganizowanego w Muzeum Wsi 
Kieleckiej w Tokarni „IV Pikniku Stra˝ackiego” 
by∏ wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka.

P. Ch.
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Samorzàdowego nr 13 w Kielcach 

 Prezentacje artystyczne, degusta-
cja potraw regionalnych, konkursy 
z nagrodami – te i wiele innych atrak-
cji czeka na tych, którzy 1 czerwca 
wybiorà si´ do Parku Miejskiego 
w Kielcach. Odb´dzie si´ tam Piknik 
Europejski z okazji Dnia Samorzàdu 
Terytorialnego. Impreza rozpocznie 
si´ o godz. 11.00. Serdecznie zapra-
szamy mieszkaƒców Kielc i regionu 
Êwi´tokrzyskiego. 

 - Ka˝dy, kto zechce w tym 
dniu wybraç si´ na Piknik, b´dzie 
mia∏ mo˝liwoÊç spotkaç si´ 
i porozmawiaç z Gospodarzami 
Regionu: marsza∏kiem Adamem 
Jarubasem i Zarzàdem Wojewódz-
twa. B´dzie te˝ okazja do dysku-
sji o mo˝liwoÊciach rozwoju, jakie 
stojà przed naszym województwem 
w zwiàzku z wdra˝aniem fundu-
szy unijnych w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Âwi´tokrzyskiego 
na lata 2007-2013. Zapraszamy 
ca∏e rodziny, ka˝dy znajdzie dla 
siebie coÊ interesujàcego – mówi 
Dariusz Detka, dyrektor Biura 
Komunikacji Spo∏ecznej Urz´du 
Marsza∏kowskiego, organizator im-
prezy.
 
 Dla uczestników Pikniku 
przygotowaliÊmy wiele atrakcji. 
Wystàpià: „Ma˝oretki” ze Skalb-
mierza, zespó∏ muzyczny Dixieland 
Band,  Teatr Pod Lnianym Niebem 
dzia∏ajàcy przy Stowarzyszeniu na 
Rzecz Odnowy Wsi „Odnowica”, 
grupa „Mundo Capoeira”, m∏odzi 
piosenkarze ze Studia Piosenki „Za-
meczek”. Dzieci´cà  publicznoÊç 
zabawiaç b´dà aktorzy Teatru Lalki 
i Aktora „KubuÊ”, a doroÊli ch´tnie 
poçwiczà na sprz´cie prezentowa-
nym przez Klub Fitness i Wellness 
„Dynamika” w Kielcach. B´dzie 
tak˝e okazja, by zadbaç o swoje 
zdrowie; na stoisku przygotowa-
nym przez Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Kielcach mierzone 
b´dzie ciÊnienie t´tnicze krwi i po-
ziom cukru. Pokaz ratownictwa 
przedmedycznego  zaprezentuje 
Grupa Ratownictwa PCK, a Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
zach´caç b´dzie do bezpiecznego 
sp´dzania wakacji. 

 Atrakcyjnie zapowiadajà si´ 
tak˝e pokazy przygotowane przez 
Komend´ Miejskà Policji w Kielcach. 
Policjanci b´dà znakowaç rowery, 
ods∏onià tajniki technik kryminali-
stycznych, b´dzie mo˝na obejrzeç 
policyjny motocykl, tresur´ psa 
s∏u˝bowego, a w miasteczku ruchu 
drogowego przystàpiç do egzaminu 
na kart´ rowerowà.

 Przybyli na piknik goÊcie b´dà mo-
gli tak˝e podziwiaç naszych twórców 
ludowych: rzeêby Mariana Karwasa 
oraz kwiaty z bibu∏y i misternie wy-
konane serwetki przez panie z Ko∏a 
Gospodyƒ Wiejskich „Ostrowianki” 
i „Bolminianki”.

 Podczas Pikniku Europejskiego nie 
zabraknie licznych konkursów z na-
grodami, dla doros∏ych i dla dzieci. Za-
dbamy tak˝e o podniebienia naszych 
goÊci; b´dzie mo˝na skosztowaç m.in. 
miodów z Màchocic, sera koziego, 
pysznych pierogów, placka marchew-
kowego, pasztetu z selera, kwasu bu-
rakowego oraz w´dlin Bogus∏awa Pio-
trowskiego z Piekoszowa, spróbowaç 
chleba z Piekarni OFEN oraz s∏odkoÊci 
z cukierni „Angelina”. 

 Odwiedzajàcy Piknik b´dà mogli 
tak˝e dowiedzieç si´ czym na co dzieƒ 
zajmuje si´ Urzàd Marsza∏kowski 
i podleg∏e mu jednostki.

 Serdecznie zapraszamy!
M.N.

Zapraszamy na piknik!
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I
 Âwiat odetchnà∏ z ulgà, przesta∏ si´ l´kaç, a bojaêƒ 
i dr˝enie spowodowane zagro˝eniem globalnym terrory-
zmem w niebyt posz∏o. Âwiat odetchnà∏ z ulgà, bo podob-
no specjaliÊci amerykaƒscy (jeÊli „specjaliÊci, to przecie˝, 
do diaska, nie polscy, francuscy, szwedzcy, czy dajmy na 
to, czescy!) specjalnà procedur´ post´powania w obliczu 
terrorysty opracowali. D∏ugo amerykaƒscy specjaliÊci 
radzili, g∏owy ∏amali, z psychologami si´ konsultowa-
li, próby robili, a˝ w koƒcu procedur´ misternà urodzili. 
Procedura owa jest, ma si´ rozumieç, supertajna i w za-
konspirowanym miejscu ukryta, by w chciwe ∏apy terro-
rystów globalnych nie wpad∏a.  Co prawda, to prawda: 
sà przecieki i ogólny zarys post´powania wobec wra˝ego 
terrorysty i nasze gazety opisywa∏y, ale szczegó∏ów, jako 
si´ rzek∏o amerykanie nie ujawnili. 

 To co ujawnili optymizmem napawa, ale napawa nie za 
bardzo.  Niestety, to co ujawnili – tak po prawdzie – opty-
mizmem nie napawa wcale. Bo i mo˝e amerykaƒska in-
strukcja nowatorska jest, mo˝e nawet tajna jest jak romans 
naszego Wójta z sekretarkà Eulalià Osà W Pasie, mo˝e 
nawet jakiego poÊledniejszego terroryst´ przestraszy, ale 
- fakty sà bezlitosne – dla nas nie przydatna jest w ogóle.  

II
 Wyobraêmy bowiem sobie, ˝e ÊmiercionoÊny akt terro-
ryzmu pewnego s∏onecznego dnia staje si´ udzia∏em na-
szej Gminy. Co wi´cej, wyobraêmy sobie, ˝e zabójczy grot 
terroryzmu - dotyka nas osobiÊcie.

 Siedzimy oto w naszym gabinecie, przez otwarte 
okno dochodzi mi∏osny trel skowronka, kwiecie pach-
nie, miodny owad brz´czy, sekretarka przynios∏a nam 
w∏aÊnie aromatycznà jak Arabia Saudyjska kaw´, wygod-
nie rozparci w fotelu delektujemy si´ ostatnim wydaniem 
„Playboya”, gdy otwierajà si´ drzwi i staje w nich terro-
rysta (porywacz, psychopata, rozjuszony antagonista 
samorzàdnoÊci terytorialnej, ewentualnie samobójczy za-
machowiec, czyli kamikadze). Przysposobiony jest jak na 
terroryst´ przysta∏o: mundur moro spowijajà liczne paski, 
sprzàczki, mufy i nyple, przy pasie dynda z∏owrogo tuzin 
hand-granatów, a w muskularnej d∏oni dzier˝y powta-
rzalny karabin wielkokalibrowy. Wzrost jego nikczemny, 
twarz ospowata, wejrzenie s´pie.

 Có˝ nam teraz czyniç? Co robiç wypada? Ha! Nie 
pozostaje nam nic innego jak skorzystaç z porad 
w amerykaƒskiej procedurze zawartych. A instrukcja na-
kazuje przede wszystkim „uspokojenie terrorysty”. Zatem 
uspokajamy.

 – I po co si´ tak denerwowaç drogi panie terrorysto…? 
– twarz oblekamy w ∏agodny, pe∏en zrozumienia uÊmiech 
i perswadujemy kojàcym g∏osem – Z∏oÊç pi´knoÊci szkodzi. 
Prosz´ siadaç, prosz´ spoczàç, czym chata bogata! A mo˝e 
by si´ pan zió∏ek uspokajajàcych napi∏? Sekretarka zaraz 

melisy zaparzy... Mo˝e ciasteczkiem si´ szanowny pan 
zamachowiec pocz´stuje? Dobre, kruche, Êwie˝utkie. Wy 
tam na Bliskim Wschodzie na pewno takich nie macie…

 JeÊli po tych s∏owach nie zostaniemy przez agreso-
ra natychmiast i nieodwracalnie rozstrzelani – mo˝emy 
mówiç o wielkim szcz´Êciu. Mo˝emy mówiç o wielkim 
szcz´Êciu je˝eli uda nam si´ fizycznà eksterminacj´ naszej 
osoby odwlec nieco w czasie i skorzystaç z kolejnej rady 
naszych amerykaƒskich sojuszników. Bowiem procedu-
ra post´powania w kolejnym punkcie zaleca „nawiàzanie 
z terrorystà osobistego kontaktu werbalnego i sprawienie, by 
poczu∏ z nami przynajmniej minimalny rodzaj wi´zi”. Zatem 
nawiàzujemy i sprawiamy.

 - A jak tam szanowna ma∏˝onka drogiego goÊcia? 
– terroryst´ spowija ekstraordynaryjna furia, terrorysta 
potrzàsa znaczàco hand-granatami, lecz my niezra˝eni 
kontynuujemy, a twarz nasza zdradza najwy˝sze za-
interesowanie – Dzieci zdrowe? A ˝ywina? Krowy sza-
nowny pan hoduje, czy mo˝e bawe∏n´ uprawia? Pan 
zamachowiec mo˝e myÊli, ˝e tylko jemu êle na Êwiecie… 
˚e tylko jemu ci´˝ko zwiàzaç koniec z koƒcem… Gdzie 
tam, panie… Wsz´dzie to samo – cement drogi, eternit 
drogi, drogi dziurawe, ˝ona zrz´dliwa, dzieci nies∏uchy, 
radni sk∏óceni! Pan terrorysta tyle drogi przejecha∏ ˝eby 
mnie ˝ywota pozbawiç, tyle wysi∏ku w∏o˝y∏ ˝eby Gmin´ 
w powietrze wysadziç, a tu sam kochany pan widzi… 
Budynek stary, ledwo si´ nie rozsypie, remont ostatni 
ju˝ ze dwadzieÊcia lat b´dzie jak by∏ robiony… To i co 
tu wysadzaç? A i mnie kr´gos∏up szwankuje i podagra 
coÊ paluch u nogi ostatnio wygina – ∏kamy spoglàdajàc 
z ˝a∏osnà minà na terroryst´.

III
 Jakkolwiek szansa na to, ˝e swojà przemowà wzruszy-
my napastnika i unikniemy m´czeƒskiej Êmierci, istnieje, 
ale – zgódêmy si´ – nie jest to szansa przesadnie du˝a. 
Powiedzmy wprost: mo˝liwoÊç utrzymania si´ przy ˝yciu 
przy pomocy amerykaƒskiej instrukcji antyterrorystycz-
nej jest, przykro rzec, minimalna.

 Sprawa jednak nie jest przegrana. Bo jakie˝ ewentualne 
zagro˝enia czyhajà na naszà Gmin´? Jakie czynniki mogà 
nastawaç na naszà skromnà osob´? Niemal – ˝adne.

 Bo jedynym terrorystà, którego mo˝emy si´ obawiaç, 
jedynym agresorem, który pewnego s∏onecznego dnia 
mo˝e niespodziewanie pojawiç si´ w drzwiach naszego 
gabinetu, jest mà˝ naszej osobistej sekretarki, czyli Hie-
ronim Wepchni´ty. Rozsadzany podejrzeniami o ∏amanie 
przez nas i w∏asnà ˝on´ szóstego przykazania mo˝e byç, 
powiadam wam, naprawd´ straszny.

So∏tys Julian

Przychodzi radny do radnego, czyli…

Świat odetchnął z ulgą
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Regionalne specjały (15):
„Truskawka buska faworytka”

Przez lata gromadzono 
ró˝ne przepisy, które 
stanowià dziÊ bogac-
two kulinarne regionu. 
Zbiór przyk∏adowych 
przepisów zawiera 
ulotka wydana przez 
Âwi´tokrzyski OÊrodek Doradztwa Rolniczego, Powiato-
wy Zespó∏ Doradztwa Rolniczego w Busku-Zdroju, która 
powsta∏a po konkursie kulinarnym na „Mistrza Potrawy 
z Truskawki Buskiej Faworytki”, który odby∏ si´ w czasie 
Truskawkowego Âwi´ta w B∏oƒcu i Nowej Wsi w 2007 r. 
Wi´kszoÊç truskawek poddaje si´ dzisiaj mro˝eniu. An-
kietowani potwierdzili, ˝e uprawy nauczyli si´ od rodzi-
ców, posiadajàc swoje sadzonki z w∏asnego matecznika. 

 Przez wieloletnie zamieszkanie, wp∏yw ˝yznej les-
sowej gleby, uzdrowiskowego klimatu oraz w∏asnego 
namna˝ania truskawka otrzyma∏a przydomek buskiej 
faworytki, reprezentujàcej cechy buskiego kurortu, który 
jest najbardziej s∏oneczny w Polsce i jednoczeÊnie posiada 
unikalne wartoÊci zdrowotne i lecznicze. Tradycja uprawy 
tej truskawki, mimo dost´pnoÊci nowych, ró˝nych innych 
odmian bardziej odpornych na choroby, przetrwa∏a i cie-
szy si´ wÊród mieszkaƒców du˝ym powodzeniem. 

 Podsumowujàc, mo˝na stwierdziç jednoznacznie, ˝e 
truskawka buska faworytka by∏a uprawiana ju˝ od 1955 r. 
na tym terenie, a nawet wczeÊniej, co potwierdzajà wspo-
mnienia starszych mieszkaƒców, si´gajàce czasów wojen-
nych XX wieku. Zawsze cieszy∏a si´ ona du˝ym zaintere-
sowaniem zarówno wÊród producentów, jak i odbiorców. 
DziÊ po 53 latach staraniem mieszkaƒców truskawka 
buska faworytka jest markowym produktem kulinar-
nym na szlakach turystycznych, który mo˝e stanowiç 
atrakcj´ i urozmaicenie oferty dla kuracjuszy i turystów 
przybywajàcych do uzdrowiskowych kurortów w powie-
cie buskim.

oprac. R.S.

 Z prawdziwà przyjemnoÊcià prezentujemy kolejny 
Êwi´tokrzyski produkt wpisany przez Polskà Izb´ Pro-
duktu Regionalnego i Lokalnego na List´ Produktów 
Tradycyjnych. 3 wrzeÊnia 2007 roku na List´ Produktów 
Tradycyjnych zosta∏a wpisana w kategorii Orzechy, na-
siona, zbo˝a, warzywa i owoce: „Truskawka buska fawo-
rytka”. Uprawiana jest ona od wielu lat; niektóre podania 
wskazujà na lata 30. XX wieku. Gleba, specyficzny uzdro-
wiskowy klimat, po∏o˝enie geograficzne oraz tradycyjna
technologia uprawy ma wyraêny wp∏yw na charakter 
truskawki buskiej.

 Z ustnych przekazów najstarszych mieszkaƒców 
B∏oƒca i Nowej Wsi wynika, ˝e uprawa truskawek w tych 
miejscowoÊciach mia∏a miejsce ju˝ w latach 30. XX wie-
ku. Odbiorcami truskawek byli wtedy ˚ydzi mieszkajàcy 
w Stopnicy i Busku-Zdroju. We wspomnieniach najstarszych 
gospodarzy przewija si´ temat truskawek, który opisa∏a 
w artykule Aleksandra Imosa (AktualnoÊci rolnicze, Poznajemy 
Êwi´tokrzyskie smaki, 2007 r.). „Gdy kawalerowie z B∏oƒca szli do 
swych wybranek z okolic wsi, nie zanosili pannom kwiatów, korali-
ków czy chusteczek, ale w∏aÊnie koszyczki truskawek. WieÊç niesie, 
˝e mi∏osna moc truskawek by∏a tak ogromna, i˝ z tej przyczyny 
B∏oniec i Nowa WieÊ tak si´ rozros∏y, przyby∏o ludnoÊci, a coraz 
wi´ksze area∏y przeznaczano pod upraw´ truskawki”.

 Micha∏ Jurecki w przewodniku turystycznym nazy-
wa Ponidzie Ponidziaƒskà Prowansjà (Ponidzie, Wydawnic-
two Bezdro˝a 2004 r., s.16):  Nie bez przyczyny Busko-Zdrój 
– jak mówià mieszkaƒcy – posiada w swym  herbie s∏oƒce, gdy˝ 
w∏aÊnie w  tym mieÊcie i jego bliskich okolicach panuje doÊç spe-
cyficzny jak na Ponidzie, klimat (…). Busko jest wi´c uwa˝ane 
przez klimatologów za najbardziej nas∏onecznione uzdrowisko 
w Polsce. Na po∏udniowych zboczach Garbu Piƒczowskiego oko-
lic Buska rosnà najbardziej soczyste jab∏ka, Êliwki i truskawki.

 O d∏ugoletniej historii upraw truskawek Êwiadczà m.in. 
kwity skupu pochodzàce z lat 1955-1977. Sà one oznaczo-
ne pieczàtkà Przedsi´biorstwa Skupu Owoców i Warzyw 
– Przedsi´biorstwa Paƒstwowego (punktu skupu w Bu-
sku). Na szczególnà uwag´ zas∏uguje kwit, na którym 
wyraênie u˝yto nazwy truskawka faworytka. Wiedz´ 
o poczàtkach uprawy truskawki na terenie B∏oƒca – Nowej 
Wsi czerpiemy tak˝e od plantatorów i mieszkaƒców tych 
miejscowoÊci. Ich wiadomoÊci oraz wspomnienia pos∏u˝y∏y 
do sporzàdzenia ankiet etnograficznych dokumentujàcych
tradycje uprawy i przetwarzania truskawki. 

 Mieszkaƒcy dobrze pami´tajà o uprawie truskawki. 
Od dziecka spo˝ywajà Êwie˝e owoce – codziennie w se-
zonie i w formie przetworzonej – przez ca∏y rok. Pracujà 
ca∏ymi rodzinami, dodatkowo zatrudniajàc pracowni-
ków sezonowych. Przygotowujà d˝emy, ciasta oraz soki. 
Warunkiem udanych przetworów sà g∏ównie truskawki 
czyste, suche i dojrza∏e. Zmiany w przetwórstwie dotyczà 
g∏ównie procesu zamra˝ania. Gospodynie wykonujàc 
potrawy, korzystajà ze starych przepisów swoich matek. 
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¸oniów: pom∏oÊç i Strzegomia
 Herb gminy ¸oniów to po∏àczenie 
w tarczy herbu Na∏´cz rodziny 
Moszyƒskich, w∏aÊcicieli ¸oniowa 
od XVIII wieku, z herbem KoÊciesza 
(Strzegomia) rodzin Gniewo-
szów, ¸oniowskich, Wnorowskich, 
Trzebies∏awskich, Suliszewskich – 
w∏aÊcicieli miejscowoÊci znajdujàcych 
si´ na terenie obecnej gminy ¸oniów w Êredniowieczu 
i okresie nowo˝ytnym, od których utworzyli swoje na-
zwiska. Herb ten nawiàzuje wi´c do tradycji historycznej 
gminy i przedstawia si´ nast´pujàco: na tarczy renesanso-
wej, zaokràglonej od podstawy, w polu czerwonym bia∏y 
Na∏´cz, w Êrodku którego znajduje si´ bia∏a KoÊciesza. 
 Pierwszy z wymienionych herbów – Na∏´cz nale˝y 
do najstarszych herbów polskich, którym piecz´towa∏o 
si´ 276 rodzin. Opisywany jest nast´pujàco: w polu czer-
wonym pom∏oÊç (przewiàzka) srebrna (bia∏a) w kràg 
o koƒcach zwiàzanych u do∏u. Najstarszà znanà piecz´ç 
z herbem Na∏´cz zamieÊci∏ w swojej pracy A. Ma∏ecki 
pod rokiem 1293, nie podajàc jej w∏aÊciciela. Z piecz´ci 
Êredniowiecznych, gdzie poznajemy jej w∏aÊciciela jest 
piecz´ç komesa Tomis∏awa, kasztelana gnieênieƒskiego 
z 1343 roku. Na tarczy widzimy pom∏oÊç (przewiàzk´) 
niezwiàzanà.  Wi´kszoÊç piecz´ci Êredniowiecznych 
z herbem Na∏´cz ma pom∏oÊç niezwiàzanà, czyli z pusz-
czonymi luêno koƒcami. Dopiero na piecz´ci Wincen-
tego z Szamotu∏, kasztelana mi´dzyrzeckiego i staro-
sty ruskiego z 1433 roku widzimy pom∏oÊç zwiàzanà. 
W∏aÊciciele ¸oniowa, Moszyƒscy u˝ywali w swoim herbie 
przewiàzanego Na∏´cza.
 Drugim z wymienionych herbów jest herb KoÊciesza 
rodziny Gniewoszów, w∏aÊcicieli ¸oniowa do koƒca XVI 
wieku oraz innych miejscowoÊci znajdujàcych si´ na te-
renie obecnej gminy ¸oniów. Rodzina ta przyby∏a do 
Ma∏opolski ze Âlàska, o czym Êwiadczy utrzymujàca si´ 
jeszcze do koƒca XV wieku wÊród jej cz∏onków trady-
cja tych zwiàzków. Dlatego wyst´pujàcy w XIII wieku 
cz∏onkowie tej rodziny: Ilik, Gniewomir, Ibram nale˝eli do 
tej samej rodziny co wspó∏czesny W∏adys∏awowi Jagielle, 
Gniewosz z Dalewic. Zwiàzki te widaç bardzo wyraênie 
w tym, ˝e w ziemi sandomierskiej jednà z wsi nale˝àcych 
do tej rodziny nazywano Strzegomià (druga nazwa herbu 
KoÊciesza). Najstarsza, zachowana piecz´ç z tym herbem, 
Jakuba dziekana sandomierskiego, pochodzi z 1361 roku. 
 Herb gminy ¸oniów zbudowany jest wi´c wed∏ug 
najlepszych zasad heraldyki. Pod wzgl´dem ∏àczenia 

barw i ich symboliki nawiàzuje do tworzenia her-
bów w Êredniowieczu. Barwa czerwona symbolizuje 
zwyci´stwo, panowanie, walecznoÊç, natomiast barwa bia∏a 
symbolizuje czystoÊç, rozsàdek, radoÊç i szlachetnoÊç.

¸opuszno: szlacheckie gniazdo
 Rysunek graficzny herbu gminy
¸opuszno umieszczony jest na dwu-
barwnej tarczy koloru z∏oto-niebieskie-
go w czarnej otoczce. Na tle niebieskim 
– koÊció∏ w kolorze czarno-szarym 
z czerwonym dachem – jako trwa∏y 
element budowli w krajobrazie gmi-
ny, a na tle z∏otym - trzy czarne krzy˝e 
symbolizujàce martyrologi´ przodków oraz ho∏d dla od-
wagi i bohaterstwa poleg∏ych. W górnej cz´Êci herbu na tle 
bia∏ym jest umieszczony napis w kolorze czarnym „Gmina 
¸opuszno”, a w Êrodkowej cz´Êci tarczy, na tle ma∏ej bia∏ej 
tarczy w czarnej otoczce umieszczona jest litera „¸” w ko-
lorze niebieskim – pierwsza litera nazwy miejscowoÊci 
b´dàcej siedzibà gminy. Kolor z∏oty w herbie symbolizuje: 
∏any zbó˝, z∏ote k∏osy i dostatek chleba, zaÊ kolor niebieski 
symbolizuje: wznios∏oÊç i dum´ mieszkaƒców gminy.
 Nazwa miejscowoÊci wywodzi si´ od dialektycznych 
brzmieƒ rzeczownika ∏opuch oznaczajàcego nazw´ miej-
scowej roÊliny ∏opianu, bujnie porastajàcej kiedyÊ te tere-
ny. W przesz∏oÊci nazwa by∏a zapisywana w nast´pujàcych 
wariantach: Lopuszna, Lopuszno, Lopuschno, Lopus-
sno. Pierwsze wzmianki o miejscowoÊci pochodzà z XIV 
w. W dokumencie z 1355 r. wieÊ zapisana zosta∏a pod 
nazwà ¸opuszna, w 1367 ju˝ jako ¸opuszno.  Od XIV 
do XVI w. wieÊ by∏a w∏asnoÊcià rodziny ¸opuszaƒskich. 
Najstarsza wzmianka o dziedzicach ¸opuszna bra-
ciach Rosco, Boksa i Jakusz z ¸opuszna, Êwiadczàcych 
w Solcu, pochodzi z 1367 r. Jeden z ¸opuszaƒskich 
by∏ w 1392 r. dworzaninem królowej Jadwigi.  
W roku 1508 w ch´ciƒskich ksi´gach poborowych figu-
ruje Andrzej ¸opuszaƒski. W roku 1540 pojawia si´ jako 
wspó∏w∏aÊciciel ¸opuszna Miko∏aj Mokrski, wczeÊniej 
dziedzic pobliskiego Wielebnowa, a w  roku 1591 w ak-
tach grodzkich w Ch´cinach znaleêç mo˝na Wojciecha, 
Mateusza i Kacpra ¸opuszaƒskich w ¸opusznie cz´Êci 
swoje dziedziczne majàcych”.
 Na poczàtku XVII w. ¸opuszno sta∏o si´ w∏asnoÊcià 
¸àckich. W roku 1624 dziedzicem by∏ Zygmunt ¸àcki, któ-
ry pisa∏ si´ z Nadola Dolnego i ¸opuszna. 
 Kolejnymi w∏aÊcicielami wsi w XVII w. i na poczàtku 
XVIII w. byli Derszniakowie herbu Korczak, wywodzàcy 
si´ z Rokitnicy w Ziemi Przemyskiej. 
 W roku 1721 Anna Derszniakówna, poÊlubiajàc Jana 
Dobieckiego herbu Ossorya, wnios∏a ¸opuszno w dom 
m´˝owski, a w konsekwencji we w∏adanie Dobieckich. 
W XVIII w. Andrzej Dobiecki uzyska∏ od króla Augu-
sta III przywilej dla wsi ¸opuszno na organizacj´ trzech 
jarmarków w roku. Najwybitniejszym spoÊród Dobiec-
kich by∏ Eustachy Onufry Feliks Dobiecki (1855 - 1919), 
wybitny dzia∏acz polityczny i gospodarczy w Królestwie 
Polskim. Ostatni z Dobieckich, Zbigniew w∏ada∏ dobrami 
∏opuszaƒskimi a˝ do 1939 r. Wróci∏ do ¸opuszna na krót-
ko w styczniu 1945 r. Wyjecha∏ po miesiàcu i do Êmierci 
przebywa∏ i pracowa∏ na Pomorzu.

oprac. R.S.


