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 Do˝ynki to Êwi´to ca∏ego rolniczego stanu, sà ho∏dem i podzi´kowaniem rolnikom za trud w∏o˝ony w ca∏orocznà prac´, uko-
ronowaniem staraƒ o to, by plony by∏y jak najobfitsze. Oby dawa∏y Wam i Waszym najbli˝szym jak najwi´cej radoÊci, a wspólne 
prze˝ywanie dawnych obrz´dów i kultywowanie tradycji sprzyja∏o budzeniu szacunku do pracy rolników.
 Mieszkaƒcom pi´knej Ziemi Âwi´tokrzyskiej ˝yczymy, aby nigdy na Waszych sto∏ach nie zabrak∏o tego najwa˝niejszego symbolu 
gospodarskiego trudu – chleba, symbolu sytoÊci, dostatku i obfitoÊci. Szanujmy go i podziwiajmy tych, dzi´ki którym go mamy...

Tadeusz Kowalczyk Adam Jarubas

Przewodniczàcy Sejmiku
Województwa Âwi´tokrzyskiego

Marsza∏ek Województwa
Âwi´tokrzyskiego

Świętujemy 
w Opatowie
 Wojewódzkie Âwi´to Plonów obchodzimy w naszym 
regionie od 1999 r. Pierwsze odby∏o si´ w Opatowie. 
W kolejnych latach uroczystoÊci odbywa∏y w Kazimierzy 
Wielkiej (2000 r.), Busku Zdroju (2002 r.), Staszowie (2003 
r.), we W∏oszczowe (2004 r.), w Piƒczowie (2005 r.), Sta-
rachowicach (2006 r.). W ubieg∏ym roku, Âwi´tokrzyskie 
Do˝ynki Wojewódzkie odby∏y si´ w stolicy regionu -  
Kielcach. W 2001 r. z powodu powodzi, która nawiedzi∏a 
nasze województwo, Do˝ynki Wojewódzkie zosta∏y 
odwo∏ane.

 Tegoroczne Âwi´to Plonów - 14 wrzeÊnia - ponow-
nie obchodziç b´dziemy w Opatowie. Organizatora-
mi Do˝ynek Wojewódzkich sà: Marsza∏ek Wojewódz-
twa Âwi´tokrzyskiego, Starosta Opatowski, Prezes 
Âwi´tokrzyskiej Izby Rolniczej oraz Burmistrz Miasta 
i Gminy Opatów.

Opatowskie rolnictwem stoi
 Tegoroczne obchody Wojewódzkiego Âwi´ta Plonów 
odb´dà si´ ju˝ po raz drugi w Opatowie. Ziemia Opatow-
ska ze wzgl´du na soje rolnicze dokonania i wielowiekowà 
histori´ w pe∏ni zas∏u˝y∏a na to szczególne wyró˝nienie.
 Powiat opatowski zajmuje powierzchni´ 911,51 km, 
swoim zasi´giem obejmujàc 8 gmin: Baçkowice, Iwaniska, 
Lipnik, Opatów, O˝arów, Sadowie, Tar∏ów, Wojciechowice.

Trzecie miejsce w województwie
 Rolnictwo to g∏ówny kierunek dzia∏alnoÊci lu-
dzi ˝yjàcych na Ziemi Opatowskiej. Dobre gleby, ko-
rzystne warunki klimatyczne sprawiajà, ˝e rozwija si´ 
tam produkcja rolnicza, sadownicza i warzywna. Pod 
wzgl´dem posiadanych u˝ytków rolnych powiat opa-
towski zajmuje po powiecie kazimierskim i sando-
mierskim 3. miejsce w województwie Êwi´tokrzyskim.  
Charakterystyczny sprzed lat krajobraz Opatowszczyzny 
z pofa∏dowanymi ∏anami pszenicznymi i buraczanymi 
zmienia si´ w kierunku uprawy innych gatunków. 

W Kolegiacie Opatowskiej odb´dzie si´ 
uroczysta msza do˝ynkowa
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 Coraz wi´cej rolników z powiatu opatowskiego decydu-
je si´ bowiem na upraw´ rzepaku. W ciàgu ostatnich oÊmiu 
lat wielkoÊç upraw wzros∏a blisko czterokrotnie. Najwi´cej 
jest w gminach Wojciechowice, Opatów i Lipnik. 
 Widaç tak˝e wzrost zainteresowania uprawà kukurydzy 
na ziarno. W Wojciechowicach, Sadowie, Lipniku powsta∏y 
gospodarstwa wyspecjalizowane w uprawie tego gatunku 
z nowoczesnymi suszarniami i silosami ziarna.

Ekologicznie w sadach
 Ogromnà dynamik´ nasadzeƒ obserwujemy równie˝ 
w dziale sadowniczym. W ciàgu ostatnich  lat na terenie 
powiatu opatowskiego powsta∏o ponad 2000 ha nowocze-
snych sadów i jagodników (∏àczna powierzchnia sadów 
wynosi 3829 ha). Króluje w nich wiÊnia i czarna porzecz-
ka. W gminach nadwiÊlaƒskich – Tar∏owie i O˝arowie 
uprawiana jest wiÊnia sokowa „NadwiÊlanka” – ∏àcznie 
ponad 1300 ha. Odmiana ta poszczyciç si´ mo˝e certyfika-
tem produktu tradycyjnego. Posiada go tak˝e proso „Gier-
czyckie”. 

 Urodzajne gleby, niezanieczyszczone metalami 
ci´˝kimi sprzyjajà uprawom ekologicznym. Na terenie 
powiatu funkcjonujà obecnie 82 gospodarstwa ekologicz-
ne, g∏ównie w bran˝y warzywnej. Pionierzy tej dziedziny 
rolnictwa z miejscowoÊci Or∏owiny, gmina Wojciecho-

wice, nawet nie Ênili, ˝e swoim przyk∏adem zach´cà tak 
wielu. Du˝a w tym zas∏uga tak˝e pracowników OÊrodka 
Doradztwa Rolniczego w Opatowie.

Agroturystyka si´ rozwija
 Na terenie powiatu rozwija si´ tak˝e agroturystyka. 
Pi´kne krajobrazy, goÊcinnoÊç ludzi oraz zdrowe, dobre 
jad∏o przyciàgajà  turystów ca∏ej Polski.

 Urodzajne gleby, sady pe∏ne owoców oraz wspania∏e 
zabytki – to g∏ówne zalety Ziemi Opatowskiej. Jednak 
o prawdziwej jej sile stanowià mieszkajàcy tu ludzie. 
Otwarci, pracowici, goÊcinni  i nie l´kajàcy si´ nowych 
wyzwaƒ. Zapraszamy do odwiedzenia pi´knej Ziemi 
Opatowskiej, naprawd´ warto tu przyjechaç.

Małgorzata Niewczas-Sochacka

Pola kukurydzy w powiecie opatowskim

Do˝ynkowy korowód

Sylwetki
 StaroÊcina Do˝ynek Wo-
jewódzkich – Krystyna Zdo-
nek z Jastkowa w gminie 
åmielów.

 Wspólnie z m´˝em Jackiem 
prowadzi gospodarstwo rolne 
o powierzchni 21,5 ha. Pro-
fil gospodarstwa – produkcja
roÊlinna oraz hodowla byd∏a 
mlecznego. Od 10 lat pani Kry-
styna dzia∏a w Âwi´tokrzyskiej 
Izbie Rolniczej: drugà kadencj´ 
pe∏ni funkcj´ Przewodniczàcej Rady ÂIR Powiatu 
Opatowskiego oraz cz∏onka Zarzàdu Âwi´tokrzyskiej 
Izby Rolniczej. Jest tak˝e wiceprzewodniczàcà Stowa-
rzyszenia Ko∏a Gospodyƒ Wiejskich Powiatu Ostro-
wieckiego, organizatorkà wielu szkoleƒ dla rolników. 
Wieloletnim so∏tysem wsi Jastków. Krystyna Zdonek 
zosta∏a odznaczona Bràzowym Krzy˝em Zas∏ugi oraz 
Odznakà Honorowà Zas∏u˝ony dla Rolnictwa.

 Starosta Do˝ynek Woje-
wódzkich - Wies∏aw Suska 
z Gojcowa w gminie Opatów. 

 Prowadzi gospodarstwo 
rodzinne, w pe∏ni zmecha-
nizowane,  specjalizujàce si´ 
w chowie trzody chlewnej 
w cyklu zamkni´tym. Prowa-
dzi chów g∏ównie w oparciu 
o w∏asnej produkcji pasze 
pochodzàce z uprawy zbó˝. 
Rocznie sprzedaje ok. 400-450 
tuczników o wysokiej jakoÊci surowca. Pan Wies∏aw 
jest ˝onaty, ma czworo dzieci. Otrzyma∏ tytu∏ So∏tysa 
Roku Powiatu Opatowskiego za 2007 rok. Jest radnym 
Miasta i Gminy Opatów.
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Solec na zdrowie
 Dlaczego „Malina” zosta∏a nazwana „Malinà”, tego ju˝ 
nikt nie pami´ta. Raczej  nie by∏a to zas∏uga ujmujàcego 
zapachu ani innych walorów estetycznych. Tak czy ina-
czej, wykonane w latach 60 –tych uj´cie wody siarcz-
kowej dosta∏o mile brzmiàcà nazw´, po czym… zosta∏o 
zaplombowane. A˝ znalaz∏ si´ inwestor, który uzna∏, 
˝e solecka siarka to przysz∏oÊç i sposób na zarabianie 
pieni´dzy. Tak si´ w Solcu Zdroju wszystko zacz´∏o …

 Tak naprawd´ wszystko si´ zacz´∏o znacznie wczeÊniej. 
Uzdrowisko Solec Zdrój, którego w∏aÊcicielem by∏a ro-
dzina Daniewskich, ju˝ w okresie mi´dzywojennym by∏ 
przecie˝ znanym kurortem, do którego zje˝d˝a∏a ca∏a 
elita warszawska. Ale po II wojnie -i po upaƒstwowieniu 
uzdrowiska - ranga Solca Zdroju na krajowej arenie kuror-
tów znacznie si´ zmniejszy∏a. Zw∏aszcza, ˝e miejscowoÊci 
wyros∏a pot´˝na konkurencja w postaci Buska Zdroju. So-
leckie uzdrowisko sta∏o si´ zresztà cz´Êcià Przedsi´biorstwa 
Paƒstwowego Busko – Solec. 
 Nie zmienia∏o to jednak faktu, ˝e atutem ca∏ej gminy 
by∏o w∏aÊnie… uzdrowisko. Ju˝ na poczàtku lat 90 – tych 
radni i ówczesny wójt Solca Zdroju a obecny pose∏ Andrzej 
Pa∏ys uznali, ˝e – bioràc pod uwag´ zasoby mineralne, wa-
lory klimatyczne i po∏o˝enie gminy – jednym rozwiàzaniem 
dla Solca jest turystyka uzdrowiskowa. Wszystkie dzia∏ania 
samorzàdu by∏y nastawione na jedno – uczyniç z Solca 
Zdroju kurort na miar´ przynajmniej krajowà. Budowa in-
frastruktury technicznej, dzia∏ania proekologiczne, dba∏oÊç 
o estetyk´ miejscowoÊci, ulgi dla inwestorów – to wszystko 
by∏o nastawione na realizacj´ g∏ównego celu.
 Ten cel zaczà∏ si´ mocno przybli˝aç, gdy do Solca trafi∏ To-
masz Kaleta, przedsi´biorca z Krakowa, który zdecydowa∏ 
si´ zainwestowaç w soleckà siark´. Uzyska∏ koncesj´, 
odblokowa∏ zaplombowane od wielu lat êród∏o „Mali-
na” i wybudowa∏ hotel – oÊrodek SPA „Malinowy Zdrój”.  
 - Nasza gmina tak naprawd´ nie mia∏a alternaty-
wy – uwa˝a obecny wójt Solca Zdroju, Adam Pa∏ys. - 
MusieliÊmy postawiç na uzdrowisko. Nie tylko na leczenie, 
ale te˝ na turystyk´ uzdrowiskowà. Ten cel realizujemy od 

lat i ju˝ sà jego efekty. – Solec jest ma∏ym, ale urokliwym 
kurortem i osoby, które do nas przyje˝d˝ajà, doceniajà to 
– podkreÊla wójt Adam Pa∏ys.

Najpierw „Malinowy Zdrój”, 
póêniej nast´pni 
 Powstanie nowoczesnego obiektu hotelowo – konferen-
cyjnego „Malinowy Zdrój”, który bardzo szybko zdoby∏ 
sobie renom´, spowodowa∏o  Êciàgni´cie do Solca nowych 
kuracjuszy, w tym tak˝e z zagranicy. Ale te˝ przyciàgn´∏o 
do gminy kolejnych przedsi´biorców, zainteresowanych 
inwestycjami w bran˝y turystyczno- uzdrowiskowej. 
 Trudno si´ dziwiç, ˝e z tà bran˝à gmina wià˝e swoje 
plany. W tych planach istotnà rol´ odgrywa Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Âwi´tokrzyskiego na 
lata 2007 – 2013. – Z niecierpliwoÊcià czekamy na urucho-
mienie programu, na podpisywanie umów – mówi wójt 
Pa∏ys. – Wszyscy liczà na dofinansowanie z Unii Europej-
skiej, w∏aÊnie w ramach RPO. Liczymy jako gmina i liczà 
te˝ prywatni inwestorzy, którzy chcieliby wystartowaç 
z budowà obiektów turystycznych.

Uzdrawiajàca siarka
 Soleckie wody siarczkowe, jedne z najlepszych 
w Europie, stosowane sà do kàpieli leczniczych, 
p∏ukanek oraz w kuracji pitnej. Woda siarczkowa ma 
dzia∏anie wielokierunkowe. W kontakcie ze skórà 
zmi´kcza, uelastycznia i z∏uszcza powierzchniowe war-
stwy naskórka, hamuje procesy chorobowe, u∏atwia 
regeneracj´ i dzia∏a przeciwgrzybicznie. Wch∏oni´ta 
przez skór´ dzia∏a przeciwzapalnie i przeciwreuma-
tycznie, wnika do uszkodzonych chrzàstek stawo-
wych, wi´zade∏, Êci´gien i odbudowuje je. Zmniejsza 
obrz´ki, ∏agodzi bóle, poprawia si´ ruchomoÊç sta-
wów. Poprawia odpornoÊç organizmu. Stàd szero-
kie zastosowanie kàpieli siarczkowych w chorobach 
przewlek∏ych narzàdu ruchu, stanach pooperacyj-
nych i pourazowych.

Wójt Adam Pałys z Kazimierzem Wielkim 
- nagroda w rankingu tygodnika Wspólnota

Malinowy Zdrój w pełnej krasie
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 W∏aÊciciele „Malinowego Zdroju” zamierzajà 
wybudowaç nowy oÊrodek hotelowo – leczniczy, któ-
ry wykorzystywa∏by soleckie niezwyk∏ej jakoÊci wody 
siarczkowe. Nast´pny przedsi´biorca ma przygotowanà 
pe∏nà dokumentacj´ z  pozwoleniem na budow´ hotelu 
na oko∏o 100 osób. Równie˝ z∏o˝y∏  wniosek do Regional-
nego Programu Operacyjnego – stara si´ o dofinansowa-
nie inwestycji. Jeszcze inny inwestor budynek starego kina 
chcia∏by zagospodarowaç na… stare kino i restauracj´. 
– By∏oby to miejsce z klimatem, gdzie wyÊwietlane by∏yby 
stare filmy, gdzie odbywa∏yby si´ spotkania z twórcami, 
ale gdzie równie˝ mo˝na by zjeÊç coÊ dobrego – mówi 
pose∏ Andrzej Pa∏ys, który choç pracuje w parlamencie, 
bardzo mocno uczestniczy w ˝yciu gminy. – Te pomys∏y 
rodzi∏y si´ jeszcze wtedy, gdy by∏em wójtem – wyjaÊnia. 
– Takie kino by∏oby  uzupe∏nieniem oferty kulturalnej dla 
kuracjuszy, którzy nie tylko potrzebujà skutecznego le-
czenia, ale tak˝e mi∏ego sp´dzenia czasu podczas pobytu 
w  sanatorium – podkreÊla. 
 W gminie tworzone sà nowe miejsca pracy. Zatrudnie-
nie w nowym obiekcie uzdrowiskowym znalaz∏o wiele 
kobiet. To bardzo wa˝ne, bo o miejsca pracy dla paƒ jest 
naprawd´ trudno na terenach wiejskich. MiejscowoÊci 
w gminie pi´kniejà, bo mieszkaƒcy coraz bardziej dbajà 
o swoje posesje… Wed∏ug pos∏a Andrzeja Pa∏ysa Solec 
Zdrój mo˝e byç przyk∏adem dynamicznego rozwoju. - 
Dwa razy zaj´liÊmy trzecie miejsce w kraju wÊród gmin 
wiejskich pod wzgl´dem inwestycji, zdobywajàc nagrod´ 
„Kazimierza Wielkiego”- mówi. -  Za pierwszym razem 
odbiera∏em jà jeszcze ja, za drugim – obecny wójt. Teraz, 
jako pose∏, ca∏y czas wspomagam te dzia∏ania podejmo-
wane w mojej rodzinnej gminie i regionie, i lobbuj´ na ich 
rzecz w Warszawie.

Solec jak Hajduszoboszlo
 Do Regionalnego Programu Operacyjnego gmina 
z∏o˝y∏a projekt budowy basenów leczniczo – rekreacyj-
nych, nazwany „Kompleks mineralnych basenów tera-
peutycznych”. Wykorzystywana w nich b´dzie woda 
siarczkowa, którà  podgrzejà kolektory s∏oneczne. – Wie-
lokrotnie mieliÊmy sygna∏y od potencjalnych inwestorów 
typu ”wymyÊlcie coÊ, co przyciàgnie kuracjuszy, a my 
wybudujemy baz´ noclegowà”. Stàd pomys∏ z basenami – 
wyjaÊnia wójt. Gmina planuje budow´ kilku niecek ró˝nej 
wielkoÊci, z wodà o zró˝nicowanym st´˝eniu siarki. Ka˝dy 
basem b´dzie wyposa˝ony w dodatkowe atrakcje. - Cho-
dzi o to, by ka˝dy znalaz∏ coÊ dla siebie – podkreÊla Adam 
Pa∏ys. – Mamy ju˝ lokalizacj´ dla basenów – powstanà 
w pobli˝u boiska sportowego i dwóch planowanych do 
budowy obiektów hotelowych.
 Samorzàd aplikuje do Regionalnego Programu Opera-
cyjnego o 15 milionów z∏otych na kompleks basenów te-
rapeutycznych. Inwestycja ruszyç ma w 2010 roku, a czas 
jej realizacji to oko∏o dwa lata.
 Ca∏y teren miejscowoÊci Solec Zdrój stanowi stref´ 
uzdrowiskowà A i B, teren ca∏ej gminy – stref´ uzdrowiskowà 
C. To powoduje pewne re˝imy inwestycyjne, ale te˝ obli-
guje gmin´ do dzia∏aƒ chroniàcych Êrodowisko. Stàd kolej-
na planowana du˝a inwestycja – projekt kanalizacji, przy-
gotowany wspólnie przez  gminy Solec Zdrój i Pacanów. 
O pieniàdze na t´ inwestycj´ obie gminy znów ubiegajà 
si´ w Regionalnym Programie Operacyjnym. – Planujemy 
budow´ oko∏o 45 kilometrów g∏ównej sieci kanalizacyjnej, 
w pi´ciu  miejscowoÊciach w gminie Pacanów i w oÊmiu 
– w gminie Solec. Powstanà te˝ dwie du˝e oczyszczalnie 
Êcieków. Dzi´ki temu 2/3 terenu naszej gminy otrzyma 
kanalizacj´ – podkreÊla wójt Pa∏ys.
 Plany samorzàdu sà bogate. Wed∏ug zapewnieƒ wójta in-
westycje ruszà ju˝ w 2009 roku. – Mo˝na si´ spodziewaç, 
˝e w najbli˝szych latach zarówno sam Solec, jak i ca∏a gmi-
na to b´dzie jeden wielki plac budowy – mówi wójt Adam 
Pa∏ys. I ju˝ planuje, jak jedne inwestycje pociàgnà za sobà 
nast´pne. – Wielu przedsi´biorców dzwoni do nas, mailu-
je, pyta o mo˝liwoÊci inwestowania w gminie. Zmieniamy 
studium zagospodarowania gminy, by przygotowaç tere-
ny inwestycyjne, mamy ulgi dla inwestorów i merytorycz-
nie przygotowanych pracowników, gotowych do pomocy. 
JesteÊmy otwarci i  mówimy „zapraszamy”…    

 Iwona Sinkiewicz

Opinia
 Pose∏ Andrzej Pa∏ys: 
- Przed laty samorzàd, któ-
remu mia∏em przyjemnoÊç 
przewodziç, nada∏ tej gminie 
jednoznaczny kierunek roz-
woju, jako gminy leczniczo- 
turystyczno- wypoczynkowej. 
I ten kierunek jest utrzymy-
wany przez obecne w∏adze. To 
dobrze, bo dla Solca Zdroju nie 
ma alternatywy. Zak∏adajàc, ̋ e 
uda si´ zrealizowaç zak∏adane 
inwestycje, w ciàgu pi´ciu lat 
Solec Zdrój powinien staç si´ jednym z najlepszych 
w Europie oÊrodków SPA. Wspólnie z innymi gmi-
nami Solec powinien te˝ stworzyç wspólnà ofert´ 
turystycznà. Bioràc pod uwag´ walory krajobrazowe 
i wartoÊç naszych  wód leczniczych, Ponidzie – od 
Imielna po WiÊlic´ i Nowy Korczyn  -powinno postawiç 
na turystyk´, wzmacniajàc jednoczeÊnie dzia∏ania na 
rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego na tym te-
renie. Te wspólne dzia∏ania powinny doprowadziç 
do tego, aby- za kilka lat - Ponidzie sta∏o si´ jednym 
z najciekawszych mikroregionów w województwie 
i w kraju.

Łazienki mineralne w starym uzdrowisku
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Święto 
marchewki
 „Marchewkowe pole roÊnie wokó∏ mnie, w marchew-
kowym polu jak warzywo tkwi´!” – przy dêwi´kach 
tej sugestywnej piosenki 7 wrzeÊnia obchodzili swoje 
Êwi´to producenci marchwi z gminy Skalbmierz.  W Siel-
cu Koloni odby∏a si´ zorganizowana przez Spó∏dzielni´ 
Warzyw i Owoców „Sielec” V edycja Marchewkowego 
Âwi´ta. Patronat nad imprezà sprawowa∏ Marsza∏ek Wo-
jewództwa Adam Jarubas.
 Wystàpienia prezesów grup producenckich z woje-
wództwa Êwi´tokrzyskiego, prelekcje dotyczàce produkcji 
marchwi oraz pokaz szczotkowania marchwi po umyciu 
w specjalistycznych maszynach, to tylko kilka punktów 
niezwykle ciekawego programu jaki przygotowali w tym 
roku organizatorzy Marchewkowego Âwi´ta. W Sielcu Ko-
lonii nie zabrak∏o tak˝e prezentacji nowoczesnego sprz´tu 
rolniczego, degustacji potraw przygotowanych przez miej-
scowe Ko∏o Gospodyƒ Wiejskich, a tak˝e wyst´pu kaba-
retu w programie… „Marchewka marchewce nierówna”. 
– Nasz dzisiejszy radosny jubileusz, budynek magazy-
nowy wraz z linià myjàcà, który wznieÊliÊmy, a który 
planujemy wkrótce ukoƒczyç i wyposa˝yç, wprowadza-
ne przez nas systematycznie udoskonalenia w uprawie; 
wszystko to Êwiadczy o trafnoÊci decyzji, którà podj´liÊmy 
5 lat temu. Zawiàzanie grupy producenckiej okaza∏o si´ 
strza∏em w dziesiàtk´! – mówi∏ prezes Spó∏dzielni Wa-
rzyw i Owoców „Sielec”, Miros∏aw Fucia.
 Z kolei obecny na uroczystoÊci Przewodniczàcy Sejmiku 
Województwa Âwi´tokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, na 
co dzieƒ mieszkaniec gminy Skalbmierz, zwraca∏ uwag´ 
na aspekt promocyjny imprezy: - Przyjechali do nas przed-
stawiciele grup producenckich z  terenu ca∏ego woje-
wództwa, a nawet spoza naszego regionu. Dostrzeg∏em tu 
dziÊ rolników z województwa ma∏opolskiego i mazowiec-
kiego – powiedzia∏ „Naszemu Regionowi” – Podpatrujà, 
wymieniajà doÊwiadczenia. To znakomita promocja Siel-
ca i ca∏ej gminy Skalbmierz. Ciesz´ si´ tym bardziej, ˝e 
g∏ównym sprawcà dzisiejszego „zamieszania” jest mój 
niegdysiejszy uczeƒ, a obecnie wielki przyjaciel Miros∏aw 
Fucia – doda∏ Tadeusz Kowalczyk.
 W Marchewkowym Âwi´cie uczestniczy∏a pochodzàca 
w∏aÊnie z Sielca Kolonii radna Sejmiku, Agnieszka Szl´k 
– Marchewkowe Âwi´to jest nie tylko doskona∏à okazjà do 
zabawy, ale te˝ wymiany doÊwiadczeƒ na temat technologii 
uprawy warzyw. Musimy jednak pami´taç, ̋ e spotkaliÊmy 
si´ tutaj w nie do koƒca radosnych nastrojach. Niestety, 
ceny warzyw na rynku, a marchwi w szczególnoÊci, sà 
niezwykle niskie; w minimalnym stopniu rekompensujà 
trud uprawy i nak∏ady ponoszone przez rolników. Co 
gorsza – w ostatnich latach, m.in. na skutek za∏amania 
si´ rynków wschodnich, zaistnia∏y powa˝ne problemy ze 
zbytem.  Na pewno dobrym rozwiàzaniem jest organizo-
wanie si´ w∏aÊcicieli gospodarstw w grupach producenc-
kich; przy tak du˝ej konkurencji na rynku tylko silni majà 
szans´ osiàgnàç sukces ekonomiczny – powiedzia∏a.
 V edycj´ Marchewkowego Âwi´ta w Sielcu Kolonii 
zakoƒczy∏ pokaz sztucznych ogni i zabawa taneczna.

R.S.

Mirosław Fucia i Tadeusz Kowalczyk

Pokaz szczotkowania marchwi po umyciu

Jadwiga Góra i Janusz Âledziƒski na stoisku Departa-
mentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ârodowiska

„Marchewkowe pole roÊnie wokó∏ mnie” 
- Agnieszka Szl´k
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Rozmowa z Miros∏awem Fucià, prezesem 
Spó∏dzielni Warzyw i Owoców „Sielec”

Duży 
może więcej
- Spó∏dzielnia „Sielec”, czyli grupa 42 producentów, któ-
rej pan przewodzi jest jednà z wiodàcych w wojewódz-
twie Êwi´tokrzyskim. Dlaczego warto si´ organizowaç 
w tego rodzaju grupach?

- Przede wszystkim dlatego, ˝e cz∏onek grupy w bardzo 
krótkim czasie mo˝e pomno˝yç swoje dochody. Uzysku-
jemy lepszà cen´ za swoje produkty, przy zakupie du˝ej 
iloÊci Êrodków do produkcji dostajemy wi´ksze upu-
sty, a tak˝e mo˝emy wspólnie inwestowaç w maszyny, 
urzàdzenia które sà niezb´dne do przygotowania pro-
duktu. I, co bardzo wa˝ne, mo˝emy na nie dostaç pomoc 
z ARiMR w wysokoÊci 75% zainwestowanych Êrodków.
 Stara prawda powiada: du˝y mo˝e wi´cej. Tyle, 
˝e w dzisiejszych czasach du˝y to poj´cie wzgl´dne; 
oczywiÊcie w Polsce wytworzy∏o si´ kilka silnych go-
spodarstw w ró˝nych bran˝ach, ale dotyczy to raczej 
pó∏nocnej i zachodniej cz´Êci Polski. Ca∏a zaÊ strona 
po∏udniowa i po∏udniowo-wschodnia, w tym woje-
wództwo Êwi´tokrzyskie, jest bardzo rozdrobniona pod 
wzgl´dem powierzchni upraw. W zwiàzku z tym najlep-
szym rozwiàzaniem dla tych rolników którzy gospodarujà 
na ma∏ych powierzchniach pól jest w∏aÊnie tworzenie 
grup producenckich.

- Dlaczego w naszym województwie, w stosunku do in-
nych regionów, funkcjonuje raczej niewiele grup produ-
centów rolnych?  Istnieje tu jakaÊ prosta odpowiedê?

- W naszym województwie panuje du˝e rozdrobnie-
nie, a utworzenie grupy wymaga kilku dynamicznych 
liderów, którzy pociàgnà swoich kolegów, znajomych 
i zach´cà aby takà grup´ stworzyç. Druga sprawa to pro-
blem mentalnoÊci i przekazywania tej mentalnoÊci z ojca 
na syna; pami´tamy z poprzedniego systemu jak rolnicy 
rywalizowali ze sobà, szczególnie tu w naszym regionie. 
Z jednej strony zmusza∏ ich do tego system, z drugiej 
zaÊ panowa∏a wówczas ogromna nieufnoÊç do wszel-
kiego rodzaju zrzeszeƒ. Dzisiaj nie jest ∏atwo zmieniç t´ 
mentalnoÊç. Ja upatruje szans´ w m∏odych rolnikach, bo 
coraz cz´Êciej gospodarstwa sà przekazywane w∏aÊnie 
m∏odym, rzutkim ludziom.  Mam nadziej´, ˝e oni nie 
b´dà do koƒca braç pod uwag´  poglàdów swoich ojców. 
Zresztà sytuacja ekonomiczna wymusi na nich, ˝e b´dà 
przyst´powaç do grup producenckich, a najwa˝niejsze, 
˝e z czasem sami je b´dà zak∏adali.

- Panu si´ uda∏o – spó∏dzielnia zrzesza 42 cz∏onków. Ja-
kie by∏y poczàtki? Czy rolnicy ch´tnie przyst´powali do 
grupy producenckiej?

- Trzeba zaczàç od tego, ˝e nam si´ jeszcze do koƒca nie 
uda∏o. My jesteÊmy dopiero w po∏owie drogi; sukces 

osiàgniemy wtedy, kiedy zakoƒczy si´ pi´cioletni okres 
dochodzenia do uznania grupy - wówczas zostanie wyda-
na decyzja o uznaniu naszej grupy. Ma to mieç miejsce 28 
listopada 2009r. Mam nadziej´, ˝e b´dziemy przygotowa-
ni profesjonalnie, jako podmiot gospodarczy, do konkuro-
wania z innymi podmiotami komercyjnymi istniejàcymi 
na naszym rynku. JeÊli chodzi o drugà cz´Êç pytania: czy 
by∏o ∏atwo? U nas by∏o o tyle ∏atwiej, bo przed stworze-
niem spó∏dzielni funkcjonowa∏o ju˝ stowarzyszenie w któ-
rym rolnicy przez 5 lat uczyli si´ wspó∏pracowaç ze sobà. 
PróbowaliÊmy znaleêç swoje miejsce jako podmiot gospo-
darczy. OczywiÊcie nie wszystko przebiega∏o bezboleÊnie. 
Jako podmiot gospodarczy napotykaliÊmy na problemy 
zwiàzane z konkurencjà komercyjnà, która namawia∏a 
naszych kolegów do nie wst´powania do naszej grupy. 
Po prostu upatrywa∏a i upatruje w nas du˝à konkurencj´, 
która mo˝e przeszkodziç w pozyskiwaniu przez nich 
Êrodków finansowych przysz∏ych latach. Tworzymy silnà
grup´ 42 rolników, którzy wspólnie gospodarujà na 320 ha 
uprawiajàc ok. 200 ha marchwi - staliÊmy si´ zatem pod-
miotem bardzo konkurencyjnym dla firm, które dzia∏ajà
w podobnej bran˝y.

- Si∏à grupy producenckiej „Sielec” jest tak˝e mo˝liwoÊç 
wspólnego  magazynowania, przetwarzania i pakowania 
produktu… 

- To prawda. My dà˝ymy do tego aby wspólnie myç, 
sortowaç, pakowaç swoje produkty; to zdecydowanie 
obni˝a koszty nie tylko produkcji, ale równie˝ koszty przy-
gotowania produktu do sprzeda˝y. W naszym wojewódz-
twie, równie˝ w naszej gminie Skalbmierz, gospodarujàcy 
rolnicy to w 90% ludzie, którzy nie mogà narzuciç VAT-u 
na swoje produkty ani odliczyç podatku VAT, gdy˝ sà 
rolnikami rycza∏towymi. Wi´c wszystko to, co mo˝e 
byç wartoÊcià dodanà, przyjmuje na siebie spó∏dzielnia 
i wszystkie koszty zwiàzane z przygotowaniem produktu 
poniesie spó∏dzielnia a nie rolnik indywidualny.
 Do tego dochodzi jeszcze zdj´cie z barków poszcze-
gólnego cz∏onka grupy ca∏ej obs∏ugi administracyjnej, 
ksi´gowoÊci. To jest kolejne wa˝ne zadanie spó∏dzielni; 
w dzisiejszej dobie rolnik ma mas´ procedur urz´dowych, 
dlatego chcemy go odcià˝yç, aby si´ zajà∏ tylko produkcjà, 
a nie wype∏nianiem dokumentów. To jest najwa˝niejsze.

Rozmawia∏ Robert Siwiec

Prezes Mirosław Fucia
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Radosny 
jubileusz
 Uroczysta sesja Sejmiku Województwa Âwi´to- 
krzyskiego, wystawa fotografii dokumentujàca walk´
mieszkaƒców regionu o województwo, debaty, spektakle, 
koncerty i Europejski Festyn Rodzinny towarzyszy∏y ob-
chodom 10-lecia Województwa Âwi´tokrzyskiego. Rocz-
nicowe obchody odbywa∏y si´ od 4 do 7 wrzeÊnia.

Sesja Sejmiku 
 Uroczysta Sesja Sejmiku zainaugurowa∏a obchody 
jubileuszu  10 - lecia Województwa Âwi´tokrzyskiego. 
Uczestniczyli w niej samorzàdowcy, osoby zaanga˝owane 
w obron´ województwa, radni I, II i obecnej kadencji 
Sejmiku oraz w∏adze Obwodu Winnickiego na Ukrainie.
UroczystoÊç  uÊwietni∏ wyst´p Zespo∏u Siedlecczanie oraz 
tort jubileuszowy.
 Obrady odbywa∏y si´ w Sali Widowiskowej Wojewódz-
kiego Domu Kultury. Sesja mia∏a niezwykle uroczysty 
charakter - wprowadzony zosta∏ Sztandar Województwa 
Âwi´tokrzyskiego, odegrany hymn paƒstwowy.
 - DziÊ, podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa 
Âwi´tokrzyskiego chcemy oddaç szacunek mieszkaƒcom 
regionu za wysi∏ek w∏o˝ony w walk´ o utrzymanie nasze-
go województwa. Powszechna mobilizacja spo∏eczeƒstwa 
pokaza∏a naszà si∏´. Dzi´ki temu uzyskaliÊmy 
niepowtarzalnà szans´ na rozwój. Trud podj´ty 10 lat temu 
op∏aci∏ si´. Z r´kà na sercu mog´ powiedzieç, ̋ e danej nam 
szansy nie zmarnowaliÊmy i nie zmarnujemy- powiedzia∏ 
przewodniczàcy Sejmiku Tadeusz Kowalczyk.
 Przemawiali tak˝e przedstawiciele ruchów na rzecz 
obrony województwa - Józef Szczepaƒczyk, Ryszard 
Zbróg i  Mariusz Olszewski. O wykorzystanych szansach 
w ostatnim dziesi´cioleciu i mo˝liwoÊciach rozwoju regio-
nu mówili, wojewoda Bo˝entyna Pa∏ka-Koruba i marsza∏ek 
Adam Jarubas - Jestem pe∏en uznania i szacunku dla tych 
ludzi, którzy walczyli o naszà samodzielnoÊç oraz dla 
zdeterminowanego spo∏eczeƒstwa, które jest bohate-
rem zbiorowym wydarzeƒ sprzed 10 lat. Województwo 
Êwi´tokrzyskie urodzi∏o si´ bowiem z mi∏oÊci do regionu 
˝yjàcych tu ludzi. Dziedzictwo tej dekady pokazuje, ˝e 
warto by∏o walczyç. Wiemy, w jakim kierunku zmierzaç, 
˝eby województwo pi´knia∏o, tworzy∏y si´ atrakcyjne 
miejsca pracy – powiedzia∏ marsza∏ek Jarubas. G∏os za-
brali tak˝e Prezes Stowarzyszenia „Zwiàzku Miast i Gmin 
Regionu Âwi´tokrzyskiego”, Przewodniczàcy Konwentu 
Starostów Województwa Âwi´tokrzyskiego, przedsta-
wiciele 3 powiatów, które wesz∏y w sk∏ad województwa 
Êwi´tokrzyskiego, rektor Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach oraz Grzegorz Wilk-Jakubowski - naj-
lepszy student województwa Êwi´tokrzyskiego w 2007 r. 
Podczas sesji odby∏a si´ tak˝e prezentacja  portalu „Wrota 
Âwi´tokrzyskie”, który zainaugurowa∏ swojà dzia∏alnoÊç.
UroczystoÊç  uÊwietni∏ wyst´p Zespo∏u Siedlecczanie, który 
10 lat temu zagrzewa∏ swoimi wyst´pami manifestujàcych 
w obronie województwa. Uczestnicy spotkania skoszto-
wali tak˝e jubileuszowego tortu przyozdobionego her-
bem oraz mapà województwa Êwi´tokrzyskiego.

Danej nam szansy nie zmarnujemy! 
 OÊwiadczenie z okazji 10-lecia Województwa 
Âwi´tokrzyskiego przyj´li podczas uroczystej sesji radni 
Sejmiku Województwa Âwi´tokrzyskiego.
 Dziesi´ç lat temu, na mapie nowego podzia∏u administra-
cyjnego kraju zaistnia∏o województwo Êwi´tokrzyskie w obec-
nym kszta∏cie. Do walki o w∏asne województwo zmobilizo-
wali si´ wszyscy , którym los Regionu nie by∏ oboj´tny. Nie 
zapomnimy tysi´cy mieszkaƒców manifestujàcych w stolicy 
i sk∏adajàcych podpisy w obronie Kielecczyzny, aktywnoÊci 
miast i gmin deklarujàcych przynale˝noÊç do wojewódz-
twa, ogromnego wysi∏ku liderów skupiajàcych Êrodowiska 
samorzàdowe, gospodarcze i intelektualne oraz zaanga˝owania 
mediów regionalnych. Pami´tamy równie˝ o wsparciu naszych 
wspólnych wysi∏ków na rzecz utrzymania województwa przez 
ówczesnego Prezydenta Pana  Aleksandra KwaÊniewskiego. 
Wyra˝amy Im wszystkim g∏´bokà wdzi´cznoÊç.
 Powszechna mobilizacja mieszkaƒców, która wtedy nastàpi∏a 
wokó∏ wspólnej idei, pokaza∏a naszà si∏´ i konsekwencj´ w dà˝eniu 
do osiàgni´cia wyznaczonego celu. Nauka z tamtego okresu nie 
zosta∏a zmarnowana.
 Dzi´ki temu, ˝e uda∏o si´ uratowaç województwo, 
zachowaliÊmy baz´ administracyjnà, gospodarczà i naukowo- 
kulturalnà, która sta∏a si´ motorem nap´dowym dynamizujàcym 
rozwój regionu w  minionej dekadzie. 
 To dzi´ki utrzymaniu tych struktur mo˝emy efektywnie 
wykorzystywaç Êrodki unijne i tym samym daç szans´ zrównowa˝onego 
rozwoju dla wszystkich grup spo∏eczno-zawodowych.
 Województwo Âwi´tokrzyskie stoi nadal przed olbrzymim 
wyzwaniem wyrównywania szans rozwojowych i zapewnienia 
mieszkaƒcom jak najlepszych warunków do ˝ycia oraz przekona-
nia m∏odzie˝y, ˝e warto tutaj pozostaç. 
 Danej nam szansy nie zmarnujemy. 
 B´dziemy stawiaç na edukacj´, post´p naukowy, i nowe tech-
nologie, a przede wszystkim kszta∏cenie m∏odych ludzi. Dzi´ki 
temu mo˝emy mieç nadziej´ na trwa∏y rozwój naszej Ziemi 
Âwi´tokrzyskiej.
 Zwracamy si´ do wszystkich mieszkaƒców Województwa 
o w∏àczenie si´ w promocj´ regionu, budowanie jego to˝samoÊci 
i integracj´ wokó∏ wspólnych celów.

Laureat NIKE otworzy∏ WBP
 W ramach rocznicowych obchodów odby∏o si´ uroczyste 
otwarcie nowej siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicz-
nej przy ul. Âciegiennego 13 w Kielcach. W uroczystoÊci 
uczestniczy∏ znany pisarz Êwi´tokrzyski, laureat nagro-
dy Nike Wies∏aw MyÊliwski, który wraz z Marsza∏kiem 
Województwa Adamem Jarubasem, by∏ym Marsza∏kiem 
Franciszkiem Wo∏odêko, Wojewodà Âwi´tokrzyskim 
Bo˝entynà Pa∏kà-Korubà oraz Wicewojewodà Piotrem 
˚o∏àdkiem przecià∏ symbolicznà wst´g´.
 - Dzisiejsza uroczystoÊç to moment bardzo szcze-
gólny – mówi∏ podczas otwarcia placówki jej dyrektor 
Andrzej Dàbrowski -  Biblioteka poszukiwa∏a swojego 
miejsca w Kielcach bardzo d∏ugo. Jej poprzedniczki, jeÊli 
przyjrzeç si´ historii, poszukiwa∏y go od 1909 roku, czy-
li prawie od stu lat. Dlatego niezmiernie si´ ciesz´, ˝e 
uda∏o si´ w koƒcu sfinalizowaç ten projekt. W ten sposób
zyskaliÊmy mo˝liwoÊç przeprowadzenia wszystkich na-
szych agend rozrzuconych po mieÊcie – doda∏ Andrzej 
Dàbrowski.                                                               M.N./ R.S.
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 Aktualne informacje z regionu, publicystyka, fotoga-
leria, a tak˝e wieÊci z kraju i ze Êwiata, prognoza pogo-
dy, kursy walut - to wszystko mo˝na znaleêç na nowym 
regionalnym portalu „Wrota Âwi´tokrzyskie”. Prezenta-
cja portalu odbyła si´ podczas uroczystej sesji Sejmiku 
z okazji 10-lecia województwa.
 - Oddajemy w Paƒstwa r´ce nowe narz´dzie, 
umo˝liwiajàce zdobycie jak najszerszych informacji o wo-
jewództwie Êwi´tokrzyskim zarówno jego mieszkaƒcom, 
jak i turystom, podmiotom gospodarczym, inwestorom. 
Portal „Wrota Âwi´tokrzyskie” jest platformà informacyjnà 
i promocyjnà regionu, zawierajàcà aktualne i ∏atwo 
dost´pne informacje z ró˝nych dziedzin, m.in. ochro-
ny zdrowia, kultury, sportu, turystyki, rozwoju gospo-
darczego, edukacji, rynku pracy - wyjaÊnia Dariusz 
Detka, gospodarz Portalu, dyrektor Biura Komunikacji 
Spo∏ecznej Urz´du Marsza∏kowskiego Województwa 
Âwi´tokrzyskiego. W Portalu znaleêç mo˝na przydatne 
adresy instytucji, urz´dów, organizacji pozarzàdowych, 
szkó∏, obiektów kulturalnych i sportowych, opis prawa 
obowiàzujàcego w danej dziedzinie. Na bie˝àco b´dà 
relacjonowane najwa˝niejsze wydarzenia politycz-
ne, gospodarcze i spo∏eczne, majàce miejsce na ziemi 
Êwi´tokrzyskiej. Inwestorzy i przedsi´biorcy znajdà tu 
informacje potrzebne do podejmowania lub wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej. Z tych samych udogodnieƒ 
mogà skorzystaç mieszkaƒcy regionu w zakresie pozyski-
wania i wymiany informacji istotnych z ich punktu wi-
dzenia.
 Na stronach informacyjnych Portalu „Wrota Âwi´to- 
krzyskie” znajdujà si´:
- aktualnoÊci z regionu, publicystyka
- wizytówka ziemi Êwi´tokrzyskiej,
- dane dotyczàce rolnictwa, przemys∏u, przedsi´biorczoÊci, 

rozwoju regionalnego, infrastruktury w województwie, 
inwestorów i terenów przygotowanych pod inwestycje,

- opis zabytków, imprez i oÊrodków kulturalnych, 

www.wrota-swietokrzyskie.pl
- wykaz placówek edukacyjnych, bibliotek, uczelni 

wy˝szych,
- programy edukacyjne,
- opis mo˝liwoÊci aktywnego wypoczynku w wojewódz-

twie Êwi´tokrzyskim,
- dane o sanatoriach i uzdrowiskach,
- baza szpitali, aptek, przychodni, 
- zasady korzystania z pomocy spo∏ecznej,
- przewodnik dla osób niepe∏nosprawnych,
- opis stanu Êrodowiska,
- pomoc dla osób poszukujàcych pracy,
- aktualne wiadomoÊci z kraju i ze Êwiata
- serwisy sportowe
- ciekawostki dotyczàce regionu, przepisy na potrawy regio-

nalne
oraz wiele innych przydatnych informacji, adresów, porad, 
przepisów prawnych, a tak˝e fotogaleria i mapy GIS - GPS.
 - „Wrota Âwi´tokrzyskie”, realizowane w ramach pro-
jektu „e-Êwi´tokrzyskie” majà za zadanie przybli˝yç 
mieszkaƒcom regionu dzia∏anie samorzàdu terytorialnego 
- dodaje dyrektor Detka - chcemy u∏atwiç dost´p do us∏ug 
Êwiadczonych drogà elektronicznà poprzez funkcjonowa-
nie  „e-urz´du”. Petent nie b´dzie musia∏ osobiÊcie pojawiç 
si´ w urz´dzie gminy czy starostwie powiatowym, bieg 
sprawie nada za poÊrednictwem Internetu. Przydatny 
jest tak˝e Regionalny System BIP, gromadzàcy na jednej 
platformie Biuletyny Informacji Publicznej wszystkich 
urz´dów z terenu województwa Êwi´tokrzyskiego. 

Oddzia∏ Redakcyjny Portalu „Wrota Âwi´tokrzyskie”
Biuro Komunikacji Spo∏ecznej
Urzàd Marsza∏kowski Województwa Âwi´tokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce, Tel. 041- 342-11-66
E- mail: redakcja@wrota-swietokrzyskie.pl
www.wrota-swietokrzyskie.pl

Gra˝yna Buka∏a-Jachimkowska
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Imi´ i nazwisko…
Jerzy Borowski 

Z zawodu jestem… magistrem 
in˝ynierem mechanikiem

Pracuj´ w… Urz´dzie Miej-
skim w Sandomierzu, gdzie pe∏ni´ 
zaszczytnà funkcj´ burmistrza San-
domierza, najwi´kszej per∏y w koro-
nie województwa Êwi´tokrzyskiego. 
W samorzàdzie s∏u˝´ lokalnej 
spo∏ecznoÊci ju˝ od 1994 roku.     

Cel, jaki mi przyÊwieca… 
w pracy… wytrwa∏a praca w sandomierskim samorzàdzie dla 
dobra naszych mieszkaƒców, a najwa˝niejsze dla mnie jest - zna-
lezienie dobrego pomys∏u na dalszy, wszechstronny rozwój San-
domierza.   

w ˝yciu prywatnym… troska o rodzin´, szcz´Êcie dla 
najbli˝szych, zdrowie, a przede wszystkim godne i uczciwe 
˝ycie.   

Najwa˝niejsze w ˝yciu jest… budowanie ka˝dego dnia 
szcz´Êliwego, rodzinnego domu, a tak˝e satysfakcja z wyko-
nywanej pracy i wype∏nionego obowiàzku wobec wspólnoty 
samorzàdowej. 

Lubi´… ka˝dego cz∏owieka, bez wzgl´du na to kim jest. Na swój 
sposób lubi´ tak˝e nawet moich przeciwników i oponentów, bo w 
ka˝dym z nich potrafi´ dostrzec cz∏owieka.        

Nie lubi´… k∏amstwa, ob∏udy i ignorancji…

Imi´ i nazwisko...
Andrzej Iskra

Z zawodu jestem… energetykiem

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

Cel jaki mi przyÊwieca
w pracy… realizowaç ku dobru 
wspólnemu wczeÊniej za∏o˝one cele

w ˝yciu prywatnym… byç 
ka˝dego ranka szcz´Êliwym, radosnym

Najwa˝niejsze w ˝yciu jest… bycie sobà, kochajàca rodzina 
i zdrowie

Lubi´… pracowaç, byç z ludêmi i wÊród ludzi

Nie lubi´… cwaniactwa, zak∏amania, ob∏udy, arogancji i igno-
rancji

Imi´ i nazwisko...
Micha∏  Markiewicz

Z zawodu jestem… technikiem 
rolnikiem

Pracuj´ w… od 1990 roku jestem 
burmistrzem Miasta i Gminy Skalb-
mierz

Cel jaki mi przyÊwieca 
w pracy… dobro mieszkaƒców, 
rozwój gminy

w ˝yciu prywatnym…  rodzina 

Najwa˝niejsze w ˝yciu jest… zdrowie

Lubi´… aktywnie sp´dzaç wolny czas

Nie lubi´… k∏amstwa i arogancji

Imi´ i nazwisko…
Tadeusz Ba∏chanowski

Z zawodu jestem… mgr in˝. 
budowlaƒcem, politologiem

Pracuj´ w… Urz´dzie Miasta 
i Gminy w Suchedniowie, piastuj´ 
funkcj´ burmistrza

Cel, jaki mi przyÊwieca
w pracy…  kierowanie si´ dobrem 
spo∏ecznym, skuteczne rozwiàzywanie problemów

w ˝yciu prywatnym…  szcz´Êcie rodzinne 

Najwa˝niejsze w ˝yciu jest… ˝yç w poczuciu dobrze 
spe∏nionego obowiàzku

Lubi´… szczeroÊç, otwartoÊç

Nie lubi´…  ob∏udy, zak∏amania, g∏upoty
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Wspólnie świętowaliśmy 10 lat 
Województwa Świętokrzyskiego 
4-7 września 2008

„Sztandar wprowadziç!”

Prezydium Sejmiku: Józef ˚urek, Tadeusz Kowalczyk, 
Alfreda Zawierucha-Rubak

Mariusz Olszewski przypomnia∏ histori´ 
walki o województwo w 1998 roku

UroczystoÊç uÊwietni∏ jubileuszowy tort

- Kto ma wàtpliwoÊci, czy warto by∏o walczyç 
o samodzielny region, niech odwiedzi Koszalin 

- Józef Szczepaƒczyk

W sesji uczestniczyli samorzàdowcy, 
osoby zaanga˝owane w obron´ województwa 

oraz goÊcie z Obwodu Winnickiego
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Sal´ Wojewódzkiego Domu Kultury 
wype∏nili po brzegi znamienici goÊcie

Jubileuszowy toast za pomyÊlnoÊç Województwa Zespó∏ Siedlecczanie

Adam Jarubas zach´ca∏ do odwiedzania 
portalu „Wrota Âwi´tokrzyskie”

Mieszkaƒcy z zainteresowaniem oglàdali fotografie 
dokumentujàce walk´ o województwo

Uroczyste otwarcie wystawy 
„Walka o województwo - Jak to by∏o”
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- Województwo Âwi´tokrzyskie urodzi∏o si´ 
z mi∏oÊci do regionu ˝yjàcych tu ludzi - Adam Jarubas

Zdzis∏aw Wrza∏ka i Bo˝entyna Pa∏ka-Koruba pozowali 
do wspólnego zdj´cia z mieszkaƒcami województwa

Kapela Mirosława Piaseckiego z J´drzejowa podczas 
Europejskiego Festynu Rodzinnego

Kiermasz artystyczny, wystawy r´kodzie∏a, 
degustacja potraw regionalnych 

to tylko niektóre atrakcje festynu na kieleckim deptaku

Oko∏o 600 osób wzi´∏o udzia∏ w wycieczkach 
w najpi´kniejsze zakàtki Êwi´tokrzyskich powiatów

„Jest w orkiestrach d´tych wielka si∏a!”
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Tort na 10 urodziny 
województwa
 Âmietankowe, orzechowe, z polewà marcepanowà, 
przyozdobione herbem województwa, Êwi´tokrzyskà 
Baba Jagà lub te˝ w kszta∏cie ruin zamku w Ch´cinach 
- tak prezentowa∏y si´ s∏odkie dzie∏a sztuki przygoto-
wane przez cukierników z okazji 10-lecia Województwa 
Âwi´tokrzyskiego. Równie wspaniale smakowa∏y! W Wo-
jewódzkim Domu Kultury w Kielcach rozstrzygni´ty 
zosta∏ konkurs na najlepszy jubileuszowy tort.
 Wyboru najwspanialszego cukierniczego dzie∏a 
dokona∏o jury w sk∏adzie: Danuta Pedrycz - mistrz cu-
kiernictwa z hotelu „Pod Z∏otà Ró˝à”, marsza∏ek Adam 
Jarubas i Józef Telecki - prezes cechu rzemieÊlników 
i przedsi´biorców bran˝y spo˝ywczej.
 - MieliÊmy naprawd´ nie∏atwe zadanie. Wszystkie tor-
ty wspaniale si´ prezentowa∏y i smakowa∏y. UznaliÊmy, 
ze dwa z nich by∏y naprawd´ wyjàtkowe, dlatego 
postanowiliÊmy przyznaç dwie równorz´dne nagro-
dy. Gratuluje wszystkim uczestnikom konkursu, stwo-
rzyli paƒstwo prawdziwe dzie∏a sztuki, b´dziemy was 
promowaç, jako tych których wyrobom mo˝na zaufaç - 
powiedzia∏ marsza∏ek Adam Jarubas.
 Zwyci´zcami jubileuszowej cukierniczej rywalizacji 
zosta∏y: Zak∏ad Cukierniczy Banatkiewicz oraz Cukiernia 
Podhale. Wyró˝nienia przyznano natomiast panu Ma-
riuszowi Curylowi z Tokarni, Cukierni M. Chmielewski, 
Z. Kniewski oraz Cukierni Dorotka.                             M.N.

Cukiernia Podhale

Zakład Cukierniczy Banatkiewicz

Zakład Cukierni M.Chmielewski, Z. Kniewskii

Mariusz Curyl z TokarniCukiernia Dorotka
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 48 lekarzy i 8 stomatologów wyemigrowa∏o z woje-
wództwa Êwi´tokrzyskiego do pracy za granicà do koƒca 
2007 roku.  Chocia˝ od 2005 roku wzrasta liczba absol-
wentów szkó∏ piel´gniarskich, znaczàco zmniejszy∏a si´ 
liczba piel´gniarek szkolnych – wynika z raportu o za-
trudnieniu lekarzy i piel´gniarek przygotowanego przez 
Urzàd Marsza∏kowski Województwa Âwi´tokrzyskiego

 Trudna sytuacja na rynku pracy w ochronie zdrowia 
spowodowa∏a, i˝ Urzàd Marsza∏kowski Województwa 
Âwi´tokrzyskiego od 2000 roku monitoruje poziom zatrud-
nienia lekarzy, lekarzy stomatologów oraz piel´gniarek 
i po∏o˝nych.

Mniej specjalistów
 W latach 1999 – 2007 wyst´powa∏y wahania w zatrud-
nieniu lekarzy i dentystów. W 2007 r. w stosunku do roku 
2006 odnotowano wzrost zatrudnienia wÊród lekarzy 
(o 17 osób), natomiast wÊród lekarzy dentystów nastàpi∏ 
spadek zatrudnienia (o 24). Od kilku lat stopniowo wzra-
sta liczba lekarzy zatrudnionych w podstawowej opiece 
zdrowotnej (2003 r. - 684, 2007 r. - 909), w tym lekarzy ro-
dzinnych (2003 r. - 141, 2007 r. - 257).
 Niepokojàcym zjawiskiem w regionie jest niewielka 
liczba specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej (6 le-
karzy). Wobec wysokiego tempa starzenia si´ ludnoÊci 
województwa Êwi´tokrzyskiego, wynikajàcego z analizy 
sytuacji demograficznej, mo˝e niepokoiç tak˝e brak specja-
listów z zakresu geriatrii (1 lekarz). Do Âwi´tokrzyskiej Izby 

Raport 
o zatrudnieniu 
lekarzy 
i pielęgniarek

Opinia
 Marek Gos, członek 
Zarzàdu Województwa 
Âwi´tokrzyskiego:
 - Sytuacja jest trudna, lekarzy 
specjalistów brakuje bowiem 
nie tylko w Êwi´tokrzyskim. 
Ten problem wyst´puje w ca-
łym kraju. Widoczna jest bo-
wiem luka pomi´dzy lekarza-
mi w Êrednim wieku, którzy 
posiadajà specjalizacje, a oso-
bami, które dopiero wchodzà 
do tego zawodu. Powodem 
jest długa, trudna i zawiła procedura uzyskania spe-
cjalizacji. Wi´kszoÊç placówek nie ma mo˝liwoÊci jej 
prowadzenia na miejscu, w swoich oddziałach. Warto 
si´ zastanowiç, czy np. najlepsze szpitale, oddziały, dla 
których organem zało˝ycielskim jest Samorzàd Woje-
wództwa nie powinny uzyskaç prawa prowadzenia 
specjalizacji. Tymczasem obserwujemy braki specjali-
stów niemal w ka˝dej dziedzinie. Za ma∏o jest okuli-
stów, reumatologów, ortopedów, onkologów, lekarzy 
medycyny paliatywnej. Niebawem mo˝e zabraknàç 
kardiochirurgów. Sà to jednak wieloletnie zaniedba-
nia resortu zdrowia zwiàzane z kreowaniem polityki 
kadrowej. Cieszy natomiast ch´ç podnoszenia przez 
piel´gniarki kwalifikacji zawodowych. Coraz wi´cej
z nich uzupełnia swoje wykształcenie, podejmuje 
studia, uczestniczy w kursach. Powstajà tak˝e nowe 
uczelnie kształcàce piel´gniarki. Mimo du˝ej migracji 
zarobkowej w Êwi´tokrzyskiem nie odczuwamy ich 
braku. Poprawiły si´ im tak˝e zarobki.

wodów. W latach 2000 – 2007 o wydanie dokumentów 
potwierdzajàcych kwalifikacje zawodowe, niezb´dnych 
do pracy zagranicà, do Âwi´tokrzyskiej Izby Piel´gniarek 
i Po∏o˝nych, zg∏osi∏o si´ 245 piel´gniarek i 23 po∏o˝ne.

(sin) / M.N. 

Lekarskiej o wydanie dokumentów potwierdzajàcych kwa-
lifikacje zawodowe, niezb´dnych do pracy zagranicà,  do 
koƒca 2007 r. zg∏osi∏o si´ 48 lekarzy i 8 lekarzy dentystów.

Piel´gniarki i po∏o˝ne chcà si´ kszta∏ciç
 Choç od 2005 roku  odnotowuje si´ wzrost zatrudnie-
nia piel´gniarek i po∏o˝nych w naszym województwie, 
to jednak w latach 2001 – 2007  zmniejszy∏a si´ liczba 
piel´gniarek zatrudnionych w podstawowej opiece zdro-
wotnej o 119 osób. Najwi´kszy spadek zaobserwowano 
w grupie piel´gniarek medycyny szkolnej (-112) oraz 
wÊród piel´gniarek Êrodowiskowych rodzinnych (-18). 
Z danych Wojewódzkiego Urz´du Pracy wynika, i˝ sys-
tematycznie maleje liczba zarejestrowanych bezrobot-
nych piel´gniarek i po∏o˝nych. Od 2007 r. odnotowuje si´ 
wyraêny wzrost liczby absolwentów szkó∏ kszta∏càcych 
piel´gniarki i po∏o˝ne.
 Jednym z elementów, majàcym coraz wi´kszy wp∏yw 
na sytuacj´ kadrowà piel´gniarek i po∏o˝nych w naszym 
województwie jest emigracja przedstawicieli tych za-
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WOJEWÓDZKI 
URZĄD PRACY
 Na poczàtku przemian ustrojowych w Polsce urz´dy 
pracy kojarzy∏y si´ g∏ównie z zabezpieczeniem socjal-
nym osób pozostajàcych bez zatrudnienia i wyliczaniem 
wskaêników informujàcych o poziomie bezrobocia. Czy 
jest tak nadal? Zmiany mo˝na dostrzec spoglàdajàc na 
tytu∏ ustawy wyznaczajàcej zadania dla Wojewódzkiego 
Urz´du Pracy. W nazwie obowiàzujàcej Ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku nie ma ju˝ s∏owa 
bezrobocie. Nie oznacza to jednak, ˝e problem bezrobocia 
znik∏ z pola widzenia urz´dów. Za najwa˝niejsze uznano 
jednak te dzia∏ania, które sprzyjajà zwi´kszaniu zatrud-
nienia a ich naturalnym efektem jest spadek bezrobocia. 
 Jakie funkcje spe∏nia dziÊ Wojewódzki Urzàd Pracy? 
Czy i jak zmieni∏a si´ jego rola  w zwiàzku ze znaczàcym 
spadkiem bezrobocia i wstàpieniem Polski do UE?

Promocja zatrudnienia
 Wojewódzki Urzàd Pracy pe∏ni wiodàcà rol´ w realizacji 
dzia∏aƒ na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkaƒców re-
gionu oraz przy opracowywaniu i wdra˝aniu programów 
rynku pracy finansowanych ze Êrodków Europejskiego 
Funduszu Spo∏ecznego.
 Do efektywnego wykorzystania tych Êrodków Urzàd 
przygotowywa∏ si´ ju˝ od roku 2001, kiedy to rozpocz´to 
realizacj´ Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 
(PAOW). Województwo Êwi´tokrzyskie, jako jedno z siedmiu 
wybranych regionów, wzi´∏o udzia∏ we wdra˝aniu Programu 
finansowanego ze Êrodków Banku Âwiatowego i bud˝etu 
paƒstwa. W ramach 368 projektów, zaktywizowano blisko 
21,5 tys. mieszkaƒców obszarów wiejskich (najwi´cej w kra-
ju). PAOW wdra˝any by∏ we wszystkich powiatach, a ∏àczna 
wartoÊç efektywnie wydatkowanych Êrodków wynios∏a po-
nad 22 mln z∏. W przededniu wejÊcia do Unii Europejskiej 
wdro˝ono kolejny program finansowany ze Êrodków przed-
akcesyjnych - PHARE SpójnoÊç Spo∏eczno – Gospodarcza. 
Programem tym obj´to ponad 3,1 tys. osób bezrobotnych, 
1,2 tys. osób rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà, 820 
pracowników MÂP oraz blisko 500 nauczycieli i partnerów 
spo∏ecznych. 
 Rok 2004 i wejÊcie Polski do 
Unii Europejskiej umo˝liwi∏o 
dost´p do Êrodków Eu-
ropejskiego Funduszu 
Spo∏ecznego. WUP pe∏ni∏ 
wa˝nà rol´ w realizacji pro-
gramów wspó∏finansowanych
ze Êrodków EFS w pierw-
szym okresie programowa-
nia, przypadajàcym na lata 
2004 – 2006. Skal´ zrealizowa-
nych dzia∏aƒ ilustrujà fakty, 
i˝ wsparciem obj´to blisko  
38,5 tys. osób bezrobotnych 
w ramach Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój 
Zasobów Ludzkich oraz po-

nad 30 tys. osób pracujàcych, odchodzàcych z rolnictwa 
i zagro˝onych procesami restrukturyzacyjnymi, w ra-
mach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego. 
 WÊród oferowanych form pomocy dla osób bezrobot-
nych znajdowa∏y si´ m.in. sta˝e, przygotowanie zawodo-
we w miejscu pracy, subsydiowane zatrudnienie, szkole-
nia, poÊrednictwo pracy i doradztwo zawodowe. Osoby 
pracujàce, odchodzàce z rolnictwa i zagro˝one procesami re-
strukturyzacyjnymi korzysta∏y z szerokiej oferty szkoleƒ za-
wodowych, kursów j´zykowych na wszystkich poziomach 
zaawansowania, po∏àczonych z bezp∏atnym doradztwem 
zawodowym, poÊrednictwem pracy i pomocà w znalezie-
niu zatrudnienia. Kwoty, jakie przeznaczono na wdra˝anie 
ww. dzia∏aƒ to ponad 111,5 mln z∏ na realizacj´ SPO RZL 
oraz  63,6 mln z∏ na projekty w ramach ZPORR. Poczàwszy 
od roku 2008, Wojewódzki Urzàd Pracy wdra˝a Program 
Operacyjny Kapita∏ Ludzki – najwi´kszy  z dotychczaso-
wych programów rozwoju zasobów ludzkich w ramach 
Êrodków EFS. Wojewódzki Urzàd Pracy pe∏ni rol´ instytucji 
poÊredniczàcej dla nast´pujàcych dzia∏aƒ: poprawa dost´pu 
do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoÊci zawodowej 
w regionie, promocja przedsi´biorczoÊci i samozatrudnienia, 
rozwój pracowników i przedsi´biorstw w regionie.
 Kwota, jakà dysponuje Urzàd na realizacj´ tego progra-
mu wynosi 156 mln Euro. Do podstawowych obowiàzków 
instytucji poÊredniczàcej nale˝y og∏aszanie konkursów 
i wybór projektów oraz podpisywanie umów i nadzór nad 
ich prawid∏owà realizacjà. Efektem pierwszych konkur-
sów og∏oszonych w roku 2008 jest podpisanie 83 umów 
na ∏àcznà kwot´ 116.234.572 z∏. W ramach realizowanych 
projektów uczestnicy zdobywajà poszukiwane przez 
pracodawców umiej´tnoÊci i kwalifikacje a ich przygo-
towanie zawodowe potwierdza stosowny dyplom bàdê 
certyfikat.
 DoÊwiadczona kadra, dobra wspó∏praca ze wszyst-
kimi Powiatowymi Urz´dami Pracy oraz sprawdzone 
grono partnerów rynku pracy to podstawowe atuty 
WUP gwarantujàce efektywne wykorzystanie Êrodków 
w nast´pnych latach. 
 Równolegle do realizowanych programów, WUP od 
roku 2003 odpowiedzialny jest za pozyskiwanie i gospo-
darowanie Êrodkami Funduszu Pracy przeznaczonymi na 
finansowanie dzia∏aƒ z zakresu promocji zatrudnienia,
rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji  bezrobotnych. 
W oparciu o kryteria opracowane przez WUP dokony-
wany jest podzia∏ przyznawanych regionowi Êrodków 
na realizacj´ ustawowych zadaƒ w poszczególnych po-
wiatach. W porównaniu z rokiem 2002, w którym po raz 
pierwszy samorzàdy powiatowe otrzyma∏y Êrodki Fundu-

Szkolenie spawalnicze 
– jedno z najbardziej 
popularnych szkoleƒ 

zawodowych
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szu Pracy na aktywizacj´ zawodowà bezrobotnych, limit 
przyznany na rok 2008 jest pi´ciokrotnie wy˝szy i wynosi 
128.863 tys. z∏. WUP systematycznie zabiega o dodatkowe 
Êrodki Funduszu Pracy b´dàce w dyspozycji Ministra Pra-
cy i Polityki Spo∏ecznej. W tym celu opracowuje regional-
ne programy na rzecz promocji zatrudnienia i aktywiza-
cji zawodowej oraz wspiera lokalne projekty inicjowane 
przez samorzàdy powiatowe.

Z EURESem w Êwiat…
 (EURopean Employment Services) 
- Europejskie S∏u˝by Zatrudnienia 
tworzà sieç wspó∏pracy w paƒstwach 
cz∏onkowskich UE w zakresie 
mobilnoÊci zawodowej, doradztwa 
oraz poÊrednictwa pracy. Jest to jedna 
z pi´ciu podstawowych us∏ug rynku 
pracy realizowana przez publiczne 
s∏u˝by zatrudnienia. Zadania te nale˝à do Wydzia∏u Pra-
cy za Granicà. W ramach us∏ug EURES (http://www.wup.
kielce.pl/eures/) mo˝na otrzymaç informacje nt.: sytuacji 
na rynkach pracy, aktualnych ofert pracy, pomocy dla pra-
codawców z Polski przy prowadzeniu rekrutacji pracow-
ników z paƒstw UE, warunków ˝ycia i pracy, mo˝liwoÊci 
kszta∏cenia, przepisów prawa pracy i zabezpieczenia 
spo∏ecznego, systemów podatkowych, uznawania dyplo-
mów i kwalifikacji zawodowych. Wydzia∏ prowadzi tak˝e 
zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia 
spo∏ecznego. Wydaje m.in. decyzje przyznajàce prawo do 
zasi∏ku dla osób bezrobotnych z uwzgl´dnieniem zagra-
nicznego okresu zatrudnienia oraz prawo do zasi∏ku (tzw. 
transferowego) dla osób poszukujàcych pracy w Polsce. 

Planowanie kariery zawodowej
 Poradnictwo i informacja zawodowa oraz pomoc w aktyw-
nym poszukiwaniu pracy to zadania dzia∏ajàcego w WUP 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
 Dzi´ki otwartej formule us∏ug, zasadom dost´pnoÊci, 
bezp∏atnoÊci i poufnoÊci Centrum obejmuje swoimi 
dzia∏aniami ró˝ne grupy klientów. Z informacji i pomocy 
doradczej korzystajà osoby bezrobotne, zagro˝one bez-
robociem, poszukujàce pracy oraz m∏odzie˝ uczàca si´ 
i studenci. Doradcy zawodowi pomagajà klientom realnie 
oceniç szans´ uzyskania pracy, wybraç w∏aÊciwy kierunek 
rozwoju zawodowego, wzmocniç w∏asnà atrakcyjnoÊç na 
rynku pracy oraz wspierajà ich w wysi∏kach skierowanych 
na zdobycie i otrzymanie odpowiedniego zatrudnienia. 
Poprzez ocen´ zawodowà z wykorzystaniem m.in. testów 
psychologicznych, zasobów informacji oraz doÊwiadczeƒ 
klientów doradcy zawodowi u∏atwiajà  rozwiàzywanie  
problemów  zwiàzanych z poruszaniem si´ po rynku 
pracy. Sta∏a wspó∏praca z powiatowymi urz´dami pra-
cy naszego województwa oraz partnerami rynku pracy 
umo˝liwia podejmowanie szerokich dzia∏aƒ i inicjatyw na 
rzecz osób bezrobotnych i poszukujàcych pracy, tj. gie∏dy 
i targi pracy, zaj´cia warsztatowe i kursy. 
 Dla pracowników publicznych s∏u˝b zatrudnienia, 
Gminnych Centrów Informacji, Akademickich Biur Ka-
rier oraz Caritas Diecezji Kieleckiej, zajmujàcych si´ po-
radnictwem i informacjà zawodowà, cyklicznie organizo-
wane sà spotkania informacyjne i szkolenia podnoszàce 
umiej´tnoÊci zawodowe. 

 Wymiana informacji z agencjami zatrudnienia oraz in-
stytucjami szkoleniowymi funkcjonujàcymi na terenie wo-
jewództwa poszerza zakres wiedzy na temat mo˝liwoÊci 
poszukiwania pracy oraz oferty kursów i szkoleƒ zawo-
dowych. Urzàd prowadzi dwa rejestry: agencji zatrudnie-
nia oraz instytucji szkoleniowych, które sà powszechnie 
dost´pne na stronach internetowych: (www.ris.praca.gov.
pl; www.kraz.praca.gov.pl).

Regionalny rynek pracy
 Dobra koniunktura gospodarcza ostatnich lat oraz 
dzia∏ania podejmowane na rynku pracy przez publicz-
ne s∏u˝by zatrudnienia spowodowa∏y, ˝e liczba bezro-
botnych w województwie wyraênie spada∏a i na koniec 
czerwca br. wynios∏a ok. 74 tys. osób co odpowiada stopie 
bezrobocia 13,5% (w kraju 9,6%).
 Podejmowanie skutecznych dzia∏aƒ promujàcych za-
trudnienie wymaga dobrego rozpoznania sytuacji na 
regionalnym rynku pracy. Informacji tych dostarcza 
Wydzia∏ Informacji i Analiz o Rynku Pracy. Prowadzi tak˝e 
monitoring zawodów deficytowych i nadwy˝kowych
pozwalajàcy na formu∏owanie ocen i wniosków 
niezb´dnych dla prawid∏owego funkcjonowania systemu 
kszta∏cenia zawodowego i szkolenia bezrobotnych zgod-
nie z potrzebami rynku pracy. W ramach dzia∏alnoÊci wy-
dawniczej WUP upowszechnia informacje o rynku pracy 
samorzàdowi województwa oraz innym partnerom ryn-
ku pracy. Informacje statystyczne, wyniki analiz i badaƒ 
sà upowszechniane na stronie internetowej Urz´du oraz 
wydawane w postaci zwartych publikacji. 
 Problemy dotyczàce rynku pracy sà podejmowane tak˝e 
w trakcie konferencji organizowanych przez Wojewódzki 
Urzàd Pracy. W kwietniu br. pod patronatem Tadeusza 
Kowalczyka – Przewodniczàcego Sejmiku Województwa 
Âwi´tokrzyskiego oraz  Adama Jarubasa - Marsza∏ka Woje-
wództwa Âwi´tokrzyskiego zorganizowano  konferencj´ 
„Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy”. W gronie eks-
pertów i praktyków dyskutowano o oczekiwaniach pra-
codawców i ofercie edukacyjnej szkó∏ zawodowych w re-
gionie Êwi´tokrzyskim.
 Wojewódzki Urzàd Pracy jest nowoczesnà instytucjà 
otwartà na pomoc osobom poszukujàcym pracy w kra-
ju i za granicà. Wspó∏pracujàc z wieloma partnerami 
spo∏ecznymi przy realizacji licznych programów na rzecz 
aktywizacji zawodowej dobrze s∏u˝y mieszkaƒcom Na-
szego Regionu.

na podst. materia∏ów WUP oprac. R.S.

XI Ogólnopolskie Targi Pracy w Kielcach
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 Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Wspó∏pracy 
z Zagranicà obradowa∏a 3 wrzeÊnia w Urz´dzie 
Marsza∏kowskim. Radni zaopiniowali dwa projekty 
uchwa∏, przyj´li tak˝e plan pracy Komisji na II pó∏rocze 
2008 roku. 

 Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochro-
ny Ârodowiska obradowa∏a 28 sierpnia w Urz´dzie 
Marsza∏kowskim w Kielcach. Na zaproszenie 
przewodniczàcego Komisji Józefa Kwietnia w posie-
dzeniu wzi´li udzia∏: cz∏onek Zarzàdu Wojewódz-
twa Marek Gos, dyrektor ÂODR Dariusz Ok∏a, prezes 
Âwi´tokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciêla, dyrektor 
Agencji Rynku Rolniego Maciej Giermasiƒski oraz pre-
zes Okr´gowego Zwiàzku Hodowców Koni Bogus∏aw 
Dàbrowski.

Obradowały Komisje
 Radni wys∏uchali informacji o dzia∏alnoÊci 
Âwi´tokrzyskiego OÊrodka Doradztwa Rolniczego w Mo-
dliszewicach. Zapoznali si´ tak˝e z informacjami na te-
mat sytuacji rynkowej w skupie produktów. Nieciekawie 
przedstawia si´ zw∏aszcza sytuacja producentów owoców, 
zw∏aszcza jab∏ek. Dyktowane przez rynek ceny powodujà 
bowiem nieop∏acalnoÊç wytwarzania tych dóbr. Radni 
zaproponowali ustalenie wspólnego stanowiska, które 
w przysz∏oÊci pozwoli na unikni´cie tego typu sytuacji. 
Podczas obrad poruszona zosta∏ tak˝e temat rejestra-
cji, ochrony i oznaczenia produktów rolnych, Êrodków 
spo˝ywczych oraz produktów tradycyjnych. - Mechani-
zmy promujàce i chroniàce dziedzictwo kulturowe w za-
kresie ˝ywnoÊci, doskonale wpisujà si´ w europejski nurt 
promowania „ma∏ych ojczyzn” - mówi∏ Janusz Âledziƒski, 

 Radni Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Wspó∏pracy 
z Zagranicà pozytywnie zaopiniowali projekt uchwa∏y 
w sprawie podpisania Listu Intencyjnego o wspó∏pracy 
Województwa Âwi´tokrzyskiego i Regionu Komarom-
-Esztergom (Republika W´gierska).
 Wspó∏praca obu dotyczyç ma przede wszystkim obszaru 
gospodarki i ochrony Êrodowiska, wymiany doÊwiadczeƒ 
i najlepszych praktyk w zakresie rozwoju regionalnego 
(w tym transferu wiedzy i innowacji), w szczególnoÊci 
w kontekÊcie cz∏onkostwa Polski i W´gier w Unii Europej-
skiej. Oba regiony planujà te˝ rozwój wspó∏pracy w za-
kresie wspierania kontaktów spo∏ecznych, kultury, sportu 
i turystyki. Podpisanie listu intencyjnego planowane jest 
oko∏o 20 wrzeÊnia w Tatabanya. Region Komarom-Eszter-
gom le˝y w pó∏nocno-zachodniej cz´Êci W´gier, podzielo-
ny jest na 7 powiatów i zamieszkuje go oko∏o 300 tysi´cy 
mieszkaƒców. Stanowi du˝e skupisko Polonii, a miejsco-
we w∏adze koÊcielne wspó∏pracujà od wielu lat z Diecezjà 
Sandomierskà.
 Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Wspó∏pracy 
z Zagranicà pozytywnie zaopiniowa∏a dziÊ tak˝e projekt 
uchwa∏y w sprawie wyra˝enia zgody na przej´cie przez 
Województwo Âwi´tokrzyskie, w drodze darowizny, 
od Gminy Kielce, cz´Êci zabudowanej nieruchomoÊci 
po∏o˝onej przy ulicy Grunwaldzkiej. Na tej dzia∏ce (0,0096 
ha) po∏o˝ony jest budynek administracyjny Wojewódz-
kiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Robert Siwiec

dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i Ârodowiska Urz´du Marsza∏kowskiego. - Dzi´ki przy-
znawaniu regionalnych oznaczeƒ produktom rolnym 
i Êrodkom spo˝ywczym zwi´ksza si´ ich konkurencyjnoÊç 
na rynku. Dla potencjalnych klientów tego typu wyró˝nik 
jest potwierdzeniem jakoÊci i autentycznoÊci produktu.  
Urzàd Marsza∏kowski Województwa Âwi´tokrzyskiego 
przyjmuje i rozpatruje równie˝ wnioski o wpis na List´ 
Produktów Tradycyjnych. - W tej chwili na ministerial-
nej liÊcie znajduje si´ 17 produktów z województwa 
Êwi´tokrzyskiego. Kolejne wcià˝ wp∏ywajà - zaznaczy∏ dy-
rektor. Trzy regionalne wyroby aplikujà o wpis do unijne-
go systemu ochrony wyrobów regionalnych. Sà to: wiÊnia 
sokowa „nadwiÊlanka” (Chroniona Nazwa Pochodzenia), 
fasola korczyƒska (Chronione Oznaczenie Geograficzne),
Êliwka szyd∏owska (Chroniona Nazwa Pochodzenia). 

 - Reklamujemy nasze „skarby” poprzez zach´canie do 
udzia∏u w konkursach m.in.: „Nasze Kulinarne Dziedzic-
two - Smaki Regionów”, „Polski Producent ˚ywnoÊci” 
czy Ogólnopolskim Konkursie „Agro Polska” - podkreÊli∏ 
dyrektor Âledziƒski. Dyskutowano tak˝e o sytuacji i per-
spektywie rozwoju hodowli koni w województwie, 
trudnoÊciach ze zbytem roÊlin energetycznych i ˝ywnoÊci 
modyfikowanej genetycznie.

Anna Dulak
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 O potrzebie sporzàdzania planów zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszarów gmin oraz organizacji 
Urz´du Marsza∏kowskiego w zwiàzku z nowymi zada-
niami wynikajàcymi ze zmian ustawowych dyskutowali 
29 sierpnia radni Komisji Samorzàdu Terytorialnego Sej-
miku Województwa Âwi´tokrzyskiego.

 Na pierwszym po wakacyjnej przerwie posiedze-
niu spotkali si´ cz∏onkowie Komisji Samorzàdu Tery-
torialnego Sejmiku Województwa Âwi´tokrzyskiego. 
Na zaproszenie Agnieszki Szl´k, przewodniczàcej Ko-
misji w posiedzeniu wzi´li udzia∏: cz∏onek Zarzàdu 
Województwa Lech Janiszewski oraz Maryla Rze-
czycka, dyrektor Departamentu Organizacyjno - Ad-
ministracyjnego Urz´du Marsza∏kowskiego. Przekaza∏a 
radnym organizacji Urz´du Marsza∏kowskiego Woje-
wództwa Âwi´tokrzyskiego w zwiàzku z nowymi zada-
niami wynikajàcymi ze zmian ustawowych. Mówi∏a m.in 
o  planowanych zmianach w schemacie organizacyjnym 
Urz´du, przej´ciu zadaƒ realizowanych dotychczas przez 
administracj´ rzàdowà oraz o warunkach lokalowych, 
w jakich pracujà urz´dnicy. Wiceprzewodniczàcy Komisji 
Mieczys∏aw G´bski poruszy∏ równie˝ temat prowadzo-
nych rozmów z Wojewodà Âwi´tokrzyskim dotyczàcych 
przej´cia budynku C2 oraz kwesti´ planu ewentualnej bu-
dowy nowej siedziby Urz´du.  Podsumowujàc dyskusj´ 
Agnieszka Szl´k, podkreÊli∏a i˝ rola marsza∏ka w regionie 
roÊnie, a budynek Êwiadczy o gospodarzu i dlatego Ko-
misja wesprze w ramach swoich mo˝liwoÊci prace nad 
rozwiàzaniem tego problemu. Podczas posiedzenia rad-
ni  przyj´li tak˝e  stanowisko w sprawie organizacji kon-
ferencji poÊwi´conej koniecznoÊci sporzàdzania planów 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów gmin. 
Cz∏onkowie Komisji podkreÊlili celowoÊç przedsi´wzi´cia, 
szczególnie bioràc pod uwag´ niskie pokrycie planami 
miejscowymi obszaru województwa (stan na styczeƒ 2008 
roku:23 gminy - zerowe pokrycie planami). Tylko 13 gmin 
województwa posiada bowiem 100% pokrycie planami.
 Radni przyj´li tak˝e wniosek dotyczàcy wprowa-
dzenia do tematyki jednej z najbli˝szych sesji Sejmiku 
zagadnieƒ z zakresu bezpieczeƒstwa publicznego. Infor-
macja mia∏aby dotyczyç bie˝àcego stanu bezpieczeƒstwa 
przeciwpo˝arowego, prac policji oraz zarzàdzania kry-
zysowego w samorzàdach. Cz∏onek Zarzàdu Wojewódz-
twa Lech Janiszewski wnioskowa∏, aby radni otrzymali 
równie˝ informacje nt. stanu wdra˝ania europejskiego 
numeru alarmowego 112.

Ewa Micha∏owska

Sejmik 
o rynku owoców
 Na wniosek przewod- 
niczàcego Komisji Rolnic-
twa, Gospodarki Wodnej 
i Ochrony Ârodowiska 
Józefa Kwietnia, radni 
Sejmiku Województwa 
Âwi´tokrzyskiego podj´li 
specjalne oÊwiadczenie 
w sprawie trudnej sytuacji 
na rynku owoców w woje-
wództwie Êwi´tokrzyskim. 
 Czytamy w nim: ”Sejmik 
Województwa Âwi´tokrzyskiego 
uznaje, ˝e rynek owoców w na-
szym województwie prze˝ywa 
obecnie kryzys. Skup niektórych 
owoców (porzeczki i wiÊnie) by∏ prowadzony tylko do momentu 
drastycznego spadku cen, nie pokrywajàcych kosztów ich produk-
cji, w konsekwencji owoce pozosta∏y na plantacjach nie zebrane. 
W skupie jab∏ek brak jest ciàgle porozumienia pomi´dzy przetwór-
cami a dostawcami owoców. Sadownicy mówià o zmowie cenowej 
podmiotów skupujàcych. Próby porozumienia producentów jab∏ek 
z przetwórcami zakoƒczy∏y si´ fiaskiem. Przedmiotem sporu jest
cena oferowana przez przemys∏ rolno-spo˝ywczy. W negocjacjach 
trwa impas.” 
 Radni podkreÊlali, ˝e w ramach obowiàzujàcego pra-
wa, Samorzàd Województwa posiada bardzo ograniczone 
mo˝liwoÊci bezpoÊredniego przeciwdzia∏ania tej skompli-
kowanej sytuacji. Mo˝e jedynie wnioskowaç o podj´cie 
konkretnych dzia∏aƒ legislacyjnych. W oÊwiadczeniu rad-
ni sejmiku wnioskujà o dzia∏ania, które doprowadzà do: 
 „ - wprowadzenia umów kontraktacyjnych mi´dzy zak∏adami 
przetwórstwa rolno- spo˝ywczego a rolnikami indywidualnymi 
i grupami producentów rolnych, zapewniajàcych op∏acalnoÊç ich 
produkcji, 
- stworzenia mo˝liwoÊci przetwarzania w∏asnych produktów 

roÊlinnych w gospodarstwie rolnym i w grupie producentów 
rolnych bez koniecznoÊci rejestrowania dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, przy równoczesnym wprowadzeniu identyfikacji produk-
tu przez etykietyzacj´; 

- wprowadzenia mechanizmów wspierania lokalnych zak∏adów 
przetwórczych, których wspó∏w∏aÊcicielami sà rolnicy; 

- przywrócenia normy bran˝owej, szczególnie w kontekÊcie dys-
kusji nad odejÊciem od kwotowania produkcji i regulacji rynku, 
z równoczesnym wprowadzeniem etykietyzacji produktu , któ-
ra okreÊli szczegó∏owo jego sk∏ad; 

- uproszczenia procedur tworzenia i funkcjonowania grup pro-
ducentów rolnych jako silnego partnera dla przemys∏u rolno-
-spo˝ywczego.” 

 W przyj´tym oÊwiadczeniu radni Sejmiku zobowiàzali 
Zarzàd Województwa do wystàpienia do Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z propozycjà podj´cia 
dzia∏aƒ, zmierzajàcych do wzmocnienia pozycji rolni-
ków producentów w relacjach z firmami skupujàcymi 
i przetwarzajàcymi produkty rolne. 

(sin)
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 Urodzi∏em si´ szcz´Êliwie w roku Êmierci Stalina 
w Skalbmierzu na Ponidziu.  Dzieciƒstwo, jako syn 
nauczycieli wiejskich, sp´dzi∏em na strychu szko∏y 
w Pe∏czyskach grzebiàc w szparga∏ach.  Nosz´ w sobie 
doznania z lat dzieciƒstwa i przelewam te uczucia na pa-
pier; moje wiersze to inspiracja ziemià, z której pochodz´ 
- Ponidzia. To historia ziemi, jej bogactwo, jej pi´kno… 
 Zanim trafi∏em do Liceum Ogólnokszta∏càcego w Kiel-
cach, moi rodzice nauczyli mnie  swojà postawà sceptycyzmu 
do wszelkiej ideologii. To by∏y czasy kiedy nie powinno si´ 
mówiç zbyt wiele i nie powinno si´ zbyt wiele rozumieç. Po-
eci i pisarze w tamtym czasie nie mieli ∏atwego ˝ycia. Choç 
nikomu wtedy nie ˝y∏o si´ ∏atwo. W 1972 roku debiutowa∏em 
w szkolnym piÊmie „M∏odzi Idà”, którym opiekowa∏a si´ dr 
Helena Wolny. Studiowa∏em polonistyk´ na kieleckiej WSP 
u dr Stanis∏awa ̊ aka, ale ukoƒczy∏em ostatecznie pedagogik´ 
kulturalno-oÊwiatowà na tej˝e uczelni.  Pracowa∏em m. in. 
w OÊrodku Kultury Literackiej, a tak˝e w Domu Ârodowisk 
Twórczych – „Pa∏acyk Zieliƒskiego”. Przez kilka lat by∏em se-
kretarzem redakcji miesi´cznika „Plotkarka”. Debiutowa∏em 
jako poeta w 1974 roku w antologii „Bazar Poetycki”, 
zdecydowa∏em si´ na upublicznienie swojej pracy tylko dla-
tego, ˝e podoba∏a si´ kilku najbli˝szym mi osobom.
 Kiedy przychodzi tak zwane natchnienie, wtedy musz´ 
bez przerwy machaç d∏ugopisem. To nie jest tak, ˝e ja siadam 
i mówi´: „Jestem pisarzem wi´c zrobi´ sobie czarnà kaw´, 
zapal´ papieroska i napisz´ wiersz”. Nic wtedy nie wychodzi. 
Pojawia si´ potrzeba, która prze∏amuje ten wewn´trzny wstyd, 
bo przecie˝ to jest pewien rodzaj wstydu w cz∏owieku, ˝eby 
swoje uczucia dawaç pod osàd. Ja dzi´ki temu, ˝e wygra∏em 
kilka konkursów, zdecydowa∏em si´, by pokazaç swoje wn´trze 
ludziom. Literatura jest w pewnym sensie sprawà intymnà i 
przez to wstydliwà. Dlatego ka˝da krytyka bardzo boli.
 Jestem wi´c zdania, ˝e z m∏odymi poetami trzeba 
post´powaç bardzo ostro˝nie, bo mo˝na ich przypad-
kowo zraniç w samo serce. Ich wiersze czasami sà mo˝e 
nieporadne, mo˝e niezrozumia∏e, ale one sà ods∏oni´ciem 
samego siebie.

Zdzisław Antolski – portret własny

 Nie mam chyba recepty na dobry wiersz, na dobrà prac´. 
Dla mnie inspiracjà jest rodzina, otoczenie, powrót do korze-
ni i mi∏oÊç. To jest to bogactwo, które otrzymujemy od innych 
i którym innych mo˝emy obdarzyç. Trzeba po prostu kochaç. 
Mi∏oÊç jest zasadà wszechÊwiata i religii chrzeÊcijaƒskiej.
 W∏aÊciwa propozycja ideowa na dzisiejsze czasy? Aby 
ludzie sobie wzajemnie pomagali. G∏ównie dobrà myÊlà 
i zrozumieniem.
 Nagrody i wyró˝nienia jakie otrzyma∏ Zdzis∏aw An-
tolski:
Nagroda „Jesiennej Chryzantemy” – P∏ock 1978 r.;
„Âwi´tokrzyska Lira Poezji” – Kielce 1979, 1982,
Nagroda na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Poezji – ¸ódê 
1985;
Nagroda „Czerwonej Ró˝y” – Gdaƒsk 1982;
Nagroda imienia Andrzeja Bursy – Kraków 1986
Publikowa∏ m.in. w: „Poezji”, „Nowym Wyrazie”,
„Dekadzie Literackiej”, „Akancie”, „Magazynie Literac-
kim”, „Przemianach”. „PiÊmie Literacko Artystycznym”, 
„Nowym Paƒstwie”, „˚yciu”.
Od wielu lat jest sta∏ym felietonistà pisma „Radostowa”.

wysłuchała Ewa Turas

Regionalni
zapaleńcy
 „WiadomoÊci Morawickie” to kolejna gaze-
ta samorzàdowa ukazujàca si´ w województwie 
Êwi´tokrzyskim, którà prezentujemy w naszym cy-
klu.  Do ràk mieszkaƒców gminy Morawica trafia co
miesiàc. Pismo by∏o pierwszà gazetà w województwie 
Êwi´tokrzyskim wydawanà na terenie gminy wiejskiej.

 Pierwszy numer „WiadomoÊci Morawickich ukaza∏ si´ 12 
stycznia 1994 r. O jej powstaniu zadecydowali cz∏onkowie 
Zarzàdu i Rady Gminy, którzy chcieli, aby gazeta pe∏ni∏a 
rol´ ∏àcznika mi´dzy mieszkaƒcami a samorzàdem. 
Poczàtkowo „WiadomoÊci Morawickie” ukazywa∏y si´ jako 
dwutygodnik, od  1995 r. pismo jest miesi´cznikiem i w tej 
formie ukazuje si´ do dziÊ. Obecnie nak∏ad gazety wynosi 
3000 egzemplarzy. – Do ka˝dego domu w gminie Morawi-
ca „WiadomoÊci Morawickie” docierajà za poÊrednictwem 
poczty. Pismo mo˝na otrzymaç tak˝e w Urz´dzie Gminy 
i bibliotece. Mamy wielu wiernych czytelników, którzy 
z niecierpliwoÊcià oczekujà na kolejny numer gazety. Jest 
ona bowiem bardzo ch´tnie czytana. Zamieszczamy infor-
macje o tym, co dzieje si´ w naszej gminie. A jest o czym 
pisaç – powstajà nowe inwestycje, prezentujemy osiàgni´cia 
naszych mieszkaƒców, zamieszczamy relacje z wa˝nych 
imprez kulturalnych i sportowych – informuje Agnieszka 
Olech, redaktor naczelny gazety. Swoje teksty zamieszczajà 
tam tak˝e nauczyciele, uczniowie, ∏amy sà równie˝ otwarte 
dla stowarzyszeƒ dzia∏ajàcych na terenie gminy.           M.N.
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 Gospodarstwo Ma∏gorzaty i Miros∏awa Marek z Poto-
ka Ma∏ego 18 w gminie J´drzejów zwyci´˝y∏o w X edy-
cji Wojewódzkiego Konkursu „Pi´kna i bezpieczna 
zagroda - przyjazna Êrodowisku”. Wr´czenie nagród 
i wyró˝nieƒ odb´dzie si´ 14 wrzeÊnia w Opatowie pod-
czas Do˝ynek Wojewódzkich. Konkurs odbywa∏ si´ pod 
patronatem Marszałka Województwa Âwi´tokrzyskiego.
 
 Konkurs został zorganizowany przez   Âwi´tokrzyskà 
Izb´ Rolniczà, Urzàd Marszałkowski, Paƒstwowà 
Inspekcj´ Pracy, Kas´ Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego w Kielcach oraz Âwi´tokrzyski OÊrodek Doradztwa 
Rolniczego w Modliszewicach. 
 Przy ocenie gospodarstw bioràcych udzial w konkur-
sie pod uwag´ brano bezpieczeƒstwo i higien´ gospodar-
stwa, segregacj´ Êmieci, sposób odprowadzania Êcieków 
bytowych, a tak˝e estetyk´ i zagospodarowanie otoczenia 
zagrody.
 Komisja konkursowa odwiedziła 13 gospodarstw - lau-
reatów powiatowych edycji.
 Drugie miejsce w konkursie „Pi´kna i bezpieczna za-
groda - przyjazna Êrodowisku” zdoby∏o gospodarstwo 
Bogumiły i Piotra Piotrowskich zam. D´biany 14 gmina 
Działoszyce, a trzecie miejsce przypadło  Małgorzacie i Ja-
nowi Smardz zam. Obrazów 2, gmina Obrazów. 

Pięknie i bezpiecznie w zagrodzie
Kolejne miejsca zaj´li:
- Dorota i Piotr Jaƒczyk zam. Ṕ cławice Górne, gmina Bogoria,
- Małgorzata i Andrzej Sorkowicz zam. Podgaje 10, gmina 

Skalbmierz,
- Aneta i Grzegorz Religa zam. Obr´czna 65, gmina Sadowie,
- Krystyna i Jan Stojek zam. Górki 32, gmina WiÊlica,
- Ewa i Sławomir Litwiƒscy zam. Podłazie 36, gmina Łàczna.
 
 Komisja przyznała tak˝e wyró˝nienia gospodarstwom:
- Agaty Spi˝ewskiej zam. Kazanów Stary 106A, gmina 

Koƒskie,
- Agaty i Tomasza Âwierczyna zam. Bo˝a Wola, gmina Klu-

czewsko,
- Jadwigi i Ryszarda Włodarczyk, zam. Zalesie 23, gmina 

Raków,
- Zofii i Kazimierza Szczygieł zam. Wólka Bałtowska Kolo-

nia, gmina Bałtów,
- Zdzisławy FiÊlak zam. Rataje 20, gmina Wàchock.
 
 W zgodnej opinii członków Komisji z roku na rok gospo-
darstwa bioràce udział w konkursie sà coraz pi´kniejsze 
i bezpieczniejsze. Godnym podkreÊlenia jest fakt przykła-
dania przez rolników szczególnej uwagi do zabezpiecze-
nia Êrodków ochrony roÊlin, a tak˝e do segregacji Êmieci. 
Âwiadczy to o dobrze pojmowanej trosce o Êrodowisko 
i działania proekologiczne.

Redakcja

II nagroda - Gospodarstwo Bogumiły i Piotra 
Piotrowskich zam. D´biany 14 gmina Działoszyce

I nagroda - Gospodarstwo Ma∏gorzaty i Miros∏awa 
Marek z Potoka Ma∏ego 18 w gminie J´drzejów



22 FELIETON

 Mia∏ to byç felieton spolegliwy, choç lekki, subtelny, 
utrzymany we franciszkaƒskim duchu mi∏oÊci bliêniego. 
„Obchodzimy pi´knà rocznic´ 10-lecia pi´knego województwa, 
nastrój jest Êwiàteczny – myÊleliÊmy – wi´c i felieton napiszemy 
pi´kny. Chwila jest podnios∏a, naród si´ cieszy, jàtrzyç nie ma co”.
 Niestety, sta∏o si´ to, co si´ staç musia∏o. Z∏aknieni in-
formacji o sukcesach naszych olimpijczyków w Pekinie 
weszliÊmy na sportowy portal internetowy (www.sport-
fan.pl/artykul/2801/). WeszliÊmy i – jak mawiajà poeci me-
taforyczni – zamurowa∏o nas. Zamurowa∏o, powali∏o na 
kolana i d∏ugo trzyma∏o w tej haniebnej pozycji. Oto na 
samej górze internetowej strony sta∏ bezwstydny tytu∏: 
„Radwaƒska gra∏a jak w... Kielcach. A to przecie  ̋ Pekin. 
Odpad∏a!”. Tytu∏ by∏ odra˝ajàco wyt∏uszczony, napisany czarnà, 
budzàcà niesmak czcionkà oraz, co najbardziej skandaliczne, 
zajmowa∏ prawie po∏ow  ́szerokoÊci monitora.
 Dies irae. Grom z jasnego nieba. Policzek bez dania pardonu 
zadany. Bez pardonu, a do tego Bracia moi Êwí tokrzyscy i Sio-
stry moje Êwí tokrzyskie w dziesiàtà rocznic  ́jutrzenki naszej!  
 ˚e to niby co!? ˚e w Kielcach to w tenisa nogami grajà!? ˚e 
Âwí tokrzyskie to jakiÊ Trzeci Âwiat jest!? ˚e Pekin to Rzym, 
a Kielce to, za przeproszeniem, dla Êlimaków winniczków pa-
stwisko!!? Krew jasna t´tnicza do sko∏atanego mózgu uderzy∏a.
 Kiedy ju  ̋nieco och∏on ĺiÊmy, bo czterokrotnie w ciàgu 15 
minut przeprowadziliÊmy czynnoÊç, która „zwí ksza ryzyko 
chorób serca”, a tak˝e „mo˝e ujemnie wp∏ywaç na potencj́  
seksualnà” – postanowiliÊmy dzia∏aç. Dzia∏aç zdecydowanie. 
PostanowiliÊmy oto od∏o˝yç na bok franciszkaƒskà spolegliwoÊç 
i bez zb´dnej zw∏oki przeszyç i poszatkowaç ostrzem najzacie-
klejszej krytyki nieszcz´snego autora nieszcz´snego tytu∏u  (bo 
przecie  ̋nie skoÊnookich przedstawicieli tego pracowitego na-
rodu zamieszkujàcych stolic  ́kraju chcieliÊmy ch∏ostaç).
 I zapewne tak by sí  nieodwracalnie sta∏o; bo ju˝ 
przewlekaliÊmy fatalnego redaktora sportowego przez 
mia˝d˝àce tryby koniugacji, ju  ̋soliliÊmy jego rany mniej lub 
bardziej wyszukanymi dope∏nieniami i przydawkami, ju˝ 
terkota∏y krótkie jak trzask knuta równowa˝niki zdaƒ, ju˝ 
serwowaliÊmy nieszcz´Ênikowi ∏adunki animalistycznych 
porównaƒ, gdy nagle, zdj́ ∏a nas litoÊç… I litoÊciwa ∏za sp∏yn´∏a 
nad fatalnym redaktorem równie fatalnego portalu.

 Bo to, coÊ Fatalny Redaktorze napisa∏, przecie z ciasnoty 
umys∏u ˝eÊ napisa∏. Przecie kiedyÊ ten tytu∏ prokurowa∏ , nie 
zaciek∏oÊç przeciw Kielcom cí  nios∏a, ale poszukiwanie frazy zja-
dliwej. B∏yskotliwoÊci chcia∏eÊ i frazy lotnej, a wysz∏o jak wysz∏o.
 A mo˝e tyÊ sí , Neurotyczny Redaktorze, za m∏odu do nauki 
za ma∏o przyk∏ada∏ i zamiast literatur  ́ojczystà pilnie studiowaç 
przez ca∏e ranki, na wagary ˝eÊ ∏azi∏?! I z ca∏ych „Syzyfo-
wych prac” jeno Kleryków ˝eÊ zapamí ta∏? Wstydê˝e sí ! Fe! 
Nie∏adnie, Fatalny Redaktorze, nie∏adnie. To po to matka na two-
je wykszta∏cenie  gotowizn  ́k∏ad∏a, ˝ebyÊ ty ˚eromskiego na 
wyrywki tylko czyta∏?
 A w Kielcach chocia  ̋ raz w ˝yciu by∏, ˝e tak sí  z nich 
natrzàsa? A przez Âwí tokrzyskie przeje˝d˝a∏ chocia˝? Trzeba 
by∏o przyjechaç, Fatalny Redaktorze, trzeba by∏o…

 GdybyÊ tu choç raz zajrza∏, pojà∏byÊ, ̋ e aby doÊwiadczyç cudu 
nie trzeba jechaç w zamorskie kraje, nie trzeba jechaç w cztery 
Êwiata strony, nie trzeba jechaç – bez urazy, Fatalny Redaktorze 
- choçby do Pekinu. Wystarczy iÊç wieczorem w miejsce u∏o˝one 
wygodnie i jakby na przekór logice - w centrum miasta. Wystar-
czy tam usiàÊç na trawie i zobaczyç jak ksí ˝yc, jak ska∏y w ba-
jorku sí  przeglàdajà. I s∏uchaç miasta, które zasypia. To miejsce 
– zakonotuj sobie t́  nazw  ́– Kadzielnia sí  nazywa.
 Zrozumia∏byÊ Redaktorze, ˝e aby doÊwiadczyç najpraw-
dziwszego Dzie∏a, wystarczy któregoÊ wiosennego dnia, nim 
s∏oƒce wstanie, do Zagnaƒska zajechaç, a potem – ju  ̋cichut-
ko, jak najciszej – wàskim leÊnym duktem na Jasiowskie ¸àki 
przejÊç. I jeÊli szcz´Êcie dopisze, tu  ̋po wschodzie s∏oƒca gdy 
poranna mg∏a zacznie opadaç – us∏yszysz je. Najpierw us∏yszysz 
jak tokujà, jak gulgotajà, jak pieÊƒ mi∏oÊci i Êmierci Êpiewajà, a˝ 
w koƒcu je zobaczysz. Zobaczysz jak w mi∏oÊci zatraceni od 
zmys∏ów odchodzà, jak walczà. Panowie Szlachta Cietrzewie.
 Albo na Rud  ́Malenieckà kierunek byÊ obra∏.  Nad stawem 
pe∏nym karpi w czerwcowym s∏oƒcu byÊ usiad∏, rzuca∏byÊ im 
skórki chleba i patrzy∏  jak sí  sp∏awiajà rozpró˝niaczone ziem-
niakami ze Êrutà. Po∏yskujàce miedzià, t∏uste jak wieprzki i znu-
dzone s∏oƒcem.
 A potem, jeÊli byÊ tylko chcia∏, w drugà stron  ́byÊ sí  obróci∏ 
i do Sandomierza zajrza∏. Ot, choçby ̋ eby sprawdziç, czy przez 
Ucho Igielne przecisnàç sí  zdo∏asz. Albo czy w Wàwozie Jadwi-
gi w nocy ze strachu w portki nie narobisz…
 Albo do Szyd∏owa na Âwí to Âliwki byÊ zajecha∏ (w tym roku 
ju  ̋po herbacie, ale w przysz∏ym mo˝esz); dobrzy ludzie bisz-
koptem z w´gierkami pocz´stujà, albo nawet i Êliwowicy dadzà 
skosztowaç. GdybyÊ czasem, co Bo˝e nie daj, w próbowaniu 
Êliwowicy umiar straci∏ i nast´pnego ranka umieraç zamiarowa∏ 
– resztkami si∏ do Wiàcki musisz sí  najpr´dzej dowlec. Tam 
u pani Tereni kwasu burakowego wyb∏agaj kwart  ́i szybko wy-
pij. ̊ ycie ocalisz.
 A potem, skrwawiony ale ˝ywy, przez las do Bodzentyna 
na targ idê (byle do dnia, bo o ósmej to ju  ̋po targu). Takich 
rzeczy sí  tam naoglàdasz i takich historii sí  nas∏uchasz, ˝e ten 
ca∏y twój Pekin sprzedawanym w Bodzentynie koniom kopyta 
czyÊciç mo˝e. A potem  na pradawny Wykus przejdziesz. Tam 
groby ch∏opców od „Ponurego” napotkasz… A potem mo˝e do 
Buska zajrzysz? Albo do Rytwian? Albo Wàchocka?
 ˚e stadiony ogromne widzia∏eÊ i olimpiady i mistrzostwa 
– temu nie zaprzecz .́ ˚e na pewno kawa∏ Êwiata zwiedzi∏eÊ – 
temu nie przecz .́  ̊ e tysiàce miejsc s∏awnych w ̋ yciu widzia∏eÊ 
– wierz .́ Tylko, powiedz mi, Redaktorze: czy chcia∏eÊ w którymÊ 
z tych miejsc zostaç kiedyÊ na zawsze i nie wracaç wí cej do 
domu?  Czy któreÊ z tych miejsc polubi∏eÊ kiedyÊ naprawd´? Bo 
widzisz… My tu swoje miejsca  lubimy.
 Acha, jeszcze jedno. Ja naprawd  ́ nie wiem dlaczego 
Radwaƒska w Pekinie  przegra∏a. Mo˝e mia∏a za ciasne buty, 
albo co? Niestety, ciasnota butów jest felerem na który nie da 
sí  nic poradziç.  Z ciasnotà umys∏u, przy niewielkim wysi∏ku, 
poradziç sobie mo˝na. Zakonotuj to sobie Fatalny Redaktorze.

So∏tys Julian

Przychodzi radny do radnego, czyli…

„Radwańska grała jak... 
w Kielcach”
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Regionalne specjały (17):  
„Świętokrzyski miód spadziowy”

rek, chorobach reuma-
tycznych i schorzeniach 
skóry. Zawiera nieznacz-
ne iloÊci py∏ków kwiato-
wych roÊlin kwitnàcych  
w czasie wyst´powania 
spadzi (do 5%). Miody 
spadziowe charakteryzujà si´ zawartoÊcià ponad 13 amino-
kwasów, du˝à zawartoÊcià minera∏ów  (14 pierwiastków, tj. 
Ca, P, Fe, Mg, V, Mo, Ni, F, B, Co, Ba, Pd, W, Al, Zn, Sn) oraz 
du˝à zawartoÊcià dekstryn (z∏o˝onych w´glowodanów).

R.S.

 Âwi´tokrzyskie miody to prawdziwe per∏y na kulinar-
nej mapie Polski. Dzi´ki ró˝norodnoÊci kwiatów oraz 
zió∏ wyst´pujàcych w lasach i na ∏àkach naszego regionu 
ich smak jest wykwintny i specyficzny, a aromat bardzo
przyjemny. W województwie Êwi´tokrzyskim mamy te˝ 
produkt, którego nie da si´ pomyliç z ˝adnym innym – 
miód spadziowy. Pozyskiwany przez pszczo∏y g∏ównie ze 
spadzi drzew iglastych zachwyca swojà ciemnobrunatnà 
barwà i g∏´bokim, ˝ywicznym aromatem. Âwi´tokrzyski 
miód spadziowy aplikuje o wpis na List´ Produktów Tra-
dycyjnych. Otrzyma∏ ju˝ pozytywnà opini´ Polskiej Izby 
Produktu Regionalnego i Lokalnego. Obecnie czeka na 
opini´ Rady ds. Produktu Regionalnego i Tradycyjnego 
Województwa Âwi´tokrzyskiego, która odb´dzie si´ na 
prze∏omie wrzeÊnia i paêdziernika.
 Miód ze spadzi drzew iglastych ma barw´ od szarozie-
lonej, poprzez bràzowà, ciemnoszarà, do czarnej smolistej, 
bardzo cienka p∏ynna warstwa miodu jest przeêroczysta, po 

Konkurs
 Dzi´kujemy Paƒstwu za wzi´cie udzia∏u w naszym kon-
kursie.  WÊród poprawnych odpowiedzi wylosowaliÊmy 
trójk´ zwyci´zców. Oto oni: Paulina Dudek, Anna Macek 
oraz Marcin Wójcicki.
 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 17 numerze „Naszego Regio-
nu” przedstawia∏o oczywiÊcie koÊció∏ pod wezwaniem 
Âw. Marcina w Ciernie. 
 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 6 paêdziernika 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 nagrody!
 ˚yczymy powodzenia!

R.S.

krystalizacji przybiera barw´ ciemnobràzowà z odcieniem 
szaro - zielonym. Miód ten cieszy si´ uznaniem u konsumen-
tów. W latach 70-90 ubieg∏ego wieku w znacznych iloÊciach 
by∏ produktem eksportowym do krajów Zachodniej Euro-
py. Wiele szczegó∏ów na temat sposobu wytwarzania miodu 
spadziowego w rejonie Gór  Âwi´tokrzyskich opisa∏ Tade-
usz Majewski – autor podr´cznika dla pszczelarzy i towa-
roznawców pt. „Miód Pszczeli” wyd. 1946 r. z przedmowà 
in˝. Aleksandra Kozikowskiego – profesora Uniwersytetu 
Poznaƒskiego. Specyficzny klimat i typowy dla pasma Gór
Âwi´tokrzyskich drzewostan nadaje miodom ich specyficzny
charakter: wyró˝niajà si´ one specyficznym wyglàdem i sma-
kowo ró˝nià si´ od miodów z innych regionów Polski. Mio-
dy spadziowe z drzew iglastych odznaczajà si´ aktywnoÊcià 
antybiotycznà - ze wzgl´du na wysokà zawartoÊç biopier-
wiastków makro i mikroÊladowych. Miód ten powinien byç 
stosowany jako od˝ywka  w okresie rekonwalescencji, u osób 
z hiperwitaminozà, anemià oraz pracujàcych w warunkach 
szkodliwych dla zdrowia. Ponadto dzia∏a w stanach zapal-
nych dolnych dróg oddechowych, w chorobach przemiany 
materii, chorobach przewodu pokarmowego, chorobach ser-
ca, naczyƒ krwionoÊnych, mia˝d˝ycy oraz schorzeniach ne-
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Miedziana Góra: „Z MIEDZI KRAIOWEY”
 Herb Miedzianej Góry powsta∏ 
w 1995 roku i stanowi go: tarcza 
przedzielona poÊrodku czerwonà 
pionowà belkà symbolizujàcà miej-
scowe z∏o˝a miedzi. PoÊrodku pra-
wego (heraldycznie) pola przebiegajà 
dwa faliste pasy symbolizujàce dwie 
rzeki: Bobrz´ i Sufraganiec, których 
nurty od wieków wykorzystywane by∏y do nap´dzania 
urzàdzeƒ technicznych w miedzianogórskich zak∏adach. 
Powy˝ej rzecz umieszczono trzy korony stanowiàce herb 
Aron, symbolizujàcy odwiecznych w∏aÊcicieli tych w∏oÊci – 
biskupów krakowskich. W dole pola znajduje si´ wiàzany 
monogram utworzony z liter S[tanislaus] A[ugustus] R[ex]. 
To w∏aÊnie z inicjatywy króla Stanis∏awa Augusta Ponia-
towskiego ruda z Miedzianej Góry pos∏u˝y∏a do produkcji 
polskiego pieniàdza. T∏o pod monogramem symbolizuje 
kompleksy leÊne, z których drewno warunkowa∏o istnie-
nie na tym terenie hut. W lewym (heraldycznie) polu tar-
czy skalnik ze wzniesionym kilofem wy∏upuje ze Êciany 
rud´ miedzi, a pod jego stopami znajduje si´ ska∏a z rudà 
˝elaza.

 Stolica gminy - Miedziana Góra, jest starym osiedlem 
górniczym zwiàzanym z pobliskimi kopalniami rud mie-
dzi i ˝elaza, eksploatowanymi w XVI-XIX wieku; oraz 
w latach 1915-1918.

 Do ogólnopolskiego rozg∏osu miejscowoÊci przyczyni∏a 
si´ decyzja Komisji Menniczej nakazujàca, aby kruszec 
wydobywany na Miedzianej Górze s∏u˝y∏ do wybijania 
od 1786 roku w warszawskiej Mennicy Koronnej polskiej 
monety miedzianej (pó∏ grosze, grosze, trojaki z napi-
sem: „Z MIEDZI KRAIOWEY”). Rozwój przemys∏owy 
tego obszaru posiada odleg∏à metryk´ i wià˝e si´ 
wczesnoÊredniowiecznym kuênictwem. W XVI wieku 
dorzecze rzeki Bobrzy sta∏o si´ centrum polskiego hut-
nictwa. W 1598r przyby∏y z Bergamo Jan Hieronim Caccia 
zbudowa∏ w okolicach åmiƒska nad rzekà Bobrzà kuênic´ 
w której wytwarzano i przerabiano stal. Oko∏o 1624 roku 
w pobliskiej Bobrzy nad rzekà o tej samej nazwie zbudo-
wano pierwszy w Polsce wielki piec wspó∏pracujàcy z licz-
nymi kuênicami, dymarkami, fryszerkami, urzàdzeniami 
do wiercenia i g∏adzenia luf armatnich. Ca∏y ten zespó∏ 
przemys∏owy dzia∏a∏ w oparciu o miejscowy surowiec 
pochodzàcy z pobliskich kopalƒ rudy. (M. Starz, Zagnaƒsk, 
Samsonów, Tumlin, åmiƒsk, Z dziejów osad nad górnà Bobrzà, 

Kielce 1995). W1636 roku hut´ przejà∏ w∏oski specjalista Ja-
kub Gianotti. W 1645roku dzier˝awi∏ jà kolejny W∏och – Jan 
Gibboni, po nim Bernard Servelli. W 1709 roku podupad∏e 
manufaktury powróci∏y pod bezpoÊredni zarzàd bisku-
pów krakowskich, w 1789 roku przej´ty zosta∏y na rzecz 
Skarbu Paƒstwa. 

 Zamiar ponownego uprzemys∏owienia tego obsza-
ru wià˝e si´ z projektem wybudowania w Bobrzy na 
tzw. „ ZaroÊlaku” nowoczesnego zak∏adu wielkopieco-
wego. Realizacj´ rozpocz´to w 1824 roku wed∏ug pla-
nów Fryderyka Wilhelma Lempe. Powódê w 1828 roku 
znacznie pokrzy˝owa∏a prace budowlane, a póêniej wy-
padki zwiàzane z wybuchem Powstania Listopadowego 
przerwa∏y inwestycj´. (E. Kosik, W Bia∏ym Zag∏´biu, Kielce 
1998). Ostatecznie nowe kierunki w rozwoju hutnictwa 
zadecydowa∏y o zaniechaniu budowy zak∏adu w pierwot-
nym kszta∏cie.

Mirzec: Langiewicz i Czachowski
 W herbie gminy Mirzec wykorzysta-
na zosta∏a postaç Êw. Leonarda, patrona 
fundowanego w Êredniowieczu w tej 
wsi koÊcio∏a, którego Êwi´to przypada 
na dzieƒ 6 listopada. Postaç Êwi´tego 
zosta∏a po∏àczona z trzema z∏otymi 
koronami reprezentujàcymi w herbie 
gminy herb powiatu starachowickie-
go na terenie którego gmina si´ znajduje. Trzy korony 
nawiàzujà te˝ do tradycji historycznej gminy, poniewa˝ 
do 1179 roku ca∏a, a nast´pnie do po∏owy XIV wieku, 
czeÊç wsi Mirzec by∏a w∏asnoÊcià biskupów krakowskich, 
których herbem od XV wieku sà trzy korony. Symboli-
ka barw wed∏ug katalogu Sicillusa /oko∏o 1450 roku/ „Le 
blason des couleurs en armes”, jakie wyst´pujà w herbie 
gminy Mirzec przedstawia si´ nast´pujàco: czerƒ, jako 
przeciwieƒstwo bieli, Êwiat∏a i jasnoÊci  jest barwà która  
symbolizuje  k∏amstwo, smutek, grzech, Êmierç. Barwa 
z∏ota  symbolizuje  ÊwietnoÊç, doskona∏oÊç, màdroÊç, sza-
cunek, wybitnoÊç. Natomiast barwa b∏´kitna symbolizuje 
wiernoÊç, oddanie, skromnoÊç. 

 Tradycje historyczne gminy si´gajà w najdalszà 
przesz∏oÊç. Atrakcjà Mirca jest zabytkowy obiekt - modrze-
wiowy dworek z XIX wieku wraz z pozosta∏oÊcià przy-
dworskiego parku oraz zabytkowy XIX-wieczny koÊció∏. 
W okolicznych wsiach zachowa∏y si´ stare zabudowania 
kryte strzechà, które stanowiç mogà niewàtpliwà atrakcj´. 
W 1863 roku modrzewiowy dwór mirzecki, nale˝àcy do 
rodziny Prendowskich, by∏ jednym z wa˝niejszych cen-
trów dzia∏alnoÊci powstaƒczej na terenie kielecczyzny. 
Przechodzi∏y t´dy oddzia∏y zbrojne Langiewicza i Cza-
chowskiego.

 W 1885 w gminie Mirzec mieszka∏o 2872 mieszkaƒców, 
znajdowa∏o si´ tam 535 domów, 1267 mórg ziemi dwor-
skiej. W gminie znajdowa∏a si´ tak˝e kopalnia rudy ̋ elaza. 
W sk∏ad gminy wchodzi∏y wówczas wsie: Borki, Czerwo-
na, Dziewi´tnki, Gadka, Korzonek, Kowalików, Krupów, 
Krzewa, Malcówki, Mirzec, Osiny, Ostro˝anka, Tr´bowiec, 
Tychów i Tychowskie Niw

oprac. R.S.


