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Polski 
trzy lata w Unii
 By∏y fajerwerki i morze niebieskich baloników – Pola-
cy cieszyli si´ z wejÊcia do europejskiej Wspólnoty.

 Przed trzema laty, 1 maja, Polacy Êwi´towali wstàpienie 
naszego kraju w struktury Unii Europejskiej. Jakie by∏y 
te trzy lata? Czy ten europejski maria˝ okaza∏ si´ korzyst-
ny dla Polski i regionu Êwi´tokrzyskiego? Przyszed∏ czas 
na pierwsze podsumowania.

 Najpierw by∏o referendum, w którym Polacy opowie-
dzieli si´ za wejÊciem Polski w struktury Unii Europej-
skiej. Póêniej przyszed∏ 1 maja 2004 roku, dzieƒ naszej 
akcesji. Jak Polska szeroka by∏y festyny, zabawy i poka-
zy sztucznych ogni. Polacy cieszyli si´ z wejÊcia do Unii. 
Ale wielkie oczekiwania i nadzieja miesza∏y si´ z równie 
wielkimi obawami. Najwi´cej wàtpliwoÊci mieli rolnicy, 
obawiajàcy si´ nierównej konkurencji ze strony euro-
pejskich farmerów. Ale by∏y te˝ obawy, czy uda si´ nam 
w pe∏ni wykorzystaç unijnà pomoc, czy samorzàdy - któ-
re mia∏y byç g∏ównym odbiorcà tej pomocy - b´dà w sta-
nie przygotowaç dobre projekty i czy b´dà mia∏y fun-
dusze na uzupe∏nienie tak zwanego wk∏adu w∏asnego. 
Te same obawy dotyczy∏y sektora przedsi´biorstw czy 
szkó∏ wy˝szych. Wszystko to przek∏ada∏o si´ na jednà 
niewiadomà: czy koszt naszego cz∏onkostwa we Wspól-
nocie Europejskiej nie przewy˝szy zysków, jakie mo˝emy 
czerpaç z naszej obecnoÊci w Unii. 

 W województwie Êwi´tokrzyskim oko∏o 97 tysi´cy rol-
ników korzysta z bezpoÊrednich dop∏at do ziemi. Wie-
lu zdecydowa∏o si´ na inwestycje w gospodarstwach, 

korzystajàc z dotacji w ramach unijnych programów po-
mocowych. Inni wykorzystali wsparcie dla m∏odych rol-
ników, cz´Êç starszych gospodarzy przesz∏a na korzyst-
niejsze unijne renty strukturalne.

 Pieniàdze z Unii, w ramach g∏oszonego przez 
Wspólnot´ solidaryzmu spo∏ecznego, sta∏y si´ szansà do 
nadrabiania zaleg∏oÊci rozwojowych przez biedniejsze 
regiony naszego kraju. W tym równie˝ przez wojewódz-
two Êwi´tokrzyskie.

Miliony euro zainwestowane w region
 W ramach Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, 
wspó∏finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego, województwo Êwi´tokrzyskie otrzyma∏o 
130 milionów euro unijnej pomocy. Te pieniàdze zainwe-
stowane w Êwi´tokrzyskà ziemi´ prze∏o˝y∏y si´ na nowe 
drogi, sieci wodociàgowe i kanalizacyjne, czy nowy sprz´t 
medyczny w Êwi´tokrzyskich szpitalach. 

 W ramach unijnej pomocy w ostatnich latach, w regio-
nie mi´dzy innymi:

• zmodernizowano i wybudowano ∏àcznie ponad 110 
kilometrów dróg wojewódzkich, powiatowych i gmin-
nych, 

• wybudowano prawie 417 kilometrów sieci wodocià- 
gowych i ponad 298 kilometrów sieci kanalizacyjnych, 
powsta∏y trzy nowe oczyszczalnie Êcieków, a dwie inne 
zosta∏y zmodernizowane, 

• zakupiono 61 nowoczesnych urzàdzeƒ medycznych, 
m.in.: angiokardiograf, mammograf, aparat USG, aparat 
RTG czy endoskopy (na wsparcie projektów z dziedzi-
ny ochrony zdrowia w latach 2004-2006 „posz∏o” ponad 
25 milionów z∏otych), 

• zmodernizowano ponad 10 tysi´cy metrów kwadrato-
wych powierzchni obiektów kulturalnych, rekreacyj-
nych i sportowych oraz ponad 63 tysiàce metrów kwa-
dratowych powierzchni obiektów przeznaczonych na 
cele dydaktyczne i sportowe.

Adam Jarubas, Marsza∏ek Województwa
 Województwo Êwi´tokrzyskie jest jednym z bied-
niejszych regionów w Unii Europejskiej. Dla nas 
obecnoÊç we Wspólnocie i mo˝liwoÊç korzystania 
z funduszy pomocowych by∏a wielkà szansà na po-
konanie historycznych zaniedbaƒ w rozwoju regio-
nu. Âmia∏o mo˝emy powiedzieç, ˝e systematycznie te 
zaleg∏oÊci pokonujemy, korzystajàc przy tym w∏aÊnie 
z unijnych dotacji. MyÊl´ te˝, ˝e obawy z którymi 
trzy lata temu wst´powaliÊmy do Unii Europejskiej 
w znacznej cz´Êci okaza∏y si´ obawami na wyrost. 
Samorzàdy naprawd´ dobrze radzà sobie z wyko-
rzystaniem programów pomocowych. Rolnicy, któ-
rzy tak bali si´ o swojà przysz∏oÊç w ramach Unii, 
bilansujàc te trzy lata, chyba ju˝ tak czarno nie widzà 
rzeczywistoÊci. Co prawda Êrodki produkcji rolnej 
podro˝a∏y, ale sà dop∏aty do ziemi, m∏odzi inwestujà 
w gospodarstwa, otwar∏y si´ nowe rynki zbytu, np. 
dla ˝ywnoÊci ekologicznej… Podsumowujàc te trzy 
lata uwa˝am, ˝e bilans wychodzi na plus.

Opinie

2 AKTUALNOÂCI



3AKTUALNOÂCI

Bilans na plus
 Niektóre przedsi´wzi´cia wcià˝ sà w fazie realiza-
cji. Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach wdra˝a pro-
jekt, który stworzyç ma z tej placówki nowoczesne cen-
trum kultury, z profesjonalnym oÊrodkiem zbierajàcym 
i rozpowszechniajàcym informacje na temat wydarzeƒ 
kulturalnych w regionie.

nicy budowlani czy rzemieÊlnicy, ale tak˝e np. lekarze czy 
piel´gniarki. Perspektyw´ legalnej pracy w krajach Unii 
wybierajà zw∏aszcza m∏odzi ludzie. 

 Niezale˝nie jednak od tych „skutków ubocznych”, po 
trzech latach naszej obecnoÊci w strukturach europejskich, 
wyraênie widaç, ˝e osób zadowolonych z tego faktu jest 
wi´cej ni˝ sceptyków. Mo˝na te˝ Êmia∏o powiedzieç, ˝e za-
równo jako region, jak i kraj, zdaliÊmy egzamin z naszego 
przygotowania do cz∏onkostwa w Unii Europejskiej. Przy-
gotowania, które prze∏o˝y∏o si´ na umiej´tnoÊç skorzystania 
z funduszy pomocowych oferowanym nam przez Uni´. 

Iwona Sinkiewicz 
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Czes∏aw Siekierski - Âwi´tokrzyski Pose∏ do PE
 WejÊcie do Unii Europejskiej by∏o zwieƒczeniem 
polskiej drogi do wolnoÊci i demokracji. Trzy lata 
potwierdzi∏y, ˝e Polska tylko zyska∏a i ˝e przygotowa-
na by∏a lepiej ni˝ wszyscy si´ spodziewaliÊmy do tego 
europejskiego partnerstwa.
 Nawet nasze rozdrobnione rolnictwo poradzi∏o 
sobie bardzo dobrze. Rolnicy zrozumieli, ˝e z Unii 
mogà mieç jedynie korzyÊci. Na pochwa∏´ zas∏ugujà 
samorzàdy, które bardzo dobrze wykorzystujà 
pieniàdze z Unii Europejskiej.
 Jedyne co niepokoi, to masowe ju˝ wyjazdy Pola-
ków za granice - wbrew zresztà sceptykom, którzy po-
wtarzali, ˝e kraje Unii nie zechcà nas u siebie. Polskie 
w∏adze muszà jak najszybciej stworzyç takie warunki 
w Polsce, aby emigranci bogatsi o doÊwiadczenia wra-
cali ze zdobytym kapita∏em i tu zajmowali si´ bizne-
sem. A warunki ku temu sà; przecie˝ w du˝ym stop-
niu dzi´ki Unii mamy stabilny rozwój gospodarczy.

Opinie

Dariusz Przemyski – 37 lat, rolnik ze Starej S∏upi 
w powiecie kieleckim, prowadzi gospodarstwo na 76 
hektarach
 Dzi´ki Êrodkom pozyskanym m.in. z programu 
przedakcesyjnego SAPARD oraz Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego moje gospodarstwo znacznie 
rozwin´∏o si´; wymieni∏em maszyny - kupi∏em m.in. 
3 najnowszej generacji ciàgniki, kombajn zbo˝owy 
i sieczkarni´ do kukurydzy. Zbudowa∏em tak˝e 
nowoczesnà obor´, a poniewa˝ moje gospodarstwo 
specjalizuje si´ w produkcji mleka, wyposa˝ona ona 
zosta∏a w dojark´ i maty dezynfekujàce. Âmia∏o mog´ 
powiedzieç, ̋ e spe∏nia wszystkie europejskie standar-
dy. Dzi´ki unijnym pieniàdzom zmodernizowaliÊmy 
budynek mieszkalny i prowadzimy gospodarstwo 
agroturystyczne, a ostatnio zamontowaliÊmy kolek-
tory s∏oneczne.

Opinie

Od redakcji
 Mi∏o nam poinformowaç Paƒstwa, ˝e z naszym 
Pismem postanowiliÊmy dotrzeç tak˝e do osób niedo- 
widzàcych i niewidomych. Z myÊlà o nich na nowej 
stronie internetowej Urz´du Marsza∏kowskiego w Kiel-
cach www.sejmik.kielce.pl znalaz∏y si´ pliki dêwi´kowe 
z artyku∏ami zamieszczonymi w „Naszym Regionie”.

REDAKCJA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - jedna z inwestycji 
realizowanych m.in. ze Êrodków unijnych

 Dzi´ki finansowemu wsparciu z Unii Europejskiej po-
wstaje te˝ siedziba dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicz-
nej. Dotychczas Kielce by∏y jedynym miastem wojewódz-
kim, w którym placówka biblioteczna tej rangi nie mia∏a 
w∏asnego lokalu. Pod koniec tego roku ta sytuacja w koƒcu 
si´ zmieni. 

 OczywiÊcie sà te˝ uboczne skutki wejÊcia naszego kra-
ju do Unii Europejskiej. Wzros∏y koszty ˝ycia, nastàpi∏ 
gwa∏towny skok cen ziemi i mieszkaƒ. Dla w∏aÊcicieli 
nieruchomoÊci jest to pozytywne zjawisko, ale z pewnoÊcià 
nie cieszy ono tych, którzy próbujà dorobiç si´ w∏asnego 
mieszkania. Z kolei otwarcie rynków pracy Anglii i Irlan-
dii spowodowa∏o emigracj´ zarobkowà. Z mo˝liwoÊci pra-
cy poza granicami kraju korzystajà ju˝ nie tylko pracow-
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Znów 
płoną trawy
 Z roku na rok w województwie Êwi´tokrzyskim do-
chodzi do coraz wi´kszej iloÊci po˝arów spowodowa-
nych wypalaniem traw. Proceder ten nasila si´ szczegól-
nie wczesnà wiosnà i latem. W tym roku Êwi´tokrzyscy 
stra˝acy ju˝ 1300 razy wyje˝d˝ali do po˝arów. Pierwsze 
zg∏oszenia otrzymali w styczniu…

 W ÊwiadomoÊci spo∏eczeƒstwa nadal funkcjonuje mit, 
i˝ wypalanie traw poprawia jakoÊç gleby, jest swoistym 
rodzajem jej nawo˝enia i u˝yêniania, a ogieƒ zwalczy 
chwasty.
 „Nic bardziej b∏´dnego! Wbrew pozorom wypalanie nie 
daje bowiem ̋ adnych korzyÊci, przynosi natomiast jedynie 
szkody; ziemia zostaje wyja∏owiona, przez co wartoÊç plo-
nów mo˝e byç ni˝sza nawet o 5-8%. Podczas po˝aru roÊnie 
temperatura w glebie, która powoduje zag∏ad´ wszystkich 
organizmów, nie tylko szkodników”– przypomina Jan 
Lis zast´pca dyrektora Departamentu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich i Ârodowiska Urz´du Marsza∏kowskiego 
w Kielcach. Âmierç w p∏omieniach spotyka te˝ ptaki; 
niszczone sà ich miejsca l´gowe, umiejscowione na zie-
mi lub w krzewach, ginà pszczo∏y i trzmiele oraz mrówki 
uwa˝ane za „sanitariuszy pól”- jedna ich kolonia mo˝e 
zniszczyç do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. 
Po˝ary traw niszczà miejsca bytowania zwierzyny ∏ownej 
/ba˝antów, kuropatw, zaj´cy/, ginà te˝ zwierz´ta domowe, 
które przypadkowo znajdà si´ w zasi´gu po˝aru, w dymie 
tracà one orientacj´ i ulegajà zaczadzeniu. To tylko niektó-
re z przyk∏adów negatywnych skutków wypalania traw. 

 Bardzo cz´sto jest to tak˝e wst´p do groênego po˝aru. 
Choç po zimie gleba jest wilgotna, to wyschni´te tra-
wy w po∏àczeniu ze zmiennymi wiatrami powodujà, ˝e 
ogieƒ dociera do zabudowaƒ gospodarskich i obszarów 
leÊnych oraz do terenów o szczególnie cennych walorach 
przyrodniczych. Ponadto g´sty dym, jaki powstaje pod-
czas wypalania traw w pobli˝u dróg, znacznie ogranicza 
widocznoÊç. A to mo˝e staç si´ przyczynà kolizji i wypad-
ków samochodowych. Warto pami´taç, ˝e ka˝dy po˝ar, 
a co za tym idzie - ka˝da interwencja stra˝y, sporo kosz-
tuje. ”Same wyjazdy stra˝aków do palàcych si´ traw, ∏àk 
i nieu˝ytków kosztowa∏y w ubieg∏ym roku oko∏o 3 mln 

z∏otych”- mówi Âwi´tokrzyski Komendant Wojewódz-
ki Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Kielcach - Grzegorz 
Jankowski. Warto w tym miejscu wspomnieç o po˝arze, 
jaki mia∏ miejsce w lipcu ubieg∏ego roku na kieleckim 
Bia∏ogonie, gdzie sp∏on´∏o prawie 30 hektarów lasu, ∏àk 
i nieu˝ytków. Akcja ratunkowa, w której uczestniczy∏o 
256 stra˝aków trwa∏a a˝ 11 dni, kosztowa∏a 40 tys. z∏.

 Komendant Jankowski przypomina, ˝e kiedy stra˝acy 
wyje˝d˝ajà do akcji gaszenia po˝arów traw, w tym samym 
czasie mogà byç potrzebni w innym miejscu, gdzie trzeba 
ratowaç ˝ycie. Gdzie trwa wyÊcig z czasem. Gdzie o ˝yciu 
cz∏owieka decydujà minuty...

 W tym roku do akcji pokazujàcej negatywne skutki 
wypalania traw w∏àczyli si´ równie˝ ksi´˝a Diecezji Kie-
leckiej.

M.N.

Jan Lis, zast´pca dyrektora Departamentu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich Urz´du Marsza∏kowskiego 
w Kielcach
 Nie wypalajmy traw i pozosta∏oÊci roÊlinnych! Jest 
przecie˝ inny sposób na ich spo˝ytkowanie. Zamiast 
spalaç, mo˝na je kompostowaç i w postaci próchni-
cy ponownie wprowadzaç na pole. Wtedy zyskamy 
pewnoÊç, ˝e u˝yênià nam gleb´, a my osiàgniemy bar-
dziej owocne plony bez szkód dla Êrodowiska.

Opinie

 W Êwietle obowiàzujàcego prawa, kto wypala 
roÊlinnoÊç na ∏àkach, pastwiskach, nieu˝ytkach, ro-
wach, pasach przydro˝nych, szlakach kolejowych, 
w strefie oczeretów i trzcin, podlega karze aresztu
lub grzywny nawet w wysokoÊci do 500 z∏otych. Rol-
nicy za takie praktyki mogà straciç prawo do dop∏at 
unijnych. 

Prawo

Walka z ˝ywiołem kosztuje wiele pracy i pieni´dzy

Âwi´tokrzyscy stra˝acy podczas gaszenia płonàcych łàk
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Kielce stolicą 
polskiej edukacji
 W ostatni weekend marca w Targach Kielce odby∏y si´ 
„Targi Edukacyjne Edukacja 2007”. By∏a to ju˝ dwunasta 
edycja tej, odbywajàcej si´ pod patronatem honorowym 
Ministra Edukacji Narodowej, Polskiej Izby Ksià˝ki i In-
stytutu Ksià˝ki, imprezy.

 Z roku na rok targi edukacyjne rozrastajà si´. 140 wy-
stawców prezentowa∏o swojà ofert´ na zwi´kszonej o 20% 
- w stosunku do roku ubieg∏ego - powierzchni wystawowej. 

 A oferta by∏a ogromna - poczàwszy od podr´czników 
i ksià˝ek dla uczniów, studentów oraz nauczycieli, na 
ksià˝kach poradnikowych, metodycznych oraz pomocach 
do nauki j´zyków obcych skoƒczywszy.

 „Targi Edukacyjne Edukacja 2007” to oferty zwiàzane 
z edukacjà, naukà, zdobywaniem wiedzy i umiej´tnoÊci. 
W ten sposób prezentowa∏a si´ wi´kszoÊç gimnazjów 
oraz placówek ponadgimnazjalnych, dydaktyczno-wy-
chowawczych i kulturalnych z regionu Êwi´tokrzyskiego. 
Podczas Targów obecni byli równie˝ przedstawiciele szkó∏ 
wy˝szych z ca∏ego kraju.

 Odwiedzajàcy mieli mo˝liwoÊç uzyskania bezp∏atnych 
porad w punktach doradztwa zawodowego i konsultacyj-
nych. Najlepsze oferty prezentowane na targach zosta∏y 
nagrodzone medalami i wyró˝nieniami Targów Kielce 
oraz pucharem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Jak co roku ekspozycji towarzyszy∏y liczne spotkania 
autorskie, seminaria i konferencje poÊwi´cone edukacji 
oraz promowaniu nowych wydawnictw. Jednym z nich 
by∏o IV Ogólnopolskie Forum Dyrektorów 2007 pod 
has∏em „Mi´dzy etykà a prawem”, nad którym patronat 
honorowy objà∏ Adam Jarubas, Marsza∏ek Województwa 
Âwi´tokrzyskiego. 

 - „Edukacja jest fundamentem rozwoju spo∏eczeƒstwa 
opartego na wiedzy” - powiedzia∏ podczas ceremonii otwar-
cia targów, Marsza∏ek Województwa Âwi´tokrzyskiego, Adam 
Jarubas. - „Tylko inwestycje materialne i niematerialne w sfer´ 
kszta∏cenia pozwolà na skuteczny rozwój i konkurowanie 
z innymi regionami kraju i Europy” - doda∏ marsza∏ek - Nie-
zwykle istotna jest sta∏a wspó∏praca i wymiana doÊwiadczeƒ 
ze Êrodowiskiem edukacyjnym. Temu s∏u˝à Targi Edukacyjne 
i towarzyszàce im konferencje oraz seminaria - w tym „Forum 
Dyrektorów Szkó∏” - podsumowa∏ marsza∏ek Adam Jarubas.

 RównoczeÊnie z „Targami Edukacja 2007” po raz szósty 
odbywa∏y si´ Targi Turystyczne VOYAGER. Tegoroczne 
by∏y wi´ksze od poprzednich; swojà ofert´ prezentowa∏y 
biura podró˝y, oÊrodki wypoczynkowe, gospodarstwa 
agroturystyczne i uzdrowiska. Targom towarzyszy∏y im-
prezy plenerowe - Âwi´tokrzyski Sabat Czarownic i Wiel-
kanocny Jarmark Âwi´tokrzyski.

P. Ch.

Za Marszałkiem... panny sznurem!

Adam Jarubas, Jacek Kowalczyk, Czes∏aw Gruszewski

Stoiska cieszy∏y si´ du˝ym zainteresowaniem

Targi VOYAGER by∏y okazjà do skosztowania 
Êwi´tokrzyskich specja∏ów
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Lepiej niż 
w Leśnej Górze
 W cyklu „Zdrowe Âwi´tokrzyskie” przedstawia-
my kolejnà placówk´ medycznà, której organem 
za∏o˝ycielskim jest samorzàd województwa.
 Tym razem odwiedzamy Âwi´tokrzyskie Centrum Re-
habilitacji w Czarnieckiej Górze.

Klimat jak w Na∏´czowie
 Placówka znajduje si´ w niezwykle malowniczej 
miejscowoÊci po∏o˝onej w dolinie rzeki Czarnej, otoczo-
nej wzgórzami i lasami iglastymi. Jej klimatyczne zale-
ty odkry∏ pod koniec XIX w. doktor Micha∏ Misiewicz, 
który w Czarnieckiej Górze za∏o˝y∏ uzdrowisko przyro-
dolecznicze. Lata trzydzieste to okres jego najwi´kszego 
rozwoju. Rocznie uzdrowisko w Czarnieckiej Górze 
odwiedza∏o nawet kilka tysi´cy osób nie tylko z Polski, 
ale i ca∏ej Europy. 

 Po zdrowie i relaks przyje˝d˝ali tam m.in. pos∏owie do 
rosyjskiej Dumy, gwiazda filmowa Jadwiga Smosarska czy
pisarz Boles∏aw Prus.

 „Przyje˝d˝ajàcy do Czarnieckiej Góry z katarem, kasz-
lem, chrypkà doznajà nader pr´dko z∏agodzenia i popra-
wy. Dusznica, nie˝yt oskrzeli i p∏uc te˝ wielkiej ulega po-
prawie” – czytamy w przedwojennym opisie uzdrowiska. 

 „Walorów klimatycznych miejscowoÊç ta na pew-
no nie straci∏a” – zapewnia Jerzy Chojnacki dyrektor 
Âwi´tokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej 
Górze. Swojà siedzib´ ma ono w budynku dawnego sana-
torium. Jest jedynà tego typu placówkà w województwie 
Êwi´tokrzyskim i jednà z nielicznych w kraju Êwiadczàcà 
us∏ugi rehabilitacji leczniczej.

Nasza Misja 
– niemo˝liwym uczyniç mo˝liwe 
 OÊrodek posiada 2 oddzia∏y rehabilitacyjne dla dzieci 
i m∏odzie˝y do 18 lat, oddzia∏ dzienny bez ograniczenia 
wieku, a od 2006 roku tak˝e poradni´ rehabilitacyjnà. 
„Mamy nowoczesny sprz´t, wykwalifikowany personel
oraz rodzinnà atmosfer´” – podkreÊla dyrektor Choj-
nacki - przy Centrum funkcjonuje przedszkole, szko∏a 
podstawowa i gimnazjum. Nauczyciele dbajà nie tyl-
ko o   wykszta∏cenie m∏odych pacjentów ale równie˝ 
organizujà im czas wolny – ogniska, zabawy, wycieczki 
piesze po okolicy. Dzieci nawiàzujà przyjaênie i ch´tnie tu 
wracajà - cz´sto z odleg∏ych miejscowoÊci w wojewódz-
twie ∏ódzkim czy mazowieckim”. 
 Do Âwi´tokrzyskiego Centrum Rehabilitacji najcz´Êciej 
trafiajà pacjenci z mózgowym pora˝eniem dzieci´cym,
skoliozà, m∏odzieƒczym zapaleniem stawów, urazami czasz-
kowo – mózgowymi, urazami koƒczyn oraz kr´gos∏upa. 
 Do zdrowia oraz sprawnoÊci ruchowej pozwalajà im 
wróciç zabiegi wykonywane pod czujnym okiem wy-
kwalifikowanej kadry medycznej /lekarzy – specjalistów
rehabilitacji, rehabilitantów oraz piel´gniarek/- sà to m.in. 
krioterapia, masa˝ wirowy i pere∏kowy, jonoforeza, bi-

Budynek Centrum otoczony jest zielenià
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Odwiedzajàcy Czarnieckà Gór´ ch´tnie korzystajà z basenu

Pacjenci mogà korzystaç z nowoczesnego sprz´tu rehabilitacyjnego

cze szkockie czy laseroterapia. 
„Najwa˝niejsza jest jednak pra-
ca indywidualna z pacjentem, 
stosowanie skutecznych i spraw-
dzonych metod leczenia. Widok 
osoby, która przyjecha∏a do nas 
na ∏ó˝ku, a wychodzi o w∏asnych 
si∏ach jest dla nas najwi´kszà 
motywacjà, dla tego widoku 
warto pracowaç, podnosiç swoje 
kwalifikacje” – podkreÊla Józef 
Zwolaƒski kierownik dzia∏u re-
habilitacji w Centrum. 

Konie huculskie, 
basen i sauna
 Âwi´tokrzyskie Centrum Re-
habilitacji posiada tak˝e kryty 
hipodrom, gdzie na konikach 
huculskich, pod okiem instruk-
torów odbywajà si´ zaj´cia 
z hipoterapii. „Konie sà dwa 
– Negro i Lemon. Jednego z nich 
otrzymaliÊmy w prezencie od 
Fundacji Porozumienie bez Barier 
Jolanty KwaÊniewskiej”- mówi Jerzy Chojnacki. Od 2004 r. 
placówka ta posiada krytà p∏ywalni´ wype∏nionà wodà 
ozonowà. Oprócz 25. metrowego basenu sportowego 
jest tak˝e mniejszy, rekreacyjny wyposa˝ony w uchwy-
ty umo˝liwiajàce korzystanie z niego przez osoby 
niepe∏nosprawne. Odwiedzajàcy Czarnieckà Gór´ mogà 
równie˝ skorzystaç z jacuzzi i sauny fiƒskiej. P∏ywalnia jest
wyposa˝ona w stopnie do skoków, tablic´ wyników oraz 
widowni´ z ponad 100 miejscami siedzàcymi. Odbywa∏y 
si´ tam m.in. zawody w ramach Âwi´tokrzyskiej Ligii 
P∏ywackiej.

Konieczna rozbudowa
 Dyrektor Chojnacki pla-
nuje rozbudow´ Centrum 
o dodatkowy pawilon z 50 
∏ó˝kami. OczywiÊcie by∏by 
on przystosowany do po-
trzeb niepe∏nosprawnych, tak 
aby bez problemu mog∏y tam 
przebywaç osoby poruszajàce 
si´ np. na wózkach inwalidzkich. 
„OrganizowalibyÊmy tam dla 
PFRON-u turnusy rehabilitacyj-
ne. Takich oÊrodków w central-
nej Polsce brakuje”- przyznaje 
Jerzy Chojnacki. Ma on nadziej´, 
i˝ inwestycja ta zostanie dofinan-
sowana ze Êrodków Regionalne-
go Programu Operacyjnego. 
 Pacjenci Âwi´tokrzyskiego 
Centrum Rehabilitacji mogà 
dochodziç do zdrowia i spraw- 
noÊci ruchowej w otoczonej 
zielenià i lasami placówce. Czyste 
powietrze, spokój i  cisza to do-

datkowe atuty pobytu w Czarnieckiej Górze. A co mówià 
sami pacjenci? – „Normalnie LeÊna Góra, w ˝adnym szpi-
talu nie spotka∏am si´ z tak uprzejmymi i kompetentny-
mi ludêmi; rehabilitanci bardzo dok∏adnie zajmujà si´ 
pacjentami. Oby ten maleƒki kurort s∏u˝y∏ ludziom jak 
najd∏u˝ej!”

 Zach´camy tak˝e do odwiedzenia nowej strony in-
ternetowej Âwi´tokrzyskiego Centrum Rehabilitacji: 
www.rehabilitacjascr.pl

M. Niewczas - Sochacka



Dla spragnionych 
odpoczynku
 W∏aÊciwie dopiero po objeêdzie gminy Ruda Male-
niecka zrozumia∏am, co mia∏ na myÊli wójt, mówiàc, ˝e 
irytuje si´, bo choç wsz´dzie w jego gminie ∏adnie, to ni-
gdzie nie ujrzysz turysty, m∏odzi wyje˝d˝ajà, a proble-
mów na co dzieƒ tyle, ˝e nie ma jak zajàç si´ porzàdnie 
przysz∏à turystykà.

Przysz∏oÊç gminy
 Ma racj´ wójt, ˝e to mog∏aby byç przysz∏oÊç gminy. 
A˝ dziw, ˝e do tej pory tak niewiele w tej sprawie zrobio-
no. Przecie˝ moda na rozwój choçby gospodarstw agro-
turystycznych nie zacz´∏a si´ dzisiaj. Ile˝ to ju˝ lat letnicy 
ze stolicy, a czasem nawet z obcych krajów wypoczywajà 
w Âladkowie, czy Nag∏owicach, a tu dwa, czy trzy gospo-

darstwa agroturystyczne 
ledwie „zipià”, bo nie ma 
promocji i nie ma zainte-
resowania. Wprawdzie 
lasy obejmujà ponad 
po∏ow´ gminy, sà tu licz-
ne oczka wodne, zalewy, 
stawy i rzeka Czarna 
z ma∏ymi elektrownia-
mi, ale pewnie o tym 
letnicy nie wiedzà, bo 
im nikt nie powiedzia∏. 
Wójt ze wstydem poka-
zuje na swoje biurko, na 
którym jedynym atry-
butem nowoczesnoÊci 
jest telefon komórkowy. 

- Komputery i Internet to w moim urz´dzie przysz∏oÊç, 
wprawdzie niedaleka, ale jednak przysz∏oÊç. Wtedy gmina 
b´dzie mia∏a z prawdziwego zdarzenia stron´ internetowà 
- rozmarza si´ urz´dujàcy od 4 miesi´cy Leszek Kuca - 
i do tej pory gotowy b´dzie ju˝ folder o gminie i wreszcie 
b´dziemy mogli zareklamowaç naszà pi´knà ziemi´ - do-
daje.

  - Ale do tego ˝eby Êciàgnàç turystów droga jeszcze da-
leka. Chyba ∏api´ za du˝o srok za ogon naraz, ale nie ma 
na co czekaç - powtarza co chwil´ wójt.

 Najpierw musia∏ zajàç si´ s∏u˝bà zdrowia. W oÊrodku 
od lipca zesz∏ego roku nie by∏o stomatologa, od grudnia 
nawet lekarza pierwszego kontaktu. Pozosta∏ tylko pedia-
tra. To musia∏o si´ zmieniç i zmieni∏o si´, ale nie oznacza, 
˝e wi´cej dla zdrowia mieszkaƒców nie da si´ zrobiç. Po-
trzebni sà kolejni specjaliÊci i nowe EKG.

W oczekiwaniu na inwestycje
 Jak kania d˝d˝u wójt oczekuje na inwestorów. To niby 
nic nowego, ka˝dy gospodarz stara si´ o nowe inwestycje, 
ale Ruda Maleniecka ma nó˝ na gardle. Bud˝et gminy to ok. 
7 milionów, a kredyty milion 200 tysi´cy. Nie wystarczajà 
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pieniàdze z podatków od rolników, trzeba myÊleç o zasile-
niu kasy i nowych miejscach pracy. Sà pomys∏y i sà nawet 
zainteresowani, ale problem tkwi gdzie indziej. Gmina nie 
dysponuje w∏asnymi gruntami - By∏a u mnie w styczniu 
delegacja firmy remontowej z Koƒskich z pytaniem czy 
mamy grunty pod ich dzia∏alnoÊç - mówi wójt - musia∏em 
ich odes∏aç, na razie… 

 Teraz najpilniejsza sprawa to pozyskanie gruntów. 
Wójt zdradza ˝e chodzi o tereny w samej Rudzie, dla 
pewnej ∏ódzkiej firmy, oraz tereny pod dzia∏alnoÊç 
turystycznà. Trwajà rozmowy, sà pewne przymiarki 
i determinacja wójta. - Jako urzàd pozyskamy tereny, 
a potem wydzier˝awimy pod ró˝nà dzia∏alnoÊç. Musi 
powstaç oÊrodek wypoczynkowy, hotel, a w samym 
Maleƒcy i Ciekliƒsku Domy Ludowe - dodaje wójt. Wie-
rzy ˝e uda mu si´ uzyskaç pieniàdze z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich, mo˝e z Unii Europejskiej, 
a jak nie, to weêmie kredyt. Nie ma wyjÊcia, gmina musi 
postawiç na turystyk´ – dodaje.

Kajaki i rowery wodne
 Takiego samego zdania jest so∏tys Lipy, pani Barbara 
Zatora.
 - U nas pi´knie, ale to za ma∏o ˝eby Êciàgnàç tury-
stów. Wójt m∏ody, ch´tny do roboty, to niechby coÊ 
zrobi∏ w tej sprawie. Powinno mu si´ udaç - dodaje po 
chwili. Pani so∏tys prowadzi sklep i na turystyce te˝ by 
skorzysta∏a. Chocia˝ nie chodzi jej o siebie, tylko o wnu-
ki. Najm∏odszego, niespe∏na rocznego w∏aÊnie karmi. 
Ruch tu taki, ˝e mo˝e zajmowaç si´ wnukiem i  skle-
pem jednoczeÊnie. Nam brakuje turystów, ale brakuje 
nam te˝ sal do spotkaƒ, nie ma Êwietlic, klubów. Do-
brze, ˝e ksiàdz zgodzi∏ si´ oddaç nam organistówk´, tak 
samo zabytkowà jak sam XVIII-to wieczny koÊció∏, to 
korzystajà z niej dzieci z Lipy. Malujà, zdj´cia robià, bar-
dzo sà zadowolone, wiem, bo jeden mój wnuk korzysta 
z zaj´ç klubu 4-H. Pani Barbara nie wàtpi, ˝e znaleêliby 
si´ gospodarze ch´tni do za∏o˝enia gospodarstw agrotu-
rystycznych, ale wie, ˝e to nie wypali, dopóki w gminie 
nie b´dzie ∏adnego parkingu, restauracji, lepszych dróg, 
a przy wodach kajaków, czy rowerków wodnych, nie 
mówiàc ju˝ o odpowiedniej promocji.

 Z panià so∏tys zgadza si´ wójt Kuca, ale dorzuca 
jeszcze jeden problem. Niby ˝eby si´ po˝aliç, ale tak 

Muzeum w Maleƒcu

Drewniany KoÊció∏ z 1761 r.
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Zabytek

Zabytkowy Zak∏ad Hutniczy w Maleƒcu, to praw-
dziwa pere∏ka turystyczna, nie tylko na terenie gmi-
ny Ruda Maleniecka, czy ca∏ego Êwi´tokrzyskiego, 
ale tak˝e unikatowy zabytek techniki w skali kraju. 
Zachowa∏ si´ ca∏y cykl hydroenergetyczny, z dobrze 
utrzymanym, czynnym ko∏em wodnym i cyklem 
produkcyjnym. Nie doÊç, ˝e pi´knie, malowniczo 
po∏o˝ony, to z halami produkcyjnymi utrzymanymi 
tak, ˝e zwiedzajàcy odnoszà wra˝enie jakby w∏aÊnie 
robotnicy po zakoƒczonej zmianie odeszli od maszyn. 
A przecie˝ te maszyny majà 200 lat! Maleniec - nie-
wielka wioska le˝àca 24 km. na zachód od Koƒskich, 
wesz∏a do historii polskiego przemys∏u w 1792 roku. 
Mo˝na tu by∏o zbudowaç hut´, bo w tym czasie do 
jej powstania potrzebne by∏y las i woda. Znany w 
owym czasie przedsi´biorca Jacek Jezierski pragnà∏ 
wykorzystaç rodzimy zasób surowców i uniezale˝niç 
si´ od importu. Zacz´to wytwarzaç sztaby i dràgi 
stalowe, druty, topory, siekiery, naczynia sto∏owe 
i narz´dzia gospodarcze. Ró˝ne etapy rozwoju 
przechodzi∏a huta, ale dzi´ki przeprowadzanym 
modernizacjom, z ma∏ymi przerwami pracowa∏a do 
1967 roku, kiedy to wpisano jà do Rejestru Zabytków. 
Pe∏niàcy obowiàzki dyrektora Szymon Bia∏y, na py-
tanie czego dziÊ zak∏ad potrzebuje najbardziej, bez 
wahania odpowiada, ˝e… zwiedzajàcych. Owszem, 
latem przyje˝d˝ajà tu ma∏e, zorganizowane grupy, 
przyje˝d˝ajà indywidualni turyÊci, ale jest ich za ma∏o 
bioràc pod uwag´ urok krajobrazu i atrakcje zwiàzane 
ze zwiedzaniem zak∏adu.

Hala gwoêdziarni w muzeum 
wyglàda dziÊ tak samo jak 200 lat temu

Rowerowy 
region
 Ju˝ od wielu lat wraz z pierwszymi znakami 
zwiastujàcymi wiosn´ pojawiajà si´ rowerzyÊci. P´dzà 
przez parki, lasy, pola oraz po Êcie˝kach rowerowych. 
W województwie Êwi´tokrzyskim sà wspania∏e warun-
ki do uprawiania turystyki rowerowej. Boczne drogi 
i leÊne bezdro˝a,  zró˝nicowane warunki przyrodni-
cze i krajobrazowe Gór Âwi´tokrzyskich – wszystko to 
mi∏oÊnicy „dwóch kó∏ek” znajdà na ka˝dym kilometrze 
w´drówki. Dobre oznakowanie dróg oraz miejscowoÊci 
daje gwarancj´, ˝e nikt nie pob∏àdzi. Przez nasz region 
prowadzi ponad 1300 km znakowanych rowerowych tras 
turystycznych przecinajàcych urocze krajobrazy Ziemi 
Âwi´tokrzyskiej.
 Do najciekawszych tras nale˝à szlak czarny („Ro-
werowy Szlak Architektury Obronnej”), szlak niebie-
ski („Âladami zabytków techniki Doliny Kamiennej”), 
szlak czerwony („Przez Góry Âwi´tokrzyskie”), szlaki po  
Sandomierszczyênie, w okolicach Koƒskich oraz Opato-
wa, Êcie˝ki rowerowe w Kielcach.

 Od ulubionych szlaków rowerowych Agnieszki Po˝ogi 
z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Ârodowiska Urz´du Marsza∏kowskiego nale˝y trasa z Kar-
czówki do Piekoszowa przez Jaworzni´: „Podczas jazdy 
duktami leÊnymi i polnymi podziwiaç mo˝emy niezwykle 
malownicze tereny omijajàc przy tym trasy szybkiego ru-
chu. Dzi´ki temu nawet dzieci mogà braç udzia∏ w takich 
rowerowych wyprawach.” Wed∏ug pani Agnieszki region 
Êwi´tokrzyski to bardzo dobre miejsce, by uprawiaç t´ 
form´ rekreacji; zach´cajà do tego pi´kne widoki Siera-
dowieckiego Parku Krajobrazowego, okolic Zagnaƒska, 
doliny Krasnej i okolic kieleckiego Stadionu. „Jazda na 
rowerze to spo-
sób na ˝ycie; jest 
szansà na mi∏e 
sp´dzenie czasu, 
relaks, popraw´ 
kondycji fizycznej
i psychicznej. Ze 
Êwi´tokrzyskich 
tras korzystajà 
turyÊci z Warsza-
wy i sà zachwy-
ceni” - opowia-
da Agnieszka 
Po˝oga. 
 Z a c h ´ c a m y 
wszystkich do 
aktywnego sp´- 
dzania czasu, 
zw∏aszcza teraz, 
kiedy za oknem 
taka pi´kna pogo-
da.

Ewa Turas

naprawd´ chyba po to, ˝eby wysondowaç jak spodoba 
si´ pomys∏. Chodzi o Êmieci, a dok∏adnie o segregacje 
Êmieci. W∏aÊnie trwajà rozmowy z firmà ze Skar˝yska. 
JeÊli 40% mieszkaƒców zgodzi si´ na segregowanie 
Êmieci i miesi´cznà op∏at´ 7 z∏., firma dostarczy na swój 
koszt worki foliowe i odbieraç b´dzie dowolnà iloÊç po-
segregowanych Êmieci, które potem wywiezie na wysy-
pisko poza obr´b gminy. Zniknie problem sk∏adowania 
i dzikich wysypisk, które skutecznie mogà odstraszyç 
nawet niewymagajàcego turyst´.

M.S.

Agnieszka Po˝oga 
podczas rowerowej przeja˝d˝ki
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Imi´ i nazwisko…

Leszek Bugaj
Z zawodu jestem…
in˝ynierem rolnikiem

Pracuj´ w…
pe∏ni´ funkcj´ Prezesa Zarzàdu 
Okr´gowej Spó∏dzielni Mleczarskiej 
w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim

W sejmiku zajmuje si´…
pracuj´ w Komisji Bud˝etu i Finan-
sów, Komisji Rolnictwa, Gospodarki 
Wodnej i Ochrony Ârodowiska oraz 
jestem wiceprzewodniczàcym Ko-
misji Strategii Rozwoju, Promocji i Wspó∏pracy z Zagranicà

Cel, jaki mi przyÊwieca…
- w pracy…  utrzymanie i rozwój jedynej na terenie powiatu 
ostrowieckiego spó∏dzielni, firmy stanowiàcej w∏asnoÊç rolni-
ków, producentów mleka z kilku powiatów oraz miejsc pracy 
osób tam zatrudnionych, dla mnie jako radnego sejmiku celem 
jest rozwój  regionu Êwi´tokrzyskiego
- w ˝yciu prywatnym…  zawsze najwa˝niejsze by∏o dla mnie 
staranne wychowanie moich córek Anny i Katarzyny, zapewnie-
nie im dobrego wykszta∏cenia oraz stworzenie takiego miejsca, 
do którego mogà wracaç w dobrych i z∏ych czasach

Najwa˝niejsze w ˝yciu jest…
˝yç tak, by po latach przy goleniu móc spojrzeç w lustro 
i uÊmiechnàç si´ do tego faceta z naprzeciwka. Bez wzgl´du na 
okolicznoÊci zawsze trzeba byç sobà

Lubi´…
osoby, które jasno, czytelnie precyzujà swoje myÊli i oczekiwania, 
sà ˝yczliwe wobec innych. Lubi´ ludzi, wspieraç ich i pomagaç 
w rozwiàzywaniu ich problemów

Nie lubi´…
kluczenia, kombinowania i k∏amstwa. Szczególnie nie lubi´ 
ob∏udników i kameleonów

Imi´ i nazwisko…

Józef Bàk
Z zawodu jestem…
technikiem mechanikiem

Pracuj´ w…
gospodarstwie rolnym

W sejmiku zajmuje si´…
bior´ udzia∏ w pracach dwóch ko-
misji: Komisji Rewizyjnej i Komi-
sji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej 
i Ochrony Ârodowiska

Cel, jaki mi przyÊwieca…
- w pracy… jako, ˝e jestem rolni-
kiem, staram si´ dbaç o swoje Êrodowisko rolnicze, interesuje si´ 
równie˝ ochronà Êrodowiska naturalnego
- w ˝yciu prywatnym… chcia∏bym aby moim dzieciom ˝y∏o si´ 
w Polsce lepiej

Najwa˝niejsze w ˝yciu jest...
uczciwa praca

Lubi´…
ci´˝ko pracowaç

Nie lubi´...
k∏amstwa, ob∏udy i wyzysku

Imi´ i nazwisko…

Wac∏aw Berens 
Z zawodu jestem…
lekarzem medycyny, o specjalizacji 
chirurgia onkologiczna

Pracuj´ w…
Âwi´tokrzyskim Centrum Onkologii

W sejmiku zajmuje si´…
pracuj´ w Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu oraz w Komisji Zdrowia, 
Polityki Spo∏ecznej i Spraw Rodziny

Cel, jaki mi przyÊwieca…
- w pracy… pomagaç ka˝demu 
cz∏owiekowi w potrzebie
- w ˝yciu prywatnym… dbaç o zdrowie swoich najbli˝szych 
i swoje

Najwa˝niejsze w ˝yciu jest…
zdrowie

Lubi´…
wszystko, co dobre

Nie lubi´…
wrogiego nastawienia, dwulicowoÊci, grubiaƒstwa w ˝yciu co-
dziennym

Imi´ i nazwisko…

Józef Adamczak
Z zawodu jestem…
ekonomistà, skoƒczy∏em Akademi´ 
Âwi´tokrzyskà na kierunku zarzà- 
dzanie i marketing oraz podyplo-
mowo zarzàdzanie administracjà 
publicznà w Wy˝szej Szkole Ekono-
mii i Administracji

Pracuj´ w…
prowadz´ w∏asnà dzia∏alnoÊç 
gospodarczà w bran˝y spo˝ywczej

W sejmiku zajmuje si´...
pracuj´ w Komisji Bud˝etu i Finan-
sów oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony 
Ârodowiska

Cel, jaki mi przyÊwieca...
- w pracy… rozwój, unowoczeÊnianie w∏asnej firmy oraz uczci-
wa i rzetelna praca dla dobra regionu na rzecz ludzi, którzy 
udzielili mi poparcia w czasie wyborów
- w ˝yciu prywatnym… szcz´Êcie i harmonia w rodzinie

Najwa˝niejsze w ˝yciu jest…
najwa˝niejsze w ˝yciu jest to, by pomagaç ludziom i ˝yç w zgo-
dzie z w∏asnym sumieniem

Lubi´…
tenis sto∏owy, podnoszenie ci´˝arów, czytanie ksià˝ek

- Nie lubi´…
bardzo nie lubi´ ob∏udy, braku czasu, robienia wszystkiego 
w poÊpiechu
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Dyrektor szpitala Jacek Musiał odbiera Certyfikat ISO

Nowa Pracownia 
Diagnostyki 
w Morawicy
 
 Prawie 1,5 miliona z∏otych kosztowa∏o przygotowanie 
Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Âwi´tokrzyskim Cen-
trum Psychiatrii w Morawicy. Otwarcie nowej pracowni 
po∏àczone zosta∏o z wr´czeniem placówce Certyfikatu ISO
9001-2000. W uroczystoÊci udzia∏ wzi´li marsza∏ek Adam 
Jarubas oraz cz∏onek Zarzàdu Województwa Marek Gos.

 Wi´kszoÊç funduszy potrzebnych do przygotowania 
nowego obiektu, 1 milion 360 tysi´cy z∏otych, pochodzi∏a 
z bud˝etu samorzàdu województwa. Pozosta∏à kwot´, 
258 tysi´cy z∏otych, wygospodarowa∏ sam szpital.

 - To ogromna przyjemnoÊç uczestniczyç w tej 
uroczystoÊci – powiedzia∏ podczas otwarcia Pracowni 
Diagnostyki Obrazowej marsza∏ek województwa Adam 
Jarubas. – Ta satysfakcja wynika z decyzji podj´tych 
przez poprzedni zarzàd województwa, który przekaza∏ 
pieniàdze na t´ inwestycj´. Potrzeby szpitala zosta∏y 
dostrze˝one. A ja mam nadziej´, ̋ e obecnemu zarzàdowi 
równie˝ uda si´ wygospodarowaç dodatkowe fundusze 
dla szpitala – powiedzia∏ marsza∏ek, wywo∏ujàc tym 
stwierdzeniem oklaski pracowników Âwi´tokrzyskiego 
Centrum Psychiatrii.

 Adaptacja i rozbudowa pomieszczeƒ Apteki Szpi-
talnej na potrzeby Oddzia∏u Radiologii poch∏on´∏a 
1 milion 15 tysi´cy z∏otych. Nowy aparat RTG do zdj´ç 
kostnych i przeÊwietleƒ p∏uc – 345 tysi´cy z∏otych. Teraz 
placówka liczy na nowy tomograf komputerowy.

Od prawej - Jacek Musiał, Adam Jarubas, Marek Gos i Jerzy Staszczyk

Marszałek Adam Jarubas 
otwiera nowà pracowni´ diagnostycznà

 Uruchomienie Pracowni Diagnostyki Obrazowej 
po∏àczone zosta∏o z wr´czeniem Âwi´tokrzyskiemu Cen-
trum Psychiatrii Certyfikatu JakoÊci ISO 9001-2000. Stano-
wi on dowód, ̋ e szpital ciàgle doskonali si´, a nadrz´dnym 

celem wszystkich dzia∏aƒ 
jest jak najpe∏niejsze 
zaspokajanie potrzeb 
i   oczekiwaƒ pacjentów. 
Placówka w Morawicy 
jest jednym z pierwszych 
szpitali psychiatrycznych 
w Polsce, które mogà si´ 
pochwaliç takim certyfika-
tem.

 – Wdro˝enie ISO wy-
maga minimum roku 
ci´˝kiej pracy. Tym 
bardziej gratuluj´, ˝e 
zdecydowaliÊcie si´ Paƒ- 
stwo na ten wysi∏ek. 
Ciesz´ si´, ˝e sytuacja 
szpitala si´ poprawia, 
˝e podnosicie Paƒstwo 
jakoÊç Êwiadczonych 
us∏ug – podkreÊla∏ Adam 
Jarubas.
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 Koncerty, wystawy, rajdy i pikniki - takie m.in. atrakcje 
czekajà na mieszkaƒców województwa Êwi´tokrzyskiego 
w maju. Imprezy przygotowa∏y instytucje kultury, urz´dy 
gmin, stowarzyszenia.

 XXX Mi´dzynarodowe Buskie Spotkania z Folklo-
rem - eliminacje rejonowe odbywaç si´ b´dà 29 kwietnia, 
1 i 6 maja w Ciekotach, Nowym Korczynie i J´drzejowie. 
26-27 maja przeglàdy konkursowe w Muszli Koncer-
towej w Busku Zdroju. Koncert fina∏owy odb´dzie si´ 
9 czerwca w Kielcach. Organizatorem imprezy jest Woje-
wódzki Dom Kultury w Kielcach.

 W trzecià rocznic´ przyj´cia Polski w struktury Unii 
Europejskiej w dniach 1-3 maja odb´dzie si´ ogólno-
polski maraton pieszy po Górach Âwi´tokrzyskich pod 
nazwà „Trzeci Unijny”. Uczestnicy pokonywaç b´dà tras´ 
Kuêniaki - Màchocice Scholasteria. Organizatorem mara-
tonu jest PTTK - oddzia∏ Êwi´tokrzyski i WSEiA.

 Koncert „WDK – Miastu”; 3 maja, godz. 16 sala kon-
certowa WDK. Wystàpià: Zespó∏ PieÊni i Taƒca Kielce, 
zespo∏y: UÊmiech, Rewan˝ i Trzpioty, pary taƒca towarzy-
skiego oraz soliÊci WDK i MDK. 

 Âwi´to Kwitnàcej Jab∏oni ju˝ po raz dwudziesty ob-
chodzone b´dzie 6 maja w Samborcu. UroczystoÊç roz-
pocznie Msza Âwi´ta, podczas której poÊwi´cony zostanie 
kosz kwiatowo-owocowy, symbol sadowników. Organi-
zatorem jest Urzàd Gminy w Samborcu.

 11 maja Filharmonia Âwi´to- 
krzyska zaprasza na koncert 
Kanon Polihymnii. Wystàpià: 
¸ukasz Gothszalik - tràbka oraz 
Orkiestra Symfoniczna FÂ pod dyrekcjà Bogus∏awa 
Dawidowa. W programie Uwertura Narzeczona z Mes-
syny op. 100 R. Schumanna, Koncert E-dur na tràbk´ 
i orkiestr´ J. N. Hummela oraz I Symfonia B-dur op. 38 
Wiosenna R. Schumanna. Poczàtek koncertu godz. 19.

 VIII Mi´dzynarodowe Spotkania Chóralne z PieÊnià 
Maryjnà „Ad Gloriam Dei”; 13 maja - KoÊció∏ Âw. Jana 
Aposto∏a i Ewangelisty w Piƒczowie. Od godz. 12 odbywaç 
si´ tam b´dà przes∏uchania konkursowe, popo∏udniu 
og∏oszenie wyników i koncert fina∏owy. Udzia∏ w Spotka-
niach zapowiedzia∏y m.in. chóry z W´gier i Ukrainy. Or-
ganizatorem jest WDK. 

 13 maja na Rynku w Chmielniku odb´dzie si´ impreza 
z okazji Dnia Polskiej Niezapominajki. B´dà wyst´py 
artystyczne dzieci i m∏odzie˝y oraz prezentacje wystaw 
ekologicznych przygotowane przez szko∏y z gminy 
Chmielnik.

 W maju w Skansenie w Tokarni odb´dzie si´ III Pik-
nik Stra˝acki oraz VI Dni Lasu. Ich organizatorem jest 
Muzeum Wsi Kieleckiej. Imprezy te tradycyjnie cieszà 
si´ du˝ym zainteresowaniem mieszkaƒców regionu, 
z pewnoÊcià tak b´dzie i teraz…
 Podczas Pikniku Stra˝ackiego podziwiaç b´dziemy 
musztr´ oddzia∏ów OSP, ich wozy bojowe. OczywiÊcie 
nie zabraknie wyst´pów zespo∏ów folklorystycznych, 
kiermaszu r´kodzie∏a, b´dzie mo˝na tak˝e przejechaç si´ 
bryczkà.

Kapela Buskowianie

Tak pi´knie kwitnà jabłonie w Samborcu

Wozy bojowe OSP

Majowe Imprezy Kulturalne

 W programie Dni Lasu znajdà si´ pokazy p´dzenia 
dziegciu i smo∏y drzewnej, produkcji w´gla drzewnego, 
pokazy tradycyjnych rzemios∏: pokaz rymarstwa, kowal-
stwa, tkactwa, ∏upania gontów, garncarstwa, kiermasz 
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pieczywa, miodu i wyrobów z wosku, wyst´py zespo∏ów 
folklorystycznych i obrz´dowych.

W starej kuêni praca wreKotka le˝àca - projekt aut. Mieczysława Naruszewicza

 W dworku Laszczyków w Kielcach od 19 maja b´dzie 
mo˝na oglàdaç wystaw´ ceramiki Jerzego Jarmo∏owicza.

 XI Mi´dzynarodowy Turniej Rycerski o Szabl´ Krzysz-
tofa Baldwina Ossoliƒskiego odb´dzie si´ 26-27 maja na 
Zamku Krzy˝topór w Ujeêdzie.

 Uczestniczyç w nim b´dà bractwa rycerskie z ca∏ej Polski. 
Widzowie b´dà mogli oglàdaç parad´ wojsk, pokazy XVII-
-wiecznej artylerii, pokazy taƒca dworskiego, pojedynki 
rycerstwa oraz szturm na zamek.

 Do 15 sierpnia w Muzeum Narodowym w Kielcach 
podziwiaç mo˝emy kolekcj´ ceramiki çmielowskiej z da-
ru Gra˝yny i Wies∏awa Stachurskich. Szczególnie cenne 
sà figurki projektowane przez artystów z warszawskiego 
Instytutu Wzornictwa Przemys∏owego w po∏owie XX w.

 Tak˝e w Muzeum Narodowym b´dzie mo˝na obejrzeç 
wystaw´ malarstwa ze zbiorów Potockich z Tulczyna. To 
efekt wspó∏pracy kieleckiej placówki z muzeami w Win-
nicy. Na wystawie zaprezentowanych zostanie ponad 50 
obrazów p´dzla m.in. Marcella Bacciarellego, Ilii Repina, 
Jana Lampiego, Aleksandra Milinariego. Zbiory te zostanà 
pokazane po raz pierwszy szerokiej publicznoÊci, nie tyl-
ko kieleckiej, gdy˝ póêniej wystawa ma jeszcze pojechaç 
do innych muzeów w Polsce.
 Muzyk´ Wied-
nia us∏yszeç 
b´dà mogli me-
lomani 17   maja 
podczas koncer-
tu Filharmonii 
Âwi´tokrzyskiej. 
Wystàpià: Lech 
Napiera∏a i Artur 
Janda – fortepian 
oraz Orkiestra 
Symfoniczna FÂ 
pod dyrekcjà Jac-
ka Rogali.

 W programie: 
R o s a m u n d a , 
ksi´˝niczka Cy-
pru: uwertura, 
muzyka baletowa 
F. Schuberta; J. Ta-
kács - II Koncert fortepianowy op. 60 na fortepian, orkiestr´ 
smyczkowà i perkusj´ (pierwsze wykonanie w Kielcach) 
R. Batik - Koncert fortepianowy nr 1 (pierwsze wykonanie 
w Kielcach). Koncert zrealizowany we wspó∏pracy z Au-
striackim Forum Kultury.

 Festyn rodzinny z okazji Dni åmielowa odb´dzie si´ 
27 maja na stadionie „Âwit”. Organizator - Urzàd Miasta 
i Gminy åmielów zapowiada wiele atrakcji, m.in. wyst´p 
Genowefy Pigwy i zespo∏u Kolor. 

 Piknik archeologiczny „˚elazne korzenie” odbywa∏ si´ 
b´dzie 24-27 maja na terenie Muzeum Przyrody i Techni-
ki Ekomuzeum w Starachowicach. Zakoƒczy go impreza 
promocyjna powiatu starachowickiego „Jarmark u Strze-
cha”.

Oprac. M.N.

Husarska kawalkada

SygnaliÊci z Zespołu Szkół LeÊnych w Zagnaƒsku

Portret Hanny Potockiej
- autor nieznany
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Nasi twórcy
 Nie jestem 
artystà, który ˝y- 
je po to, ˝eby 
tworzyç. Two-
rzenie to forma 
zabawy, która 
daje mi ogromnà 
satysfakcj´.
 To chyba credo znanego artysty Arkadiusza Latosa, 
bo powtórzy∏ je podczas naszej niezbyt d∏ugiej rozmowy 
dwa razy. Stawianie si´ w roli rzeêbiarza tworzàcego dla 
przyjemnoÊci, a nie z wielkiej potrzeby wyra˝ania - co tak 
cz´sto manifestujà inni artyÊci - zdaje si´ wychodziç mu na 
dobre. W jego rzeêbach widoczna jest radoÊç tworzenia, a styl 
prac wywodzàcy si´ z dobrych, mieszczaƒskich tradycji zdob-
niczych, jest ciep∏y i przez wielu doceniany.
 Zapytany o wykszta∏cenie - Arkadiusz Latos w pierw-
szej kolejnoÊci podkreÊla ˝e jest absolwentem Liceum Pla-
stycznego w Kielcach. – Mia∏em szcz´Êcie. By∏em uczniem 
nieod˝a∏owanego Tadeusza Maja. Inspirowa∏ mnie, 
dopingowa∏, nauczy∏ wizjonerstwa, pobudza∏ wyobraêni´. 
Potem, na ASP w Warszawie. Trafi∏em do pracowni najlep-
szych rzeêbiarzy polskich. Mo˝e dlatego wybra∏em rzeêb´? 
– zastanawia si´ Arkadiusz Latos. D∏ugo waha∏ si´ czy nie 
zostaç malarzem. Doszed∏ jednak do wniosku, ˝e rzeêba 
jest trudniejsza, a wi´c i wyzwanie wi´ksze. Nigdy nie mia∏ 
wàtpliwoÊci, ˝e chce wróciç do Kielc. Z takim postanowie-
niem wyrusza∏ na studia i nigdy tej decyzji nie ˝a∏owa∏.
 Pasjonuje go odlewnictwo. Artysta najpierw rzeêbi model 
w plastelinie, potem robi odlew woskowy i ten dopiero obra-
biany jest metodà liczàcà sobie 2.000 lat. Odlew zanurzany jest 
w gipsie i wk∏adany do pieca do temperatury ok. 700 stopni. 
W tym miejscu gdzie by∏ wosk zostaje szczelina, w którà wlewa 
si  ́metal w temperaturze ok. 1000 stopni. Póêniej rzeêb  ́trzeba 
obrobiç. Cyzeluje si  ́jà, patynuje na kolor pasujàcy do rzeêby. 
 Najwi´kszà przyjemnoÊç rzeêbiarzowi przynosi pra-
ca w plastelinie i wosku. To pole do popisu dla artysty. 
Reszt´, choç pod jego czujnym okiem, wykonujà jednak 
rzemieÊlnicy. Latos stosuje jeszcze innà, bardziej zaskakujàcà 
metod´; niektóre figurki woskowe zalewane sà nie w gipsie, 
ale w pró˝ni. To bardzo rzadko stosowana metoda, którà mój 
rozmówca podpatrzy∏… w przemyÊle zbrojeniowym.
 Tym bardziej wi´c dziwi, ˝e jego rzeêby sà tak delikat-
ne, starannie wykoƒczone i wyglàdajà jakby ka˝da cz´Êç 
cia∏a figurki, ka˝dy element martwej natury tu˝ przed 
prezentacjà by∏ jeszcze poprawiany, udoskonalany. A rzeêby 
które powsta∏y z inspiracji ludowych porzekade∏, fraszek, 
powiedzeƒ i màdroÊci, wyobra˝ajàcy najcz´Êciej jakàÊ scenk´ 
z mora∏em w tle, wyglàdajà przyjaênie jakby by∏y wykona-
ne w lipie, ale bardziej dostojne, mocniej przemawiajàce do 
wyobraêni.                                                                                    M.S.

U dołu Piotr Piróg - operator kamery, 
Karolina Borek - prezenterka, 

Michał Michta - red. nacz. TV Masłów

Regionalni 
zapaleńcy
 Od prawie dwóch lat w Mas∏owie dzia∏a pierwsza 
w regionie Êwi´tokrzyskim gminna telewizja interneto-
wa. Powstajà kolejne…
 Telewizj´ Internetowà Mas∏ów Info tworzà m∏odzi, 
pe∏ni zapa∏u i niezwykle kreatywni ludzie. Ich pasjà jest 
dziennikarstwo. 
 Prawie dwa lata temu wpadli na pomys∏, by w swojej 
gminie za poÊrednictwem internetu nadawaç program 
telewizyjny. Wtedy by∏a to jedna z pierwszych tego typu 
inicjatyw w Polsce. „Wszystko zacz´∏o si´ od portalu inter-
netowego - wspomina Micha∏ Michta redaktor naczelny 
TV Mas∏ów - chcieliÊmy go jednak urozmaiciç i wpadliÊmy 
na pomys∏, aby robiç telewizj´ internetowà”. Micha∏ i jego 
koledzy zacz´li wi´c amatorskimi kamerami nagrywaç 
materia∏y dotyczàce gminy i jej okolic. DziÊ TV Mas∏ów 
tworzy 10 osób; sà to m∏odzi ludzie w wieku 16-20 lat. Opie-
kunem redakcji jest Bogus∏aw Krukowski; m∏odym dzien-
nikarzom pomaga on m.in. pozyskiwaç na dzia∏alnoÊç tele-
wizji Êrodki z programów unijnych. 
 W ramówce stacji znajdujà si´ programy informacyjne 
”Flesz Mas∏owski”, publicystyczne, krajoznawcze ”Obiek-
tyw”, sportowe i kulturalne „Âwi´tokrzyski Przeglàd 
Rozrywkowo - Kulturalny”. Studio telewizyjne mieÊci si´ 
w Domu Ludowym w Woli Kopcowej. „Wspó∏pracujemy 
z Urz´dem Gminy w Mas∏owie, oÊrodkiem kultury, z pla-
cówkami oÊwiatowymi oraz oczywiÊcie z internautami 
odwiedzajàcymi nasz portal i oglàdajàcymi telewizj´ 
internetowà”- mówi Micha∏ Michta. „Robienie telewizji 
to nasza pasja, dlatego nie wyobra˝amy sobie ˝ycia bez 
dziennikarstwa”- podkreÊla Micha∏. 
 Âladami twórców Telewizji Mas∏ów podà˝ajà tak˝e 
m∏odzi mieszkaƒcy Bielin. Od niedawna równie˝ oni 
nadajà swój program w internecie. 
 O ich poczynanich z pewnoÊcià napiszemy w kolejnych 
wydaniach „Naszego Regionu”…

M.N.

Arkadiusz Latos jest prezesem kieleckiego Zwiàzku 
Polskich Artystów Rzeêbiarzy. Jest autorem rzeêb, 
statuetek, tablic pamiàtkowych promujàcych ziemi´ 
Êwi´tokrzyskà.

Sylwetka



KALEJDOSKOP WYDARZE¡

24 marca

 W Kielcach rozpoczyna dzia∏alnoÊç „Re-
gionalny OÊrodek Europejskiego Funduszu 
Spo∏ecznego – Âwi´tokrzyskie”. W Wy˝szej 
Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach 
odby∏a si´ konferencja inaugurujàca, której ce-
lem by∏o zapoznanie uczestników z projektem 
oraz poszerzenie wiedzy potencjalnych projek-
todawców w zakresie pozyskiwania Êrodków 
z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego. 

27 marca 

 Zakup nowych instrumentów dla filharmo-
ników Êwi´tokrzyskich, uzupe∏nienie zbiorów 
Mediateki czy ustawienie spichlerza klasztor-
nego na terenie Parku Etnograficznego w To-
karni – te przedsi´wzi´cia b´dà sfinansowane 
z programu „Mecenat” Ministerstwa Kultury. 
 Cztery Êwi´tokrzyskie instytucje kultury, 
Filharmonia Âwi´tokrzyska im. Oskara Kol-
berga, Województwa Biblioteka Publiczna, 
Wojewódzki Dom Kultury oraz Muzeum Wsi 
Kieleckiej, w ramach tego programu otrzymajà 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego prawie 600 tysi´cy z∏otych.
SpoÊród pi´ciu wniosków zg∏oszonych do Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
przez Êwi´tokrzyskie instytucje kultury, tyl-
ko jeden zosta∏ odrzucony. Koszt wszystkich 
przyj´tych do dofinansowania przedsi´wzi´ç
to prawie 1,6 miliona z∏otych. Ministerstwo 
do∏o˝y dok∏adnie 585 tysi´cy 360 z∏otych. 

28 marca 

 Województwo Âwi´tokrzyskie przystàpi∏o 
do XI edycji inicjatywy pozytywistycznej Polski 
Producent ˚ywnoÊci 2007. Na pe∏nomocnika 
Marsza∏ka Województwa Âwi´tokrzyskiego 
ds. Inicjatywy powo∏any zosta∏ Stanis∏aw 
Dereziƒski ze Âwi´tokrzyskiego OÊrodka Do-
radztwa Rolniczego w Modliszewicach.
 Celem przedsi´wzi´cia jest promowanie naj-
lepszych polskich producentów ̋ ywnoÊci i wy-
twarzanych przez nich produktów, które - cz´sto 
niedoceniane - mogà skutecznie konkurowaç 
na krajowym i europejskim rynku. Dzi´ki kon-
kursowi Polski Producent ˚ywnoÊci powsta∏a 
profesjonalna grupa fachowców z∏o˝onych  
z dotychczasowych laureatów, którzy zapro-
szeni do udzia∏u w pracach Rady Gospodar-
ki ˚ywnoÊciowej przy Ministrze Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, wspó∏dzia∏ajà przy tworzeniu 
prawa i wyst´pujà w obronie ekonomicz-
nych interesów swojej grupy zawodowej.  
  Tegoroczna edycja Inicjatywy „Pol-
ski Producent ˚ywnoÊci” trwaç b´dzie  
w województwie do 15 maja. Producen-
ci na specjalnych formularzach zg∏aszajà 
swoje produkty (ka˝da firma tylko jeden)
do Kapitu∏y Wojewódzkiej. Druki zg∏oszeƒ 
mo˝na otrzymaç w Âwi´tokrzyskim OÊrodku 
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 
(ul.Piotrkowska 30) oraz Departamencie Rolnic-
twa Obszarów Wiejskich i Ârodowiska Urz´du 
Marsza∏kowskiego (al. IX Wieków Kielc 3). 
Dost´pne sà równie˝ na internetowych stro-
nach Stowarzyszenia im. E. Kwiatkowskiego: 
www.ekwiatkowski.poznan.pl 

 Ju˝ po raz szósty region Êwi´tokrzyski 
zaprezentowa∏ si´ na Âwi´tokrzyskich Targach 
Turystyki VOYAGER, które odby∏y si´ 29 - 31 
marca w Kielcach. Honorowy Patronat nad 
tegorocznà imprezà obj´li: Marsza∏ek Woje-
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 Na 80 procent dofinansowania
inwestycji w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego b´dà mog∏y 
liczyç najubo˝sze Êwi´tokrzyskie 
gminy. Te, w których dochód w∏asny 
na g∏ow´ mieszkaƒca jest mniejszy 
ni˝ 350 z∏otych. Dwie mapy; mapa 
pomocy okreÊlajàca poziom do-
finansowania oraz mapa pomocy
okreÊlajàca mo˝liwoÊç realizacji pro-
jektów wodociàgowych, b´dà kryte-
rium pomocniczym do weryfikacji
projektów w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Âwi´tokrzyskiego 2007-2013. Takà 
decyzj´ podjà∏ Zarzàd Województwa 
Âwi´tokrzyskiego. 

 W zwiàzku z du˝ym za-
potrzebowaniem gmin na 
Êrodki z funduszy struktu-
ralnych, przekraczajàcym 
mo˝liwoÊci wsparcia w ra-
mach RPO 2007-2013, 
Zarzàd Województwa 
Âwi´tokrzyskiego zdecy- 
dowa∏ si´ na zró˝nicowanie 
poziomu dofinansowania
uzale˝niajàc je od docho-
dów w∏asnych bud˝etów 
gmin na 1 mieszkaƒca. 
Gminy majàce najni˝sze 
dochody w∏asne na 
1 mieszkaƒca (28 gmin) 
otrzymajà 80% dofinanso-
wania. Gminy o dochodach 
w∏asnych na 1 mieszkaƒca 
od 350 z∏, a poni˝ej 600 z∏ 
(54 gminy) uzyskajà 75% 
dofinansowania. Gminy
o dochodach w∏asnych 
na 1 mieszkaƒca poni˝ej 
800 z∏ (8 gmin) uzyskajà 
70% dofinansowania. Gmi-
ny majàce dochody w∏asne 
na 1 mieszkaƒca poni˝ej 
1000 z∏ (7 gmin) otrzymajà 
65% dofinansowania. Gmi-
ny o dochodach w∏asnych 
na 1 mieszkaƒca od 1000 z∏ 
(5 gmin) uzyskajà 60% dofi-
nansowania. Mapa pomocy 
okreÊlajàca mo˝liwoÊç re-
alizacji projektów wodocià- 
gowych zosta∏a stworzo-
na w oparciu o kryterium 

Większa pomoc 
dla uboższych gmin

stopnia zwodociàgowania gmin. Gmi-
ny, których stopieƒ zwodociàgowania 
wynosi do 70% (24 gminy), mogà 
realizowaç projekty wodociàgowe, 
a poziom dofinansowania wynie-
sie 60%. Pozosta∏e gminy (78 gmin) 
nie b´dà mog∏y realizowaç projek-
tów z zakresu samych wodociàgów. 
W  przypadku, gdy gmina, której 
stopieƒ zwodociàgowania wynosi 
do 70%  zdecyduje si´ na realizacj´ 
projektu ∏àcznego (kanalizacja 
i wodociàg) poziom dofinansowania
wyniesie 80%.

Mapa pomocy okreÊlajàca mo˝liwoÊç 
realizacji projektów wodociàgowych

Mapa pomocy okreÊlajàca 
poziom dofinansowania
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 Starosta J´drzejowski Edmund 
Kaczmarek jest nowym przewodni- 
czàcym Konwentu Starostów Woje-
wództwa Âwi´tokrzyskiego. Funkcj´ 
t´ b´dzie pe∏ni∏ przez najbli˝szà 
kadencj´ samorzàdu. Z Edmundem 
Kaczmarkiem rozmawia Ma∏gorzata 
Niewczas – Sochacka.

wództwa Âwi´tokrzyskiego, Polska Organiza-
cja Turystyczna, Wojewoda Âwi´tokrzyski oraz 
Prezydent Miasta Kielc. 
 Podczas targów mo˝na by∏o zapoznaç si´ 
z propozycjami biur podró˝y, hoteli, oÊrodków 
wypoczynkowych, sanatoriów, uzdrowisk, go-
spodarstw agroturystycznych. Po raz pierwszy 
w tym roku targom towarzyszy∏ Salon Uzdro-
wisk, Sanatoriów i SPA.
 Odby∏o si´ tak˝e spotkanie bran˝owe na temat 
„Wspó∏pracy sieciowej w turystyce”. Mia∏o ono 
na celu przekazanie informacji o atrakcjach tury-
stycznych regionu Êwi´tokrzyskiego, nawiàzanie 
wspó∏pracy pomi´dzy grupami partnerskimi 
a biurami podró˝y, a tak˝e rozpowszechnienie 
informacji o nowych pomys∏ach i ofertach tu-
rystycznych regionu Êwi´tokrzyskiego wÊród 
przedstawicieli mediów.

30 marca 

 „Chleb wiejski konecki”, „Placek spod 
kamienia”, „Piernik z ˝ytniej màki”, „Fasola 
Korczyƒska” oraz „Chleb bodzentyƒski” to ko-
lejne produkty regionalne, zarekomendowane 
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wpisu 
na List´ Produktów Tradycyjnych.
 Na liÊcie tej znajdujà si´ produkty zalicza-
ne do dziedzictwa kulinarnego naszego kraju. 
Z województwa Êwi´tokrzyskiego jest na niej 
pi´ç produktów: wiÊnia ze S∏upi Nadbrze˝nej, 
zalewajka Êwi´tokrzyska, dzionie rakowskie, 
ser jab∏eczny oraz konfitura z jarz´biny.
 Teraz o wpis na list´ stara si´ szeÊç ko-
lejnych Êwi´tokrzyskich produktów, które 
uzyska∏y pozytywnà opini´ Rady ds. Produktu 
Tradycyjnego i Regionalnego Województwa 
Âwi´tokrzyskiego, dzia∏ajàcà przy Urz´dzie 
Marsza∏kowskim. Sà to:
• „KASZA JAGLANA GIERCZYCKA” - wnio-

sek z∏o˝ony zosta∏ przez Teres´ Kmiecickà 
z Lisowa w gminie Wojciechowice 

• „CHLEB WIEJSKI KONECKI”  Ireny Masta-
lerz z Koƒskich 

• „FASOLA KORCZY¡SKA” - wniosek z∏o˝y∏o 
Stowarzyszenie Producentów Fasoli w No-
wym Korczynie

• „PLACEK SPOD KAMIENIA” Magdaleny 
Pi´tak z Grzybowej Góry

• „PIERNIK Z ˚YTNIEJ MÑKI” Heleny Mo-
rawskiej z Nowego Odrowà˝ka, w gminie 
Bli˝yn

• „CHLEB BODZENTY¡SKI” Felicji Harabin 
z Bodzentyna 

 W Poznaniu odby∏ si´ Konwent Marsza∏ków 
Województw RP. W posiedzeniu uczestniczy∏ 
Marek Kwitek, cz∏onek Zarzàdu Województwa 
Âwi´tokrzyskiego.
 Tematem przewodnim obrad by∏a polityka 
regionalna UE na lata 2007-2013 oraz Regional-
ny Program Operacyjny. GoÊciem Konwentu 
by∏ Manfred Beschel, szef sekcji polskiej DG 
Regio. O Regionalnym Programie Operacyj-
nym na Konwencie mówili prof. Micha∏ Kule-
sza oraz W∏adys∏aw Ortyl, wiceminister Roz-
woju Regionalnego. Po podj´ciu stanowisk, 
Marek Woêniak, Marsza∏ek Województwa 
Wielkopolskiego przekaza∏ uroczyÊcie insygnia 
w∏adzy nad Konwentem Andrzejowi ¸osiowi, 
Marsza∏kowi Województwa DolnoÊlàskiego.

 Marsza∏ek Adam Jarubas oraz Marcin Perz, 
cz∏onek Zarzàdu Województwa wzi´li udzia∏ 
w zorganizowanej przez Staropolskà Izb´ 
Przemys∏owo-Handlowà konferencji „Wp∏yw 
inwestycji na konkurencyjnoÊç Województwa 
Âwi´tokrzyskiego”. 

 - Jakie korzyÊci daje powiatom 
przynale˝noÊç do Konwentu Staro-
stów?
 Konwent Starostów to forum, na 
którym starostowie majà mo˝liwoÊç 
wymiany doÊwiadczeƒ, poglàdów, 
wypracowywania i przyjmowania 
jednolitych rozwiàzaƒ. W formie sta-
nowisk, apeli i dezyderatów starosto-
wie odnoszà si´ do spraw wa˝nych dla 
powiatowych spo∏ecznoÊci, a tak˝e dla 
sprawnego funkcjonowania powia-
tów. Jednolity g∏os jest lepiej s∏yszany 
przez decydentów, wszak – jak mówi 
przys∏owie – w jednoÊci si∏a.
 - Jakie najwa˝niejsze zadania cze- 
kajà Konwent w najbli˝szych latach?
 Sà to sprawy dotyczàce m.in. 
rozwiàzania problemów s∏u˝by zdro-
wia, skutecznej absorpcji Êrodków unij-
nych, utrzymania wysokiego poziomu 
i jakoÊci kszta∏cenia w placówkach 
oÊwiatowych prowadzonych przez 
powiaty i dà˝enia do podniesienia 
tego poziomu. B´dziemy te˝ pracowaç 
w zakresie poprawy jakoÊci dróg po-
wiatowych oraz szeroko poj´tych 
dzia∏aƒ w zakresie aktywizacji osób 
bezrobotnych.
 ˚ycie i szybko zmieniajàca si´ rzeczy- 
wistoÊç przyniesie zapewne wiele no-
wych wyzwaƒ, z którymi b´dziemy 
musieli zmierzyç si´ w powiatach, 

Konwent
Starostów

Edmund Kaczmarek

a tak˝e we wspólnym dzia∏aniu 
Konwentu.
 - Jedno z pierwszych posiedzeƒ 
Konwentu poÊwi´cone by∏o spra-
wie s∏u˝by zdrowia, a przede 
wszystkim kondycji szpitali 
zarzàdzanych przez powiaty. Wie-
le z nich jest bardzo zad∏u˝onych. 
Czy starostowie znaleêli recept´ 
na popraw´ ich sytuacji?
 Zad∏u˝enie i problemy s∏u˝by 
zdrowia i szpitali to problem 
nie nowy. Podj´liÊmy temat 
s∏u˝by zdrowia na Konwencie 
jako pierwszy, gdy˝ uwa˝amy, 
˝e to jedno z najwa˝niejszych 
wyzwaƒ, jakie stajà przed powia-
tami w bie˝àcej kadencji. Wszy-
scy uczestnicy wspólnego po-
siedzenia Konwentu i Zwiàzku 
Pracodawców Szpitali Powiato-
wych zgodnie stwierdzili, ˝e tych 
problemów nie da si´ rozwiàzaç 
tu w województwie czy powia-
tach. Potrzebne sà rozstrzygni´cia 
systemowe. Podobnego zdania 
jest te˝ Wojewoda i Zarzàd Wo-
jewództwa Âwi´tokrzyskiego. 
WystosowaliÊmy apel, w którym 
ostrzegliÊmy rzàdzàcych, ˝e nie 
podj´cie powa˝nego dialogu 
z centralami zwiàzkowymi mo˝e 
doprowadziç do pog∏´bienia pro-
blemów i eskalacji strajków, które 
mogà spowodowaç niepowetowa-
ne straty i koszty dla wszystkich. 
 Z niepokojem i obawà obserwu-
jemy poczynania – a mo˝e ich brak 
– resortu zdrowia w tej sprawie.
 -  Najbli˝sze lata b´dà cza-
sem wzmo˝onych staraƒ o po-
zyskanie Êrodków unijnych. 
Czy Êwi´tokrzyskie powiaty 
po∏àczà si∏y, aby je maksymalnie 
wykorzystaç?
 MyÊl´, ˝e tak. W tej sprawie 
du˝o zale˝eç b´dzie od ustalenia 
w∏aÊciwej wspó∏pracy z Urz´dem 
Marsza∏kowskim. Chodzi o wy-
pracowanie jak najbardziej 
sprawiedliwych, jednolitych 
kryteriów rozdzia∏u Êrodków 
RPO, tak, aby spowodowa∏y one 
zrównowa˝ony rozwój naszego 
regionu, a jednoczeÊnie zosta∏y 
wykorzystane w stu procentach. 
 Powiaty potrafià po∏àczyç
swoje si∏y i porozumieç si´ 
mi´dzy sobà oraz z Urz´dem 
Marsza∏kowskim, czego da∏y 
przyk∏ad realizujàc wspólnie pro-
gram stypendiów unijnych dla 
studentów i uczniów.
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 Staropolska Izba Przemys∏owo-Handlowa 
chce, aby biznes skupiony wokó∏ tej organizacji 
mia∏ wp∏yw na to, jakie inwestycje b´dà realizo-
wane w Kielcach i województwie Êwi´tokrzyskim 
w najbli˝szych latach. Od tego, jak zainwestowa-
ne zostanà pieniàdze z funduszy strukturalnych, 
b´dzie zale˝a∏a konkurencyjnoÊç naszego regionu, 
a tym samym klimat do prowadzenia biznesu. 

3 kwietnia

 Prawie 1,5 miliona z∏otych kosztowa∏o przy-
gotowanie Pracowni Diagnostyki Obrazowej 
w Âwi´tokrzyskim Centrum Psychiatrii w Mo-
rawicy. Otwarcie nowej pracowni po∏àczone 
zosta∏o z wr´czeniem placówce Certyfikatu
ISO 9001-2000. W uroczystoÊci udzia∏ wzi´li 
marsza∏ek Adam Jarubas oraz cz∏onek Zarzàdu 
Województwa Marek Gos.
 Wi´kszoÊç funduszy potrzebnych do przy-
gotowania nowego obiektu, 1 milion 360 tysi´cy 
z∏otych, pochodzi∏a z bud˝etu samorzàdu woje-
wództwa. Pozosta∏à kwot´, 258 tysi´cy z∏otych, 
wygospodarowa∏ sam szpital. - To ogromna 
przyjemnoÊç uczestniczyç w tej uroczystoÊci 
– powiedzia∏ podczas otwarcia Pracowni Dia-
gnostyki Obrazowej marsza∏ek wojewódz-
twa Adam Jarubas. – Ta satysfakcja wynika 
z decyzji podj´tych przez poprzedni zarzàd 
województwa, który przekaza∏ pieniàdze 
na t´ inwestycj´. Potrzeby szpitala zosta∏y 
dostrze˝one. A ja mam nadziej´, ˝e obecnemu 
zarzàdowi równie˝ uda si´ wygospodarowaç 
dodatkowe fundusze dla szpitala – powiedzia∏ 
marsza∏ek, wywo∏ujàc tym stwierdzeniem 
oklaski pracowników Âwi´tokrzyskiego Cen-
trum Psychiatrii.
 Adaptacja i rozbudowa pomieszczeƒ Apte-
ki Szpitalnej na potrzeby Oddzia∏ Radiologii 
poch∏on´∏a 1 milion 15 tysi´cy z∏otych. Nowy 
aparat RTG do zdj´ç kostnych i przeÊwietleƒ 
p∏uc – 345 tysi´cy  z∏otych. Teraz placówka liczy 
na nowy tomograf komputerowy, pomieszcze-
nie dla nowego sprz´tu jest juz gotowe. 
 Uruchomienie Pracowni Diagnostyki Ob-
razowej po∏àczone zosta∏o z wr´czeniem 
Âwi´tokrzyskiemu Centrum Psychiatrii Certyfi-
katu JakoÊci ISO 9001-2000. Stanowi on dowód, 
˝e szpital ciàgle doskonali si´, a nadrz´dnym 
celem wszystkich dzia∏aƒ jest jak najpe∏niejsze 
zaspokajanie potrzeb i oczekiwaƒ pacjentów. 
Placówka w Morawicy jest jednym z pierw-
szych szpitali psychiatrycznych w Polsce, 
które mogà si´ pochwaliç takim certyfikatem.
– Wdro˝enie ISO wymaga minimum roku 
ci´˝kiej pracy. Tym bardziej gratuluj´, ˝e 
zdecydowaliÊcie si´ Paƒstwo na ten wysi∏ek. 
Ciesz´ si´, ˝e sytuacja szpitala si´ poprawia, 
˝e podnosicie Paƒstwo jakoÊç Êwiadczonych 
us∏ug – podkreÊla∏ Adam Jarubas.

4 kwietnia 

 7 milionów 364 tysiàce z∏otych samorzàd 
województwa Êwi´tokrzyskiego przeznaczy 
na budow´ sal gimnastycznych, boisk sporto-
wych i stadionów w ramach „Programu rozwo-
ju bazy sportowej na rok 2007 i lata nast´pne 
w Województwie Âwi´tokrzyskim”.
 Sà wÊród nich trzy pe∏nowymiarowe sale 
gimnastyczne w Oksie, Dwikozach i w Sicho-
wie Du˝ym, w gminie Rytwiany. W ostatnich 
latach w regionie powsta∏o oko∏o 70 nowych 
sal gimnastycznych. 

 Stypendia w wysokoÊci od 300 z∏otych 
miesi´cznie dla m∏odych sportowców - amato-
rów reprezentujàcych województwo Êwi´to- 
krzyskie i osiàgajàcych wysokie wyniki spor-

 „Placek spod kamienia” to ko-
lejny produkt regionalny, zareko-
mendowany Ministrowi Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi do wpisu na 
List´ Produktów Tradycyjnych. 
Na liÊcie tej znajdujà si´ produkty 
zaliczane do dziedzictwa kulinar-
nego naszego kraju. Z wojewódz-
twa Êwi´tokrzyskiego jest ich ju˝ 
pi´ç: wiÊnia ze S∏upi Nadbrze˝nej, 
zalewajka Êwi´tokrzyska, dzio-
nie rakowskie, ser jab∏eczny oraz 
konfitura z jarz´biny. Teraz o wpis 
na list´ stara si´ m.in. placek Mag-
daleny Pi´tak z Grzybowej Góry, 
który uzyska∏ pozytywnà opini´ 
Rady ds. Produktu Tradycyjne-
go i Regionalnego Województwa 
Âwi´tokrzyskiego, dzia∏ajàcà przy 
Urz´dzie Marsza∏kowskim. War-
to podkreÊliç, ˝e „Placek spod ka-
mienia” zajà∏ II miejsce w kategorii 
produktów pochodzenia roÊlinnego 
podczas V edycji konkursu woje-
wódzkiego „Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo” w 2005 r.

Sk∏adniki:
Ciasto: 
- 1/2 litra kwaÊnej, g´stej Êmietany
- 1 szklanka cukru
- màka pszenna (taka iloÊç jakà za-

bierze Êmietana, aby ciasto mia∏o 
konsystencj´ ciasta pierogowego)

- jedna ∏y˝eczka sody
- kakao
Nadzienie:
- 3 szklanki bardzo g´stej, kwaÊnej 

Êmietany
- 1 szklanka cukru
Dekoracja: 
- 1 szklanka bardzo g´stej, kwaÊnej 

Êmietany
- 1/2 szklanki cukru

Przygotowanie:
1.  W 1/2 l kwaÊnej Êmietany rozpuÊciç 

1 szklank´ cukru, dodaç do tego 
tyle màki pszennej ile zabierze 
Êmietana, oraz 1 ∏y˝eczk´ sody. Cia-
sto zagniataç (tak jak na pierogi).

2.  Podzieliç ciasto na 4 cz´Êci. Do jed-
nej z cz´Êci dosypaç kakao i znów 
zagnieÊç. Powsta∏e w ten sposób 
ciemne ciasto podzieliç na 3 cz´Êci. 
Mamy wówczas do dyspozycji 
3 cz´Êci ciasta jasnego i 3 cz´Êci cia-

sta z kakao. W ciasto bia∏e w∏o˝yç 
cisto ciemne, zawinàç z dwóch 
stron i rozwa∏kowaç. Powsta∏y pla-
cek przenieÊç na wysmarowanà 
t∏uszczem brytfann´. CzynnoÊç t´ 
powtarzaç jeszcze dwukrotnie dla 
pozosta∏ych cz´Êci ciasta. Upiec 
3 placki w piecu chlebowym lub 
piekarniku do lekkiego zarumienie-
nia.

3.  3 szklanki bardzo g´stej Êmietany 
utrzeç ∏y˝kà z 1 szklankà cu-
kru. Smarowaç nià goràce placki. 
Prze∏o˝yç jeden na drugi. Wierzch-
niego placka nie smarowaç!

4.  Na tak przygotowane ciasto 
po∏o˝yç desk´ drewnianà. Powsta∏y 
przek∏adaniec przygnieÊç kamie-
niem i wynieÊç do ch∏odnej piwni-
cy lub spi˝arki na 2-3 dni, aby cia-
sto zmi´k∏o i nabra∏o w∏aÊciwych 
walorów smakowych. 

5.  Przed podaniem wyrównaç ciasto, 
odcinajàc brzegi no˝em. Powsta∏e 
resztki rozkruszyç. Dla dekoracji 
posmarowaç wierzchnià warstw´ 
placka Êwie˝o utartà Êmietanà z cu-
krem (1 szklanka g´stej Êmietany 
i 1/2 szklanki cukru) i posypaç 
okruchami z odci´tego ciasta.

R.S.

Regionalne specjały (3)
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 Obowiàzuje ju˝ rozporzàdzenie 
Rady Ministrów w sprawie sposobu 
i trybu dokonywania ocen kwalifi-
kacyjnych pracowników samorzà- 
dowych.
 Wszyscy pracownicy samorzàdowi 
zatrudnieni na stanowiskach urz´dni- 
czych podlegajà okresowym ocenom 
kwalifikacyjnym. 
Kryteria oceny
 Dokonanie oceny kwalifikacyjnej 
pracownika wymaga ustalnia kryteriów. 
WieloÊç kryteriów jest nast´p- stwem 
oczywistego za∏o˝enia, ˝e nie mo˝e 
powstaç jednolita uniwersalna metoda 
oceny pracowników samorzàdowych 
zuwagi na ró˝norodnoÊç zakresu ich 
obowiàzków, statusu prawnego, ro-
dzaju wykonywanej pracy.

Kryteria obowiàzkowe stanowià: 
1. SumiennoÊç
2. SprawnoÊç
3. BezstronnoÊç
4. Umiej´tnoÊç stosowania odpwied-

nich przepisów
5. Planowanie i organizowanie pracy 
6. Postawa etyczna

Kryteria do wyboru stanowià:
1. Wiedza specjalistyczna 
2. Umiej´tnoÊç obs∏ugi urzàdzeƒ tech-

nicznych 
3. ZnajomoÊç j´zyka obcego (czynna 

i bierna) 
4. Nastawienie na w∏asny rozwój, 

podnoszenie kwalifikacji
5. Komunikacja werbalna
6. Komunikacja pisemna 
7. KomunikatywnoÊç
8. Pozytywne podejÊcie do obywatela
9. Umiej´tnoÊç pracy w zespole
10. Umiej´tnoÊç negocjowania
11. Zarzàdzanie informacjà / dzielenie 

si´ informacjami
12. Zarzàdzanie zasobami
13. Zarzàdzanie personelem
14. Zarzàdzanie jakoÊcià realizowa-

nych zadaƒ
15. Zarzàdzanie wprowadzaniem zmian
16. Zorientowanie na rezultaty pracy 
17. Podejmowanie decyzji
18. Radzenie sobie w sytuacjach kry-

zysowych
19. SamodzielnoÊç
20. Inicjatywa

21. KreatywnoÊç
22. MyÊlenie strategiczne
23. Umiej´tnoÊci analityczne
 Kryteria do wyboru, odpowiadajà 
wyst´pujàcym w praktyce dokony-
wania ocen pracowniczych, trzem 
podstawowym typom dotyczàcym: 

1/ cech osobowoÊci - przez co rozu-
mie si´ psychologiczne i fizyczne
predyspozycje do wykonywania 
pracy na danym stanowisku np. 
wiedza, komunikacja werbalna.
2/ cech zachowaƒ (tzw. cechy be-
hawioralne) – przez co rozumie si´ 
uwzgl´dnienie kryteriów zachowaƒ 
ludzkich w procesach pracy np. 
komunikatywnoÊç, samodzielnoÊç.
3/ wyników (efektów pracy) – 
uwzgl´dniajàcych efekty pracy np. 
zarzàdzanie, podejmowanie decy-
zji, radzenie sobie w sytuacjach kry-
zysowych.

Wiele z kryteriów do wyboru wskaza-
nych w rozporzàdzeniu ma charakter 
mieszany, ∏àczàcy zarówno elementy 
osobowoÊciowe, jak i typ zachowaƒ 
np. zorientowanie na rezultaty pracy. 

Kryterium dodatkowe
 Poza katalogiem kryteriów okreÊlo- 
nych w rozporzàdzeniu, bezpoÊredni 
prze∏o˝ony mo˝e ustaliç dodatkowo 
jedno kryterium nieobj´te wykazem 
z rozporzàdzenia, je˝eli uzna to za 
niezb´dne z uwagi na specyfik´ sta-
nowiska pracy. Dopuszcza si´ zatem 
stworzenie dodatkowego kryterium. 
Przy jego wprowadzeniu niezb´dne 
jest jego szczegó∏owe opisanie. Za 
takie kryterium mo˝na uznaç np. 
organizacj´ pracy, w tym dyscyplin´, 
efektywnoÊç, wykorzystanie czasu 
pracy, organizacj´ stanowiska pracy. 

Tryb przeprowadzenia oceny.
 W procesie oceny uczestniczà: 
bezpoÊredni prze∏o˝ony i pracow-
nik samorzàdowy. BezpoÊrednim 
prze∏o˝onym jest osoba, której zgod-
nie z organizacjà pracy pracodawcy, 
bezpoÊrednio podlega oceniany pra-
cownik. Dla niektórych pracowników 
samorzàdowych b´dzie to wprost kie-
rownik jednostki tj. wójt, burmistrz, 
prezydent, starosta, marsza∏ek lub kie-
rownik jednostki organizacyjnej. Dla 

Oceny kwalifikacyjne
pracowników 
samorządowych

towe zamierza ufundowaç samorzàd woje-
wództwa. Zarzàd Województwa przyjà∏ pro-
jekt uchwa∏y sejmiku w sprawie zasad i trybu 
przyznawania stypendiów sportowych w  ka-
tegoriach m∏odzie˝owych dla sportowców 
reprezentujàcych województwo Êwi´tokrzyskie 
i osiàgajàcych wysokie wyniki sportowe. 
 Pieniàdze na t´ form´ wsparcia m∏odych 
sportowców – amatorów zosta∏y zarezerwo-
wane w bud˝ecie Samorzàdu Województwa. 
Ostatecznà decyzj´ w sprawie przyznawania 
stypendiów sportowych podejmà radni sejmiku. 
  Obecnie jedynie gmina Starachowice fun-
duje podobnego typu stypendia sportowe. 

 Tomasz Ha∏atkiewicz, z wykszta∏cenia leÊnik, 
zosta∏ wyznaczony przez Zarzàd Województwa 
Âwi´tokrzyskiego do sk∏adu Rady Spo∏eczno 
– Naukowej Kieleckiego Ogrodu Botaniczne-
go. Z proÊbà o wskazanie osoby, która b´dzie 
reprezentowaç Urzàd Marsza∏kowski w tej ra-
dzie zwróci∏ si´ dyrektor „Geoparku Kielce” – jed-
nostki prowadzàcej prace zwiàzane z organizacjà 
ogrodu botanicznego w Kielcach. 

 O problemie bezrobocia i zwi´kszeniu roz-
woju sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw 
w Polsce wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka 
rozmawia∏ z przedstawicielami Brytyjsko 
– Polskiej Izby Handlowej oraz firmy A4E. 
Podczas wizyty przedstawiona zosta∏a 
dzia∏alnoÊç A4E - mi´dzynarodowej firmy  
Êwiadczàcej us∏ugi dla ludnoÊci, organizacji 
i rzàdu. Firma zosta∏a za∏o˝ona z wizjà „popra-
wy ̋ ycia ludzkiego”.  Jej przedstawiciele pracujà 
z ludêmi bezrobotnymi, niepe∏nosprawnymi 
i ˝yjàcymi poni˝ej minimum socjalnego.

11 kwietnia 

 Âwi´tokrzyski Zak∏ad Przewozów Re-
gionalnych PKP w Kielcach, zwróci∏ si´ do 
Zarzàdu Województwa Âwi´tokrzyskiego 
o rozpocz´cie procedury zwiàzanej z zakupem 
kolejnych autobusów szykowanych dla woje-
wództwa Êwi´tokrzyskiego – poinformowa∏ 
wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka. 
 Do zakupu dwóch nowych szynobusów byç 
mo˝e dojdzie jeszcze w tym roku. – Jestem po 
spotkaniu z dyrektorem Adamem M∏odawskim. 
RozmawialiÊmy o mo˝liwoÊci sfinansowa-
nia zakupu nowych autobusów szynowych. 
Âwi´tokrzyski Zak∏ad Przewozów Regional-
nych wystàpi∏ te˝ do ministerstwa transportu 
z propozycjà wybudowania odcinka trasy ko-
lejowej Busko Zdrój – ˚abno w województwie 
ma∏opolskim – dodaje Zdzis∏aw Wrza∏ka. - Taka 
nowa trasa kolejowa pozwoli∏aby na uruchomie-
nia korytarza kolejowego biegnàcego od granicy 
Polski z Litwà przez Bia∏ystok, Radom, a nast´pnie 
teren naszego województwa a˝ na po∏udnie kra-
ju, do granicy ze S∏owacjà. Budowa odcinka trasy 
kolejowej w naszym województwie wiàza∏aby si´ 
jednak z du˝à inwestycjà, w tym z budowà mo-
stu kolejowego na WiÊle w Nowym Korczynie. 
 Propozycja kieleckiej spó∏ki kolejowej 
b´dzie rozpatrywana podczas wizyty w regio-
nie Miros∏awa Chaberka, podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Transportu oraz przedstawi-
cieli Dyrekcji Generalnej PKP. 

12 kwietnia 

 Budowa 173 zbiorników wodnych zapla-
nowana zosta∏a w ramach „Programu ma∏ej 
retencji dla województwa Êwi´tokrzyskiego”. 
Program, przyj´ty przez Zarzàd Województwa 
Âwi´tokrzyskiego, przedstawiony zostanie pod 
obrady radnym sejmiku.
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 - To program maksimum, przygotowany do 
2020 roku – mówi Marek Gos, cz∏onek Zarzàdu 
Województwa Âwi´tokrzyskiego. - Oznacza on, 
˝e 173 zbiorniki w regionie mo˝emy wype∏niç 
wodà z rzek, które mamy w naszym wojewódz-
twie. Nie wszystkie muszà byç wybudowane, 
a nawet ze wzgl´dów finansowych czy formal-
nych (chodzi o wykupy gruntów) mogà byç 
w tym czasie budowane. Ale przyj´cie przez 
sejmik „Programu ma∏ej retencji dla woje-
wództwa Êwi´tokrzyskiego” oznaczaç  b´dzie, 
˝e mamy spójny dla ca∏ego regionu program 
retencjonowania wody, który b´dzie podstawà 
do prowadzenia inwestycji. Zosta∏ on przygo-
towany z uwzgl´dnieniem wi´kszoÊci wnio-
sków z gmin – podkreÊla Marek Gos. - Lokali-
zacje sà zgodne z planami zagospodarowania 
przestrzennego, dla wszystkich. W ramach 
Programu, do 2010 planowana jest m.in. bu-
dowa zbiorników: Szyd∏ów (powierzchnia 3,3 
ha), WiÊlica (5,5 ha), Ratoszyn (12 ha), Wierna 
Rzeka (72 ha), Danków – Smyków (43 ha), Mój-
cza (130,8 ha), Bodzentyn – Hucisko (50 ha), 
Morawica (6,6 ha), Duraczów (35,2 ha), Rado-
szyce (28,8 ha), Micha∏ów (36 ha). 

 Marek Gos, cz∏onek Zarzàdu Wojewódz-
twa Âwi´tokrzyskiego, zosta∏ wytypowany 
do sk∏adu Rady Naukowej Âwi´tokrzyskiego 
Parku Narodowego, jako przedstawiciel 
samorzàdu województwa. Powo∏anie nowego 
reprezentanta zwiàzane jest z wyborem nowe-
go Zarzàdu Województwa. Marek Gos zastàpi 
w Radzie Tadeusza Jóêwika, cz∏onka by∏ego 
zarzàdu, który od 2004 roku reprezentowa∏ 
Samorzàd Województwa Âwi´tokrzyskiego 
w Radzie Naukowej ÂPN.

 Oko∏o 1220 i 1320 metrów d∏ugoÊci b´dà 
mia∏y odcinki dwóch nowych dróg w gminie Ku-
nów, w so∏ectwie Mi∏kowska Karczma. Zarzàd 
Województwa pozytywnie zaopiniowa∏ wniosek 
o ustalenie lokalizacji dla inwestycji pod nazwà 
„Budowa dróg gminnych Wymys∏ów – Kolonia 
Mi∏kowska oraz Kolonia Mi∏kowska przez wieÊ 
- do drogi powiatowej nr 15971”. Wybudowa-
nie tych odcinków dróg u∏atwi mieszkaƒcom 
Mi∏kowskiej Karczmy komunikacj´ z siedzibà 
gminy – Kunowem. Obecnie - by si´ tam dostaç 
- muszà jeêdziç przez Ostrowiec Âwi´tokrzyski. 

 W Makoszynie odby∏ si´ fina∏ wojewódz-
kiego konkursu „W poszukiwaniu zapo-
mnianych zawodów”, zorganizowany przez 
Âwi´tokrzyski OÊrodek Doradztwa Rolnicze-
go w Modliszewicach. Konkurs jest czwartà 
edycjà z cyklu dziedzictwa kulturowego, re-
alizowanego przez kluby 4-H województwa 
Êwi´tokrzyskiego. Jego celem jest odszukanie 
jak najstarszych, zapomnianych zawodów 
rzemieÊlniczych, poszerzenie wiadomoÊci 
o folklorze regionu, w szczególnoÊci o ginàcych 
zawodach.

 W ramach konsultacji spo∏ecznych odby∏o 
si´ kolejne spotkanie dotyczàce projektu aktu-
alizacji „Planu zagospodarowania odpadów dla 
województwa Êwi´tokrzyskiego”. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele administracji pu-
blicznej szczebla wojewódzkiego: Wojewody, 
Âwi´tokrzyskiego, Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Ârodowiska, Paƒstwowego Wojewódz-
kiego Inspektora Sanitarnego, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz Regionalnych Zarzàdów Gospo-
darki Wodnej w Krakowie i Warszawie. Zarzàd 
Województwa Âwi´tokrzyskiego reprezentowa∏ 
Marek Gos.

Opracowa∏a M.M.

wi´kszoÊci pracowników odpowied-
ni dyrektor, kierownik, koordynator. 
BezpoÊredni prze∏o˝ony - zwany 
„oceniajàcym” - dokonuje wszystkich 
czynnoÊci zwiàzanych z ocenà pra-
cownika w imieniu w∏asnym i ponosi 
za t´ ocen´ odpowiedzialnoÊç.
 Termin sporzàdzenia oceny musi 
byç podany do wiadomoÊci ocenianym 
pracownikom na piÊmie z dok∏adnoÊcià 
miesiàca i roku. Termin ten podlega 
wpisowi do arkusza okresowej oceny 
kwalifikacyjnej.
 Sporzàdzenie oceny nast´puje na 
piÊmie i polega na:
1) wpisaniu do arkusza oceny opi-

nii dotyczàcej wykonywania obo- 
wiàzków przez ocenianego w okre-
sie, w którym podlega∏ on ocenie;

2) okreÊleniu poziomu wykonywa-
nia obowiàzków przez ocenianego 
(bardzo dobry, dobry, zadowalajàcy 
lub niezadowalajàcy);

3) przyznaniu oceny pozytywnej, 
w razie bardzo dobrego, dobre-
go lub zadowalajàcego poziomu 
wykonywania obowiàzków przez 
ocenianego, albo przyznaniu oceny 
negatywnej.

 Oceniajàcy, nie wczeÊniej ni˝ 
7 dni przed sporzàdzeniem oceny na 
piÊmie przeprowadza z ocenianym 
rozmow´, podczas której omawia 
z nim wykonywanie przez oceniane-
go jego obowiàzków w okresie, w któ-
rym podlega∏ ocenie, trudnoÊci napo-
tykane przez niego podczas realizacji 
zadaƒ i spe∏nianie przez ocenianego 
ustalonych kryteriów oceny.
 Wynik oceny mo˝e byç pozytywny 
lub negatywny. Warto zauwa˝yç, i˝ 
w tej cz´Êci rozporzàdzenie nie kore-
sponduje z brzemieniem art. 17 ust. 4 
ustawy o pracownikach samorzàdo- 
wych, który stanowi o ujemnej ocenie 
a nie o negatywnej ocenie pracownika. 
 Niezw∏ocznie po sporzàdzeniu oce-
ny na piÊmie arkusz w∏àcza si´ do akt 
osobowych ocenianego.

Uprawnienia ocenianego. 
 Aby proces oceny maksymalnie 
zobiektywizowaç oceniany ma prawo 
uczestniczyç aktywnie w procedu-
rze oceny kwalifikacyjnej. Przepisy 
gwarantujà, i˝ oceniany nie b´dzie 
zaskakiwany przez oceniajàcego co 
oznacza obowiàzek:
- omówienia sposobu realizacji 

obowiàzków wynikajàcych z za-
kresu czynnoÊci na zajmowanym 
stanowisku oraz obowiàzków 
wynikajàcych z ustawy o pracowni-
kach samorzàdowych, 

- przekazania ocenianemu kopii arku-
sza ocen z zatwierdzonymi kryteria-
mi oceny, 

- informowania ocenianego o termi-
nie sporzàdzenia oceny na piÊmie 
i zmianach tego terminu, 

- przeprowadzenia rozmowy w czasie 
której oceniajàcy omawia wykony-
wanie przez ocenianego obowiàzków 
w okresie obj´tym ocenà trudnoÊci na-
potykane przez czas realizacji zadaƒ 
i spe∏nianie przez ocenianego ustalo-
nych kryteriów, 

- przekazanie ocenianemu do 
wiadomoÊci oceny sporzàdzonej na 
piÊmie. 

 Tryb odwo∏awczy od oceny zosta∏ 
ograniczony jedynie do post´powania 
wewn´trznego poprzez wskazanie 
jako w∏aÊciwego do rozpatrzenia 
odwo∏ania kierownika jednostki (wój-
ta, burmistrza, prezydenta, starosty, 
marsza∏ka, kierownika jednostki or-
ganizacyjnej). Odwo∏anie ocenia-
ny mo˝e wnieÊç w ciàgu 7 dni od 
dor´czenia oceny. 
 Przyj´te rozwiàzanie powoduje, i˝ 
w trudniej sytuacji b´dà ci pracownicy 
dla których funkcj´ bezpoÊredniego 
zwierzchnika s∏u˝bowego wykonuje 
sam wójt, burmistrz, prezydent, sta-
rosta marsza∏ek, kierownik jednostki. 
B´dà oni zarówno dokonujàcymi oce-
ny jak i rozpatrujàcymi odwo∏anie od 
tej oceny. 

Wykorzystanie oceny. 
 Otrzymanie przez pracownika 
pierwszej ujemnej oceny nie wywo∏uje 
bezpoÊrednich skutków. Dopiero dru-
ga ujemna ocena wywo∏uje skutki 
okreÊlone art. 17 ust. 4 ustawy o pracow-
nikach samorzàdowych. Zgodnie z tym 
przepisem pracodawca samorzàdowy 
ma obowiàzek niezw∏ocznie rozwiàzaç 
stosunek pracy z pracownikiem 
samorzàdowym zatrudnionym na stano-
wisku urz´dniczym za wypowiedzeniem 
lub odwo∏aç go ze stanowiska  oraz mo˝e 
rozwiàzaç stosunek pracy z pracowni-
kiem samorzàdowym mianowanym, 
zatrudnionym na stanowisku innym ni˝ 
urz´dnicze za wypowiedzeniem.
 Nie powinien byç to jednak jedy-
ny sposób wykorzystania okresowej 
oceny kwalifikacyjnej. Oceny winny 
byç wykorzystywane w realizowa-
nej na bie˝àco polityce personalnej 
dotyczàcej awansowania, nagradza-
nia czy podwy˝szenia wynagrodze-
nia pracownikom.

Ewa Kokowska
Koordynator Zespo∏u Radców Prawnych



 Poczàtki Akademii Âwi´to- 
krzyskiej zwiàzane sà ze Studium 
Nauczycielskim w Kielcach, na 
bazie którego, decyzjà Prezesa 
Rady Ministrów z 19 czerwca 
1969 roku, powo∏ano Wy˝szà 
Szko∏´ Nauczycielskà z   zada-
niem przygotowania kadry pe-
dagogicznej dla województwa 
kieleckiego. Otwarto wówczas 
trzy wydzia∏y: humanistyczny 
z kierunkiem studiów: filolo-
gia polska z historià i filologià
rosyjskà, wydzia∏ matematycz-
no - przyrodniczy z kierunkami 
studiów: matematyka z fizykà
i geografia z wychowaniem oby-
watelskim oraz wydzia∏ pedago-
giczny z kierunkami studiów: 
nauczanie poczàtkowe z wycho-
waniem fizycznym i nauczanie
poczàtkowe z wychowaniem 
muzycznym. Na pe∏nym etacie 
pracowa∏o wtedy na Uczelni 35 nauczycieli akademickich 
(w tym 7 docentów oraz 9 doktorów) i studiowa∏o 335 
osób.

 W 1973 roku WSN zosta∏a przekszta∏cona w Wy˝szà 
Szko∏´ Pedagogicznà, która prowadzi∏a 14 kierunków dzien-
nych i zaocznych studiów magisterskich. W 1979 r. Uczelnia 
otrzyma∏a imi´ Jana Kochanowskiego. W 1980 r. powo∏ano 
pierwsze kierunki studiów podyplomowych, a od roku aka-
demickiego 1981/1982 - Wydzia∏ Zamiejscowy WSP w Piotr-
kowie Trybunalskim (obecnie filia).

 W 1992 r. stworzono Wydzia∏ Zarzàdzania i Administra-
cji, który zaczà∏ kszta∏ciç na dwóch kierunkach: zarzàdzanie 
i marketing oraz politologia. Uchwa∏à Sejmu RP poczàwszy 
od 1 wrzeÊnia 2000 r. Uczelnia uzyska∏a status akademii oraz 
nazw´ Akademia Âwi´tokrzyska im. J. Kochanowskiego. 
W 2002 r. otrzyma∏a prawo do nadawania stopnia naukowe-
go doktora habilitowanego w zakresie historii. W roku aka-
demickim 2002/2003 wszystkie wydzia∏y rozpocz´∏y prace 
nad wdro˝eniem systemu punktów kredytowych (ECTS).

 Akademia Âwi´tokrzyska im. Jana Kochanowskiego 
w Kielcach nale˝y do najwi´kszych uczelni w kraju. - Ak-
tualnie na 5 wydzia∏ach oraz w Filii w Piotrkowie Trybu-
nalskim studiuje ponad 24 000 studentów i ponad tysiàc 
s∏uchaczy studiów podyplomowych – mówi rzecznik pra-
sowy Akademii Ryszard Biskup - W roku akademickim 
2007/2008 uczelnia prowadzi nabór na 24 kierunki studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych. 

 Zró˝nicowana oferta kszta∏cenia obejmuje prawie 70 
specjalnoÊci na kierunkach pedagogicznych, medycznych, 
artystycznych, humanistycznych i przyrodniczych. Na 12 
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kierunkach prowadzone sà studia w specjalizacji nauczy-
cielskiej. Absolwenci otrzymujà tytu∏ zawodowy licencjata 
po ukoƒczeniu 3-letnich studiów pierwszego stopnia oraz 
tytu∏ magistra po ukoƒczeniu 2-letnich studiów drugiego 
stopnia.

Akademia Âwi´tokrzyska 
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
25 - 369 Kielce, ul. ˚eromskiego 5
www.pu.kielce.pl

Akademia Świętokrzyska:
ponad 30 lat tradycji

Struktura
 W swojej strukturze organizacyjnej Akademia 
Âwi´tokrzyska posiada siedem wydzia∏ów: Wydzia∏ 
Humanistyczny z instytutami: Bibliotekarstwa i Dzien-
nikarstwa, Filologii Polskiej, Filologii Rosyjskiej, Hi-
storii i samodzielnym Zak∏adem Neofilologii, Wydzia∏
Matematyczno – Przyrodniczy z instytutami: Biologii, 
Fizyki, Matematyki, Chemii, Geografii i Samodziel-
nym Zak∏adem Ochrony Ârodowiska, Wydzia∏ Nauk 
o Zdrowiu z instytutami: Fizjoterapii, Piel´gniarstwa 
i Po∏o˝nictwa oraz Zdrowia Publicznego, Wydzia∏ Pe-
dagogiczny i Artystyczny z instytutami: Pedagogiki 
i Psychologii, Edukacji Szkolnej, Edukacji Muzycz-
nej, Sztuk Pi´knych, Wydzia∏ Zarzàdzania i Admini-
stracji z instytutami: Ekonomii, Nauk Politycznych, 
Zarzàdzania. W Filii Uczelni w Piotrkowie Trybunal-
skim (województwo ∏ódzkie) istniejà dwa wydzia∏y 
Akademii Âwi´tokrzyskiej: Filologiczno – Historyczny 
oraz Nauk Spo∏ecznych. 

Budynek rektoratu Akademii Âwi´tokrzyskiej
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www.sejmik.kielce.pl
 Wersja dla niedowidzàcych, pliki dêwi´kowe, 
przejrzystoÊç i zawsze aktualne treÊci – to propozycja 
serwisu internetowego Urz´du Marsza∏kowskiego. Cie-
kawostki z departamentów, newsy regionalne, infor-
macje dla klientów - to i wiele wi´cej mo˝na znaleêç na 
nowej stronie Urz´du Marsza∏kowskiego Województwa 
Âwi´tokrzyskiego.

 - Nowy wyglàd oraz zawartoÊç serwisu jest odpowiedzià 
na zainteresowanie internautów – mówi Dariusz Det-
ka, dyrektor Biura Komunikacji Spo∏ecznej, które spra-
wuje piecz´ nad witrynà. - DziÊ Internet stanowi jedno 
z najwa˝niejszych êróde∏ informacji. Strony internetowe 
urz´dów, instytucji publicznych oraz firm niewiele ró˝nià
si´ od typowych serwisów i portali. Tak˝e i my chcemy 
stworzyç miejsce, gdzie ka˝dy b´dzie móg∏ znaleêç coÊ dla 
siebie – dodaje dyrektor Detka.
 Strona ma przejrzysty uk∏ad i ciekawe treÊci. Mo˝na tu 
poczytaç o tym, czym zajmujà si´ poszczególne departa-
menty, dowiedzieç si´ co i gdzie mo˝na za∏atwiç w urz´dzie 
oraz pobraç odpowiednie formularze. Serwis promuje nie 
tylko urzàd, ale tak˝e ca∏e województwo. Takie zak∏adki, 
jak „Wywiad tygodnia”, czy „Postaci regionu”, ukazujà 
nieco inny, „luêniejszy” charakter witryny. Prezentowane 
sà w nich ciekawostki 
z ˝ycia wa˝niejszych 
osobistoÊci wojewódz-
twa Êwi´tokrzyskiego. 
DynamicznoÊci i Êwie- 
˝oÊci dodajà newsy 
i wiadomoÊci. Mo˝na 
na bie˝àco Êledziç co 
nowego dzieje si´ 
w wa˝niejszych insty-
tucjach województwa 
oraz jakimi wydarze-
niami ̋ yje nasz region. 
Redaktorzy serwisu 
na bie˝àco Êledzà re-
gionalne portale oraz 
media, wyszukujàc 
wa˝niejszych informa-
cji. Wszelkie nowinki 
zamieszczane sà wraz 
z podaniem êród∏a 
z jakiego pochodzà. 
– Nic, co interesujàce 
i wa˝ne nie umknie 
naszej uwadze - zau- 
wa˝a dyrektor Detka.
 NowoÊcià jest wer-
sja tekstowa dla osób 
niedowidzàcych oraz 
funkcja powi´kszania 
tekstu. Z myÊlà o nie-
widomych urucho-
mione zosta∏y pliki 
dêwi´kowe. Dzi´ki 
nim ju˝ mo˝na 

pos∏uchaç wybranych artyku∏ów „Naszego Regionu” 
– Âwi´tokrzyskiego Informatora Samorzàdowego. Z cza-
sem wersja ta b´dzie rozszerzona o kolejne kategorie. 

 Serwis wystartowa∏ 2 kwietnia i ju˝ pierwszego dnia 
odnotowanych zosta∏o 3566 wejÊç. Czytane sà g∏ównie 
wiadomoÊci, a najcz´Êciej odwiedzanà kategorià jest Ser-
wis Biura Prasowego.

 Czy strona trafi w gusta internautów? Czy dzi´ki niej
urzàd zyska inne, bardziej „ludzkie” oblicze? Czy serwis 
zmieni wizerunek instytucji oraz poprawi komunikacj´ 
z klientami? Na odpowiedzi trzeba b´dzie jeszcze 
poczekaç, ale ju˝ dziÊ uruchomiona zosta∏a sonda. Dodat-
kowo wszelkie uwagi oraz sugestie mo˝na przesy∏aç na 
adres redakcji: strona@sejmik.kielce.pl - JesteÊmy ciekawi 
opinii klientów – przyznaje dyrektor Detka. - Sà one dla 
nas cenne i pomocne w ulepszaniu naszego serwisu i do-
stosowywaniu go do ró˝nych potrzeb.

Magdalena Werens
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I
 „Jedziemy do gospodarstwa agro! Do Erefenu!” – 
zarzàdzi∏a Fryderyka czyli Najlepsza ˚ona Âwiata i niebez-
piecznie zarzuci∏a nieokie∏znanym w∏osem. Rzucaç w∏osem 
tak niebezpiecznie jak Fryderyka, nie potrafi nikt.
 Wszystko przez to, ̋ e Najlepszej ̊ onie Âwiata - zbiela∏o. 
A zasadniczo - prawie wszystko przez to. Bo cz´Êç winy 
niezbicie przypisaç mo˝na Wójtowi. Na zebraniu tak mówi∏ 
o agroturystyce, tak do niej przekonywa∏, tak namawia∏, tak 
Êwietlanà przysz∏oÊç agroturystyki malowa∏, tak apologi´ 
agroturystyki Êpiewa∏, ˝e Fryderyce w koƒcu zbiela∏o: 
 „Spójrzcie - bracia moi i siostry moje - na Towarzyszy 
Zachodnich! W takim na przyk∏ad Erefenie. Na byle czym 
zarobià! Na koniu dadzà si´ przejechaç – zarobià! W stawie 
pozwolà karpia z∏apaç – zarobià! Namiot na murawie za 
spichlerzem roz∏o˝ysz – p∏acisz! Towarzysze Zachodni majà 
styl… Nie to co u nas. A styl majà taki, ˝e a˝ si´ rwiesz za ten 
styl p∏aciç! Trawka zieleniutka, stawik lazurowy, konik jak ca-
canie… Oko wam zbieleje! Jedêcie, za˝yjcie! Oko zbieleje”...
 Wójt, trzeba przyznaç, mówi∏ pi´knie. Mówi∏ tak 
pi´knie, ˝e Najlepszej ˚onie Âwiata, zbiela∏o natychmiast. 
Zbiela∏o, choç jeszcze nie pojecha∏a i jeszcze nie za˝y∏a. 
Ale natychmiast postanowi∏a za˝yç: 
 - Julianie, pakujemy si´! Wiosna idzie, tydzieƒ odpocz-
niemy, owo cudo obejrzymy. Stawik lazurowy, trawka rów-
niutka... Jak ja si´, Julianie, ciesz´! Wypoczynek nam si´ 
nale˝y! Julianie! Konik cacany, ten styl, ten styl! Julianie…

II
 Nape∏nianie walizek, walizeczek, kuferków i torebek 
przedmiotami do wyjazdu wy∏àcznie niezb´dnymi trwa∏o 
cztery dni. Bioràc pod uwag´ przygotowania przedsi´wzi´te 
przez Najlepszà ˚on´ Âwiata; ich rozmiar, ich totalnoÊç, 
wielokierunkowoÊç i towarzyszàcy im twórczy sza∏, trudno, 
zaprawd´ trudno uwierzyç, ˝e stworzenie takiej b∏ahostki 
jak niebo i ziemia, zaj´∏o Stwórcy taki szmat czasu. 
 Wi´c naprzód posz∏y bluzki; golfy, szyfonowe i te z gi-
piury, z ˝or˝ety i lnu, na ramiàczkach i bez, z dekoltem 
i skrywajàce dekolt. Póêniej z szaf wyla∏a si´ bielizna wsze-
teczna, jeszcze póêniej walizami pocz´∏y w∏adaç spódnice; 
i mini, i maksi, i plisowane i proste, z rozci´ciami i z falba-
nami, szerokie i nieprzyzwoicie obcis∏e, póêniej krynoli-
ny, za nimi nylony… Kiedy pewni ju˝ niemal byliÊmy, ˝e 
dokonywany przez Najlepszà ˚on´ Âwiata proces creatio 
ex nihilo dobiega oczekiwanego koƒca, swojà w´drówk´ 
rozpocz´∏y buty; pantofle zwyk∏e i pantofle niezwyk∏e,
czó∏enka i klapki i skromne tenisówki i wynios∏e szpilki… 
Nie b´dziemy tu skrywaç faktów oczywistych: Fryderyk´ 
spowija∏a g´sta ergo niebezpieczna - mg∏a sza∏u… Szep-
tana przez nas dyskretnie modlitwa do Êw. Tadeusza (Pa-
trona Sytuacji Beznadziejnych i Bez WyjÊcia), do którego 
odwo∏ujemy si´ nadzwyczaj cz´sto, nie przynios∏a spo-
dziewanego rezultatu. Szminki o wyuzdanych kszta∏tach 
i nazwach, mroczne jak moskiewska noc tusze do rz´s, 
odurzajàce perfumy, krwawe lakiery przeznaczone do 
barwienia fragmentów koƒczyn górnych i dolnych, pudry 
i fluidy, kremy i balsamy - pop∏yn´∏y strugà szerokà jak
dolny bieg Wo∏gi. 

 Oszcz´dzimy tu dalszych 
- pe∏nych frazeologicznych 
szar˝ i oczywistych konsta-
tacji - opisów. Oszcz´dzimy 
karko∏omnych wyliczanek 
i aroganckich uwag. Nie 
dlatego, ˝e na balsamach 

i kremach si´ skoƒczy∏o. Nie dlatego, ze nie potrafimy
przytoczyç skomplikowanych nazw pakowanych utensy-
liów. Nie dlatego, ̋ e ignorancja nie pozwala nam rozwinàç 
semantycznych skrzyde∏ w obszarze kosmetyki i pasman-
terii. Powiemy uczciwie, choç nie bez upokarzajàcego po-
czucia wstydu: czynimy to z l´ku... „Nasz Region” czytuje 
te˝ Najlepsza ˚ona Âwiata.

III 
 Wszystko przez to, ˝e usiedliÊmy przed drogà. Wszyst-
ko przez to.
 Przed drogà siada si´ przecie˝ po to, by skupiç myÊli 
przed czekajàcà nas podró˝à. Mówiàc krótko: fakt zasia-
dania przed podró˝à - implikuje podró˝ samà! Siada si´ 
po to, by wyjechaç! Dotàd tak by∏o zawsze i niezmiennie, 
historia nie zna∏a aberracji, odst´pstw, nie zna∏a wulgar-
nych fanaberii tej zasady. Ale pozna∏a. Bo zasiàÊç przed 
podró˝à mo˝na tak˝e po to, by - w podró˝ nie wyjechaç! 
 - Julianie, czy wszystko spakowaliÊmy? – przysiedliÊmy 
z Najlepszà ˚onà Âwiata w kuchni, by po raz ostatni 
spojrzeç na nasze domostwo – O niczym nie zapomnieliÊmy?
 - Wszystko, Fryderyko, wszystko. Nawet twój strój 
pla˝owy wzi´liÊmy…
 - No w∏aÊnie, nie wiem po co? U nas zimno, w Erefe-
nie na pewno te˝! – po raz pierwszy tego dnia Fryderyka 
zarzuci∏a niebezpiecznie w∏osem.
 - Co prawda to prawda, Fryderyko… Szpilek te˝ 
nie za∏o˝ysz. Bo jak tu w szpilkach po agroturystyce 
spacerowaç…? 
 - I kapelusz s∏oneczny na nic! S∏oƒca jak nie by∏o, tak nie 
ma! W telewizji mówili, ̋ e przez dwa tygodnie nie b´dzie! 
– drugi raz zarzuci∏a w∏osem, a jego trajektoria zda∏a si´ 
byç bardziej niepokojàca ni˝ zwykle. 
 My postanowiliÊmy taktycznie zamilknàç.
 - Julianie, czy wszystko spakowaliÊmy? – zapyta∏a po 
chwili raz jeszcze, tym razem dziwnie smutno i z∏o˝y∏a 
r´ce na podo∏ku – Szkoda, ˝e… Szkoda, ˝e nie mo˝emy 
zabraç kotów… I Reksia… 
 - Nie mo˝emy, Fryderyko – odpowiedzieliÊmy troch´ 
zbyt szybko i zbyt g∏oÊno – nie mo˝emy! Nie mo˝emy te˝ 
zabraç g´si, kur, perliczek, krowy z cielakiem i prosiàt. 
Ale Zaspany Stefan b´dzie doglàda∏, Fryderyko, b´dzie 
doglàda∏… Wyje˝d˝amy tylko na tydzieƒ…
 - Zaspany Stefan! – fukn´∏a Najlepsza ˚ona, 
a w fukni´ciu tym s∏ychaç by∏o, jak powiada Antystenes, 
pomruk nadciàgajàcej burzy – Te˝ mi opiekun! Niech 
najpierw oprzytomnieje! Niech z letargu powstanie! 
A w ogóle… A w ogóle… W ogóle, to g∏upi pomys∏ z tym 
agroturystycznym Erefenem! Te˝ mi wymyÊli∏eÊ!
 - Ja…?
 - A mo˝e ja?!! Nigdzie nie jedziemy! Zak∏adamy 
agroturystyk´ u nas…
 I zostaliÊmy w domu.
 Nie by∏o siadaç, Fryderyko… Nie by∏o! Nie by∏o siadaç 
przed podró˝à. Wszystko przez to. 

So∏tys Julian

Przychodzi radny do radnego, czyli…

Ten styl!



Głosowanie trwa
 Do 30 czerwca mieszkaƒcy regionu Êwi´tokrzyskiego 
mogà g∏osowaç na „Ksià˝k´ Wiosny”. To jeden z etapów 
konkursu czytelniczego „Wybieramy Ksià˝k´ Roku”, zor-
ganizowanego przez Wojewódzkà Bibliotek´ Publicznà 
w Kielcach, Antykwariat Naukowy Andrzeja Metzgera 
oraz Polskie Radio Kielce S.A. Uczestniczà w nim czytelni-
cy, którzy polecajà ksià˝ki, które warto przeczytaç; g∏osujà 
na najciekawszà i najlepszà ich zdaniem powieÊç wybranà 
spoÊród utworów wspó∏czesnych autorów polskich. Przez 
najbli˝sze dwa miesiàce mogà wybieraç „Ksià˝k´ Wiosny”. 
Kapitu∏a Konkursu zaproponowa∏a do tego tytu∏u 4 ksià˝ki:
„Anna In w grobowcach Êwiata” Olgi Tokarczuk
„Lala” Jacka Dehnela
„Traktat o ∏uskaniu fasoli” Wies∏awa MyÊliwskiego 
„Moje pierwsze samobójstwo” Jerzego Pilcha
 - Nie bez powodu polecamy w∏aÊnie te ksià˝ki, cieszà si´ 
one bowiem sporym zainteresowaniem czytelników, to nie-
zwykle wartoÊciowa literatura”- twierdzi Andrzej Dàbrowski 
dyrektor WBP - Swoje propozycje mogà sk∏adaç tak˝e sami 
g∏osujàcy, jeÊli b´dà si´ one powtarzaç weêmiemy je oczywiÊcie 
pod uwag´. Chodzi przede wszystkim o to, byÊmy ch´tniej 
si´gali po tego typu literatur´ - dodaje dyrektor Dàbrowski. 
Czytelnicy mogà zg∏aszaç propozycje tytu∏ów ksià˝ek 
osobiÊcie, telefonicznie lub wype∏niajàc formularz na stronie 
internetowej jednego z organizatorów. Karty do g∏osowania 
sà te˝ dost´pne w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i An-
tykwariacie Naukowym 
Andrzeja Metzgera. Swoje 
ksià˝kowe typy mo˝na te˝ 
przysy∏aç do naszej redakcji. 
Po zakoƒczeniu „wiosennej” 
edycji konkursu zorgani-
zowane zostanie spotkanie 
z autorem ksià˝ki - laureatki 
tej pory roku. Twórca „Ksià˝ki 
Roku” zostanie uhonorowa-
ny statuetkà autorstwa Ar-
kadiusza Latosa. Honorowy 
patronat nad konkursem 
objà∏ Marsza∏ek Wojewódz-
twa Adam Jarubas. 

M.N.
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Anna Rzepka, Dyrektor Kancelarii Sejmiku

 - Odkàd nauczy∏am si´ sk∏adaç litery, by∏o dla mnie 
sprawà oczywistà, ˝e ksià˝ki sà po to, ˝eby je czytaç. 
W moim domu trzeba by∏o wczeÊnie gasiç Êwiat∏o, 
mama pilnowa∏a, ˝eby dzieci nie zaniedbywa∏y snu, 
wi´c rozpocz´te w ciàgu dnia porywajàce historie 
„doczytywa∏am” wieczorami pod ko∏drà, przy Êwietle la-
tarki elektrycznej. 

 Po bajkach i bajeczkach przysz∏a pora na literatur´ 
typowà dla nastoletniej dziewczyny i ulubione powieÊci 
historyczne. By∏a fascynacja j´zykiem Melchiora 
Waƒkowicza i okres czytania autobiografii i biografii.

Ciekawi∏o mnie jak ci wszyscy znani ludzie dochodzili do 
swej wielkoÊci. Zafascynowana by∏am postacià Vincenta 
van Gogha, Artura Rubinsteina - którego barwnym ̋ yciem 
mo˝na by obdzieliç dwie osoby. Czyta∏am biografie Wa-
gnera i Beethovena i wielu jeszcze, wielu innych. Ostatnio 
wracam do Tadeusza Kotarbiƒskiego „Medytacji o ˝yciu 
godziwym’’. Pewne zawarte tam spostrze˝enia majà od-
niesienia do czasów wspó∏czesnych. Po mojej podró˝y 
do Egiptu, a w∏aÊciwie podró˝y po Nilu, wróci∏am do 
krymina∏u „Âmierç na Nilu” Agaty Christie. Zobaczy∏am 
bowiem hotel Old Cataract, w którym s∏awna dama pisa∏a 
t´ ksià˝k´. Wyobraênia zrobi∏a wi´c swoje i ulubiony 
krymina∏ przeczyta∏am jeszcze raz.

 Ale polecam Paƒstwu coÊ zupe∏nie innego; ksià˝k´ 
znanà i bardzo wa˝nà; „Dziedzictwo” kardyna∏a 
Stanis∏awa Dziwisza. Zafascynowa∏a mnie ta ksià˝ka 
od pierwszych stron, choç czytanie roz∏o˝y∏am na kilka 
wieczorów. Wymaga ona bowiem refleksji i skupienia.
Dlaczego to ksià˝ka taka wa˝na? - bo o Najwi´kszym 
Cz∏owieku jakiego mogliÊmy spotkaç, o najwi´kszym 
z Polaków, pisze najbli˝sza mu osoba. A wi´c spojrzenie 
na ˝ycie cz∏owieka, który tak mnie pasjonowa∏ - Jana 
Paw∏a II przez niewiele znanà do Jego Êmierci pozostajàca 

CZYTAM, BO LUBI¢...

Co ostatnio przeczytali, 
jakie książki polecają?

zawsze w cieniu osob´ kardyna∏a Stanis∏awa Dziwisza. Co 
widzia∏, jak odbiera∏ Papie˝a, o czym z nim rozmawia∏? 
- zadawa∏am sobie pytanie. Wiem, ˝e niektórzy sà roz-
czarowani, oczekiwali wi´cej szczegó∏ów, ale przecie˝ nie 
wszystkie doznania sà na sprzeda˝.

M. S.

Statuetka Satyra trafi do
ràk autora Ksià˝ki Roku



Świętokrzyski 
Alfabetyczny 
Przegląd
Heraldyczny
„B” (c.d.)

Bejsce: Lewart, Jednoro˝ec i Jastrz´biec
 Herb gminy Bejsce 
odwo∏uje si´ do znaków 
herbowych trzech historycz-
nych rodów, których dzieje 
zwiàzane by∏y nieroz∏àcznie 
z obszarem dzisiejszej gmi-
ny. Sk∏ada si´ z zaokràglonej 
od podstawy renesansowej 
tarczy, na której w b∏´kitnym 
polu z prawej heraldycznej 
strony znajduje si´ wspi´ty, 
zwrócony w lewà stron´ 
tarczy, z∏oty lewart w koronie na g∏owie z wysuni´tym 
z∏otym j´zykiem, z podwini´tym mi´dzy tylnymi ∏apami 
ogonem, natomiast z lewej heraldycznej strony znajduje 
si´ wspi´ty, bia∏y jednoro˝ec (Boƒcza) zwrócony w prawà 
stron´ tarczy. Mi´dzy nimi widnieje z∏ota podkowa oce-
lami zwrócona do g∏owicy tarczy, ze z∏otym kawalerskim 
krzy˝em w Êrodku (Jastrz´biec). Barwa b∏´kitna symboli-
zuje wiernoÊç, skromnoÊç, oddanie, z∏ota zaÊ - ÊwietnoÊç, 
doskona∏oÊç, szacunek, màdroÊç, wybitnoÊç. Z kolei barwa 
bia∏a symbolizuje czystoÊç, radoÊç, rozsàdek, szlachetnoÊç, 
zaÊ czerwona – zwyci´stwo, panowanie, walecznoÊç. 
 
 Herb gminy Bejsce nawiàzuje do ikonografii herbów 
rodzin Lewart - Firlejów, Badenich oraz Byszewskich. Le-
wart - Firlejowie posiadali Bejsce od XIV do po∏owy XVII 
wieku. Od nich w roku 1678 klucz bejski przeszed∏ w r´ce 
Potockich herbu Pilawa w osobie Andrzeja Potockiego, 
hetmana polnego koronnego (1864), syna Stanis∏awa „Re-
wery” Potockiego, którzy osobiÊcie w Bejscach nie bywali. 
Kiedy jego wnuk, Stanis∏aw Potocki, miedzy innymi staro-
sta halicki, (1698-1760) zmar∏ bezpotomnie, Bejsce przesz∏y 
na kolejnego wnuka Stanis∏awa „Rewery” Potockiego, 
Eustachego Potockiego, który zapisa∏ je jako wiano swojej 
córce Urszuli Cecylii, ˝onie ksi´cia Hieronima Sanguszki. 
Stàd w 1767 roku Bejsce stajà si´ w∏asnoÊcià tej rodziny 
a˝ do 1795 roku, kiedy naby∏ je dla swojej rodziny Mar-
cin Badeni (1762-1824) herbu Boƒcza (Jednoro˝ec). Bejsce 
pozostawa∏y w∏asnoÊcià tej rodziny do 1873 roku, kiedy to 
w wyniku bezpotomnej Êmierci Józefa Badeniego sta∏y si´ 
w∏asnoÊcià Byszewskich herbu Jastrz´biec (Krzy˝ i Podko-
wa). Dosz∏o do tego za sprawà ma∏˝eƒstwa córki Marcina 
Badeniego, Ludwiki z Antonim Byszewskim w 1808 roku. 
Byszewscy pozostawali w∏aÊcicielami Bejsc a˝ do 1945 
roku. 

Brody: przemys∏ i przyroda
 Motyw centralny herbu, to zrekonstruowana z ka-
miennych ciosów zapora wodna, historycznie b´dàca 
wa˝nym elementem w technologicznym ciàgu Staro-
polskiego Okr´gu Przemys∏owego, zaÊ kolor niebieski, 
okalajàcy motyw g∏ówny, symbolizuje wod´, która jest 
podstawowym walorem turystycznym gminy. Âwierki 
usytuowane w górnej cz´Êci 
wskazujà na zwiàzek z Górami 
Âwi´tokrzyskimi oraz du˝ymi 
kompleksami leÊnymi na tere-
nie gminy (69%). Ikonografia 
herbu gminy Brody symboli-
zuje wi´c przemys∏owo-rolni-
czy charakter tego obszaru.

 Pierwsza wzmianka histo-
ryczna dotyczàca tych oko-
lic pochodzi ju˝ z roku 1094. Król W∏adys∏aw Herman 
przekaza∏ aktem darowizny tereny, m.in. obecnej gminy 
Brody, na w∏asnoÊç biskupów krakowskich. Na poczàtku 
XII w. król Boles∏aw Krzywousty uposa˝y∏ benedykty-
nów na Âw. Krzy˝u przekazujàc im okolice Dziurowa 
i Kuczowa. Okres Êredniowiecza zaznaczy∏ si´ intensyw-
nym rozwojem hutnictwa. Powstawa∏y tu liczne kopalnie 
rudy i kuênice (wieÊ Brody, Krynki, Stara Ruda, Kuczów), 
w których wytwarzane by∏y ró˝norakie wyroby ˝elazne. 
Do dziÊ w wielu zakàtkach lasu odnaleêç mo˝na Êlady 
kopalƒ w postaci do∏ów otoczonych wa∏em.

 Najd∏u˝szà udokumentowanà historià mo˝e si´ 
poszczyciç wieÊ Krynki. Najprawdopodobniej w 1353 
roku biskup krakowski Bodzanta ufundowa∏ modrze-
wiowy koÊció∏ p.w. Âw. Marcina. Pierwsze (zachowane 
do obecnych czasów) Êwiadectwo pisane o istnieniu pa-
rafii w Krynkach pochodzi z 1384 r. Du˝o zagadek histo-
rycznych kryjà okolice Lubieni. Na jednym ze wzgórz 
prawdopodobnie istnia∏o niegdyÊ grodzisko. W 1363 roku 
wydano prawo lokacji wsi na prawie niemieckim. Osada 
rozwija∏a si´ zapewnie bujnie, skoro w 1440 roku biskup 
Zbigniew OleÊnicki wystawi∏ przywilej lokacji na prawie 
magdeburskim miasta Lubienia. Z nieznanych przyczyn 
lokacji jednak nie zrealizowano. 

 O˝ywienie gospodarcze terenów obecnej Gminy Bro-
dy nastàpi∏o za przyczynà ks. Stanis∏awa Staszica i jego 
planu nowoczesnego kombinatu metalurgicznego, zlo-
kalizowanego wzd∏u˝ rzeki Kamiennej. Wa˝nym jego 
ogniwem by∏a wybudowana w 1834 pudlingarnia i wal-
cownia w Brodach, która przerabia∏a surówk´ z wielkie-
go pieca w Starachowicach w kowalne ˝elazo. Wszystkie 
urzàdzenia nap´dzane by∏y dzi´ki energii spadku wód 
spi´trzonych przez tam´ na Kamiennej. Cz´Êç przele-
wu i budynek administracji zak∏adu mo˝na oglàdaç do 
dziÊ. Okres prosperity nie trwa∏ jednak d∏ugo. W 1903 r. 
pot´˝na powódê zniszczy∏a tam´, cz´Êç przelewu w Bro-
dach i wszystkie zak∏ady przemys∏owe zbudowane w Do-
linie Kamiennej. 

oprac. R.S.


