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Dyskutowali 
o regionie
 O rozpoczynajàcych si´ negocjacjach z Komisjà 
Europejskà w sprawie Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Âwi´tokrzyskiego, lotnisku 
w Obicach i sytuacji w s∏u˝bie zdrowia by∏a mowa pod-
czas pierwszego w tej kadencji spotkania marsza∏ka wo-
jewództwa Adama Jarubasa i cz∏onków Zarzàdu Woje-
wództwa z parlamentarzystami Ziemi Âwi´tokrzyskiej.

 „Od poczàtku mojego urz´dowania, deklarowa∏em 
wol´ wspó∏pracy ze wszystkimi Êrodowiskami. Jestem 
przekonany, ˝e jednym z elementów takiej wspó∏pracy 
powinny byç cykliczne spotkania z parlamentarzystami 
Ziemi Âwi´tokrzyskiej. Bo wszystkim nam przyÊwieca 
jeden cel – rozwój naszego regionu” – napisa∏ marsza∏ek 
Adam Jarubas w liÊcie – zaproszeniu, skierowanym do 
Êwi´tokrzyskich pos∏ów, senatorów i deputowanych 
do Parlamentu Europejskiego, namawiajàc parlamen-
tarzystów do wspólnego lobbowania na rzecz regionu 
Êwi´tokrzyskiego.

 Spotkanie w Urz´dzie Marsza∏kowskim by∏o okazjà do 
podsumowania 3-letniej obecnoÊci naszego wojewódz-
twa w Unii Europejskiej oraz zaprezentowania stanu prac 
nad Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 
– 2013, w ramach którego województwo Êwi´tokrzyskie 
mo˝e uzyskaç 725 milionów euro unijnej pomocy. 
Marsza∏ek Adam Jarubas mówi∏ te˝ o podziale tych fundu-
szy – do koƒca maja samorzàdy mogà sk∏adaç do Urz´du 
Marsza∏kowskiego wst´pne projekty przedsi´wzi´ç, któ-
re chcà realizowaç z unijnym dofinansowaniem. – Jako
Zarzàd dzia∏amy przy pe∏nej jawnoÊci, jeÊli chodzi o ocen´ 
wniosków. Chcemy, ˝eby nasze oceny wywo∏ywa∏y jak 
najmniej kontrowersji. A jednoczeÊnie chodzi nam o to, 
by nie zmarnowaç ani jednego euro, a wydane pieniàdze 
przynios∏y maksymalne efekty w Êrodowisku – podkreÊla∏ 
marsza∏ek.
 Spotkanie, które z za∏o˝enia mia∏o byç forum wymiany 
poglàdów na bie˝àce, istotne dla województwa sprawy, 
zosta∏o bardzo dobrze odebrane przez pos∏ów i senato-
rów. – Wspó∏praca z Zarzàdem Województwa uk∏ada si´ 
bardzo dobrze – podkreÊla∏ pose∏ Prawa i SprawiedliwoÊci, 
wicepremier Przemys∏aw Gosiewski.
 Sporo miejsca podczas dyskusji poÊwi´cono rozpo- 
czynajàcym si´ negocjacjom z Komisjà Europejskà 
i – w tym kontekÊcie - budowie lotniska regionalnego w Obi-
cach. Zdaniem wicepremiera z∏y medialny obraz, jaki cen-
tralne media kreujà wokó∏ kieleckiego lotniska, mo˝e mieç 

2 AKTUALNOÂCI

Âwi´tokrzyscy ParlamentarzyÊci pojawili si´ 
niemal w komplecie

Drodzy Samorzàdowcy Województwa Âwi´tokrzyskiego!

Z okazji Dnia Samorzàdowca 
˝yczymy Wam samych sukcesów w pracy i ˝yciu prywatnym.

Niech Wasze wysi∏ki b´dà zawsze zauwa˝ane
i doceniane przez mieszkaƒców Regionu.

Przewodniczàcy Sejmiku 
Województwa Âwi´tokrzyskiego

Tadeusz Kowalczyk

Marsza∏ek 
Województwa Âwi´tokrzyskiego

Adam Jarubas

Adam Jarubas, Marcin Perz, 
Zdzis∏aw Wojciechowski
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Opinie
Krzysztof Lipiec, pose∏ PiS
 Spotkanie zorganizowa-
ne przez pana marsza∏ka, 
to niezwykle cenna inicja-
tywa. Âcis∏a wspó∏praca 
z ró˝nymi szczeblami 
samorzàdu – poczàwszy od 
gmin, a na samorzàdzie wo-
jewódzkim koƒczàc – jest 
obowiàzkiem parlamenta-
rzystów, zapisanym zresztà 
w Ustawie o wykonywaniu mandatu pos∏a i senato-
ra. ParlamentarzyÊci naszego województwa zabiegajà 
w urz´dach administracji centralnej o to, by tworzyç 
dobry klimat wokó∏ Êwi´tokrzyskiej samorzàdnoÊci. 
MyÊl´, ze efekty tych dzia∏aƒ sà widoczne szczególnie 
teraz - w∏aÊnie dzi´ki m.in. parlamentarzystom uda∏o 
si´ przeprowadziç szereg istotnych dzia∏aƒ, szczegól-
nie w kontekÊcie pozyskiwania Êrodków w ramach 
nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
Wystarczy wspomnieç chocia˝by o przeforsowaniu 
niezwykle dla nas korzystnego pierwszego priorytetu 
podzia∏u Êrodków unijnych w ramach RPO, czy spe-
cjalnym programie dla Polski Wschodniej, w którym 
partycypowaç b´dzie równie˝ nasze województwo.

Opinie
Andrzej Pa∏ys, pose∏ PSL
 W wyniku reformy ad-
ministracyjnej kompeten-
cje samorzàdów zosta∏y 
znacznie poszerzone; cele, 
w sprawie realizacji któ-
rych jeszcze kilkanaÊcie lat 
temu decyzje podejmowa∏a 
odleg∏a Warszawa, dziÊ 
màdrze i efektywnie sà re-
alizowane przez lokalne 
spo∏ecznoÊci. Nie oznacza to jednak, ˝e Êwi´tokrzyscy 
parlamentarzyÊci zwolnieni zostali z obowiàzku 
wspó∏pracy i niesienia pomocy samorzàdowi wo-
jewództwa. Przeciwnie: stoi przed nami wa˝ne za-
danie wspierania inicjatyw rodzàcych si´ w naszym 
regionie. OczywiÊcie w pracy parlamentarnej musimy 
myÊleç o potrzebach ca∏ego kraju, nie mo˝emy jed-
nak zapominaç, ˝e to w∏aÊnie tu zostaliÊmy obdarzeni 
zaufaniem wyborców i powinniÊmy przede wszyst-
kim staç na stra˝y ochrony interesów województwa 
Êwi´tokrzyskiego.

Jaros∏aw Rusiecki, Krzysztof Lipiec, Maria Zuba, 
Przemys∏aw Gosiewski

wp∏yw na decyzj´ Komisji Europejskiej. To jej przedstawi-
ciele, po wizytach w naszym regionie i negocjacjach w Bruk-
seli, ostatecznie okreÊlà, które z du˝ych Êwi´tokrzyskich in-
westycji zas∏ugujà na unijne wsparcie. - Mam nadziej´, ˝e 
wpisanie Obic do rzàdowego programu jako lotniska regio-
nalnego zostanie pozytywnie przyj´te przez przedstawicieli 
Komisji Europejskiej – podkreÊla∏ marsza∏ek Jarubas. 
 Zdaniem pos∏a W∏odzimierza St´pnia z Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej Kielecczyzna powinna te˝ wykorzystaç 
szans´, jakà daje organizacja przez Polsk´ mistrzostw Euro 
2012. – Jest okazja, by mocniej powalczyç zw∏aszcza o drog´ 
numer 74, której nie ma w planie najbli˝szych inwestycji, 
a która wspaniale ∏àczy centralnà Polsk´ z po∏udniowym 
wschodem naszego kraju i z Ukrainà – mówi∏.

 Cz∏onkowie zarzàdu województwa i parlamentarzyÊci 
dyskutowali te˝ o sytuacji w s∏u˝bie zdrowia i kondycji 
Êwi´tokrzyskich szpitali oraz ich perspektyw, w zwiàzku 
z planowym wprowadzeniem tzw. sieci szpitali. Mowa te˝ 
by∏a o inwestycjach w ochronie zdrowia. Dwie trwajàce 
od lat budowy - szpitali powiatowych w Starachowicach 
i w Opatowie – majà szans´ byç zakoƒczone w ciàgu 
dwóch lat. Fundusze na „zamkni´cie” obu budów majà 
pochodziç z bud˝etu paƒstwa, natomiast wyposa˝enie 
sfinansowaç ma samorzàd województwa. – Odcià˝enie”
województwa od inwestycji w Starachowicach i w Opato-
wie to dobra informacja, ale czy pewna? – docieka∏ pose∏ 
Platformy Obywatelskiej, Krzysztof Grzegorek.
 Spotkanie marsza∏ka i cz∏onków Zarzàdu Województwa 
z parlamentarzystami by∏o pierwszym z serii. Ju˝ teraz za-
powiedziano kolejne tego typu dyskusje. – Licz´, ̋ e dzi´ki 
paƒstwa pomocy uda nam si´ jak najlepiej wykorzystaç 
unijnà pomoc, która sp∏ynie do regionu w najbli˝szych 
latach – podkreÊla∏ na zakoƒczenie spotkania marsza∏ek 
Adam Jarubas. 

Iwona Sinkiewicz, Robert Siwiec



4 AKTUALNOÂCI

Bogu na chwałę, 
ludziom 
na pożytek
 Sà niezb´dni i niezawodni. Bez wahania podejmujà 
dzia∏anie i ratujà ˝ycie, zdrowie i mienie. Stra˝acy ochot-
nicy. To oni zazwyczaj jako pierwsi spieszà nam z pomocà. 
Spotykamy ich tak˝e aktywnie uczestniczàcych w gmin-
nych, koÊcielnych i wiejskich uroczystoÊciach. Ich 
dzia∏alnoÊç budzi powszechny szacunek, nie dziwi za-
tem, ˝e mali ch∏opcy od najm∏odszych lat marzà, aby 
zostaç w∏aÊnie stra˝akami...

Rycerze od Âwi´tego Floriana
 Maj to miesiàc szczególny dla stra˝ackiej braci. W tym 
czasie odbywajà si´ uroczystoÊci zwiàzane ze Êwi´tem ich 
patrona Âwi´tego Floriana; msze w intencji stra˝aków, 
przekazywanie sztandarów oraz upragnionego i bardzo 
potrzebnego sprz´tu ratowniczo - gaÊniczego, to tak˝e 
czas awansów i odznaczeƒ. Warto wi´c nieco przybli˝yç 
dzia∏alnoÊç naszych dzielnych ochotników - Rycerzy od 
Âwi´tego Floriana...
 Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w województwie Êwi´to- 
krzyskim liczy oko∏o 22 tyÊ. osób; najwi´cej jednostek 
znajduje si´ w powiecie j´drzejowskim – 120 oraz kielec-
kim – 114. Dawniej praca stra˝aków - ochotników polega∏a 
prawie wy∏àcznie na gaszeniu po˝arów. DziÊ ich samocho-
dy ratownicze wyje˝d˝ajà nie tylko do po˝arów, ale tak˝e 
do wszystkich tragicznych zdarzeƒ; do wypadków drogo-
wych, powodzi, katastrof kolejowych, budowlanych. 
 - U nas nigdy nie koƒczy si´ s∏u˝ba, wcià˝ musimy byç 
w gotowoÊci, nie wiadomo, kiedy zagra na alarm syrena… 
- mówi Ireneusz ˚ak wiceprezes Zarzàdu Wojewódzkie-
go OSP w Kielcach - Czy zdajemy sobie spraw´ z tego, 
˝e ratujemy czyjeÊ ˝ycie? Refleksja przychodzi dopiero
po jakimÊ czasie. Pami´tam, jak w listopadzie ubieg∏ego 
roku przyjechaliÊmy na miejsce wypadku, m´˝czyzn´ 
ledwo wyj´liÊmy ze zgniecionego samochodu, przez 
miesiàc le˝a∏ nieprzytomny w szpitalu w bardzo ci´˝kim 
stanie. Po kilku miesiàcach pojawi∏ si´ u nas w remizie, 

M∏odzie˝owa dru˝yna stra˝ackaIreneusz ˚ak w çmiƒskiej remizie

przyszed∏ nam podzi´kowaç; powiedzia∏, ˝e dzi´ki nam 
˝yje. I w∏aÊnie to jest najcenniejsze, to nadaje sens naszej 
s∏u˝bie, ÊwiadomoÊç, ˝e jesteÊmy potrzebni. Sà tak˝e mo-
menty trudne, jak np. wtedy gdy pojechaliÊmy do wypad-
ku, w którym zgin´li rodzice, a uratowa∏o si´ jedynie ich 
6-miesi´czne dziecko. ̧ zy same cisn´∏y si´ do oczu, taki dra-
mat. I wtedy musimy radziç sobie sami; nie mamy, tak jak 
policjanci, do dyspozycji psychologa – wspomina I. ˚ak. 
 Dzia∏alnoÊç druhów to duma gminnych samorzàdów. 
- Stra˝acy ochotnicy jako pierwsi spieszà z pomocà 
trudnych sytuacjach, w przypadku po˝aru czy kl´ski 
˝ywio∏owej, mimo, i˝ za swojà prac´ nie otrzymujà wyna-
grodzenia - podkreÊla burmistrz Ch´cin Robert Jaworski 
– na terenie gminy dzia∏a 8 jednostek OSP, dwie z nich 
w Wolicy i Ch´cinach funkcjonujà w ramach Krajowego 
Systemu Ratowniczo - GaÊniczego. Bliskie sà mi proble-
my, z jakimi borykajà si´ druhowie, oczywiÊcie przyda∏by 
si´ jeszcze lepszy sprz´t czy samochód bojowy. W miar´ 
naszych mo˝liwoÊci staramy si´ im pomagaç - doda∏ bur-
mistrz Jaworski. 

M∏odzi druhowie
 - Szkolenie m∏odych ludzi to dla nas stra˝aków - ochotni-
ków priorytet; tylko systematyczna praca z nimi spowoduje, ̋ e 
b´dziemy mieli w przysz∏oÊci swoich nast´pców – podkreÊla 
I. ̊ ak. Przy wielu jednostkach dzia∏ajà m∏odzie˝owe dru˝yny 
stra˝ackie. Tam uczà si´ samodzielnoÊci, dyscypliny i pracy 
w grupie. W∏aÊnie w m∏odzie˝owej dru˝ynie w OSP Siedl-
ce swojà stra˝ackà przygod´ zaczyna∏ ¸ukasz Wojsa: Mój 
tata zak∏ada∏ t´ jednostk´, wi´c decydowa∏a tu na pewno 
ch´ç kontynuowania tradycji rodzinnych, poza tym ka˝dy 
b´dàc dzieckiem marzy∏ o tym, by zostaç stra˝akiem, nosiç 
mundur, bo przecie˝ wcià˝ aktualne jest powiedzenie, ̋ e „za 
mundurem panny sznurem – Êmieje si´ ¸ukasz Wojsa, dziÊ 
ju˝ stra˝ak PSP. 
 Program szkolenia m∏odzie˝owych dru˝yn stra˝ackich 
spodoba∏ si´ naszym zachodnim sàsiadom. - Wspó∏pra- 
cujemy z niemieckà Gothà; to miasto partnerskie Kielc. 
Oni nie majà takich dru˝yn, wi´c podpartujà jak my szko-
limy m∏odych ludzi; podoba im si´ przede wszystkim 
ich zdyscyplinowanie, elementy musztry, poszanowanie 
munduru – powiedzia∏ Ireneusz ˚ak. Praca stra˝aka pa-
sjonuje coraz m∏odszych, w åmiƒsku ju˝ szeÊciolatki sku-
pione w dru˝ynie ”Ogniki” podpatrujà prac´ starszych 
druhów.
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Komentarz
 Radny sejmiku woje-
wództwa Êwi´tokrzyskiego 
Wies∏aw Woszczyna swoje 
˝ycie zwiàza∏ z Paƒstwowà 
Stra˝à Po˝arnà, w której 
s∏u˝y∏ 30 lat. Pe∏ni∏ tak˝e 
funkcj´ komendanta woje-
wódzkiego PSP w Kielcach. 
 - Stra˝akiem zosta∏em 
dzi´ki mojej rodzinie. 
Mama, tata i chrzestny ak-
tywnie dzia∏ali bowiem w OSP w Rytwianach. Ich 
praca i zaanga˝owanie na rzecz ratowania i pomo-
cy ludziom zawsze budzi∏y mój podziw. Dlatego po 
ukoƒczeniu szko∏y rozpoczà∏em prac´ w zawodzie 
stra˝aka. Choç tak naprawd´ nie jest to zawód lecz 
powo∏anie. Przez wiele lat mojej s∏u˝by bardzo cz´sto 
spotyka∏em stra˝aków ochotników. W swojej pracy 
przyÊwieca∏a im zawsze ch´ç niesienia pomocy dru-
giemu cz∏owiekowi oraz pasja spo∏ecznego, bezin-
teresownego dzia∏ania. To wspaniali, warci szacun-
ku i uznania ludzie. To dzi´ki nim mo˝na budowaç 
w∏aÊciwy system ratowniczo - gaÊniczy.
 Stra˝acy - ochotnicy stanowià w dzisiejszych czasach 
wielki kapita∏; pokazujà, ̋ e sà jeszcze ludzie, którzy chcà 
ponosiç takie wyrzeczenia, p∏acàc cz´sto za to najwy˝szà 
cen´ - zdrowie i ˝ycie. Chyl´ przed nimi czo∏a… 

Wozy bojowe OSP w åmiƒsku

Nie tylko Wojtek 
chcia∏ nim zostaç…
 Coraz cz´Êciej w jednostkach OSP spotykamy tak˝e 
dziewczyny. Z inicjatywy Ireneusza ˚aka w åmiƒsku 
powsta∏a i od lat pr´˝nie dzia∏a ˝eƒska dru˝yna 
m∏odzie˝owa. W∏aÊnie tam swojà przygod´ ze stra˝à 
rozpocz´∏a Magda ˚ak. 
 Nie ukrywa, ˝e zadecydowa∏y o tym tradycje rodzinne. 
Jej tatà jest bowiem Ireneusz ˚ak, z OSP zwiàzany od lat. 
Od czterech lat Magda wraz z kolegami jeêdzi na akcje 
- gasi po˝ary, ratuje poszkodowanych w wypadkach. 
- Na poczàtku koledzy traktowali mnie nieco pob∏a˝liwie, 
ot, baba na wozie. Szybko si´ to jednak zmieni∏o; nie 
stosujà wobec mnie taryfy ulgowej, wszyscy pracujemy 
na jednakowych warunkach. Stra˝ to ca∏e moje ˝ycie, nie 
wyobra˝am sobie siebie w innej roli - zapewnia druh-
na Magda, Êwie˝o upieczona absolwentka Wszechnicy 
Âwi´tokrzyskiej. Potwierdza jednak, ˝e do tej pracy trzeba 
mieç specyficzny dryg, móc w jednej chwili rzuciç wszyst-
ko i jechaç do akcji. 

Remiza – centrum ˝ycia wsi 

 Niemal w ka˝dej wsi, gdzie dzia∏a jednostka OSP znaj-
duje si´ te˝ remiza stra˝acka. W wielu przypadkach sta-
nowi ona swoiste centrum ˝ycia spo∏eczno - kulturalne-
go ma∏ych miejscowoÊci. Druhowie z Siedlec w gminie 

Ch´ciny dum-
ni sà ze swej 
stra˝nicy. - Jest 
tam gara˝, 
w  którym trzy-
mamy nasz wóz 
bojowy, jest 
te˝ sala, gdzie 
odbywajà si´ 
zebrania wiej-
skie oraz ró˝ne 
imprezy. Oczy- 
wiÊcie tak˝e za-
bawy taneczne, 
choç latem or-
ganizujemy je 
na powietrzu 
- mówi Pawe∏ 
Kaczor, prezes 
OSP Siedlce. 
Jednostka ta ist-
nieje od 1967 r., 
liczy 30 dru-
hów. - JesteÊmy dobrze wyposa˝eni; mamy motopomp´ 
i pomp´ szlamowà, agregat pràdotwórczy, aparaty odde-
chowe, kombinezon do likwidacji gniazd owadów. Mamy 
nadziej´, ˝e uda nam si´ jeszcze pozyskaç urzàdzenie 
do rozcinania karoserii samochodowej – dodaje Pawe∏ 
Kaczor. Ponad 100-letnie tradycje ma natomiast remi-
za w Ch´cinach. Zachowa∏y si´ tam m.in. eksponaty 
zwiàzane z dzia∏alnoÊcià OSP na tym terenie. Jednak 
najnowoczeÊniejszà stra˝nicà w naszym regionie mogà 
pochwaliç si´ druhny i druhowie z åmiƒska. Patrzàc na jej 
wyposa˝enie mo˝na Êmia∏o powiedzieç, ˝e jest to z praw-
dziwego zdarzenia centrum dowodzenia. Remiza na co 
dzieƒ t´tni ˝yciem; dzieci i m∏odzie˝ sp´dzajà tu wolny 
czas, a panie przychodzà na zaj´cia fitness.

 Z okazji stra˝ackiego Êwi´ta druhnom i druhom ze 
Êwi´tokrzyskich jednostek OSP ˝yczymy udanych akcji 
i niezawodnego sprz´tu. 

Ma∏gorzata Niewczas-Sochacka

Magda ˚ak
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Pomoc o każdej 
porze dnia i nocy
 Ich zadaniem jest oszukiwanie Êmierci. Ârednio 270 
razy dziennie wyje˝d˝ajà ratowaç ludzkie zdrowie 
i ˝ycie. Sà profesjonalni, Êwietnie wyszkoleni i kochajà 
swojà prac´.
 
Dobra organizacja pracy 
i zarzàdzanie
 Âwi´tokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego 
i Transportu Sanitarnego w Kielcach zosta∏o powo∏ane 
uchwa∏à sejmiku województwa Êwi´tokrzyskiego w lutym 
2000 r. Jednostka powsta∏a z po∏àczenia Wojewódzkiej Ko-
lumny Transportu Sanitarnego z Wojewódzkà Stacjà Po-
gotowia Ratunkowego w Kielcach. - By∏ to krok w dobrym 
kierunku; z dwóch jednostek, którym grozi∏a likwidacja 
powsta∏ nowoczesny zak∏ad opieki zdrowotnej, dajàcy 
mieszkaƒcom Kielc i dziesi´ciu powiatów województwa 
Êwi´tokrzyskiego pewnoÊç, ˝e o ka˝dej porze dnia i nocy, 
mogà zawsze liczyç na profesjonalnà pomoc medycznà- 
podkreÊla Stanis∏aw Florek dyrektor naczelny ÂCRMiTS, 
który ca∏e swoje ˝ycie zawodowe zwiàza∏ z transportem 
sanitarnym i ratownictwem medycznym.
 DziÊ Centrum to placówka, która nie jest zad∏u˝ona. 
Dobrà kondycj´ finansowà odczuwajà te˝ jej pracownicy;
w ciàgu 7 lat ich pensja wzros∏a o 100 %. Polepszy∏y si´ tak˝e 
warunki lokalowe. - We wszystkich oddzia∏ach przepro-
wadzone zosta∏y remonty, pomieszczenia zaadaptowano 
na potrzeby pogotowia ratunkowego; tylko w ubieg∏ym 
roku na tego typu prace oraz zakup sprz´tu medycznego 
wydaliÊmy ponad 6 mln z∏ - wylicza szef Âwi´tokrzyskiego 
Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitar-
nego – w tym roku chcemy wyremontowaç i rozbudowaç 
naszà siedzib´ przy ul. Âw. Leonarda w Kielcach oraz 
kupiç dodatkowych 10 ambulansów ratunkowych.
 O wysokiej jakoÊci Êwiadczonych tam us∏ug oraz pro-
fesjonalizmie pracowników Êwiadczà liczne nagrody 
i wyró˝nienia - w 2005 r. dyrektor Stanis∏aw Florek otrzyma∏ 
tytu∏ Mened˝era Roku w konkursie ”Sukces Roku w Medy-
cynie”, a w tym roku Âwi´tokrzyskie Centrum Ratownic-
twa Medycznego i Transportu Sanitarnego zosta∏o uhono-
rowane statuetkà Âwi´tokrzyskiej Nagrody JakoÊci. 

Dyspozytorzy medyczni

Wykwalifikowany personel, 
bezpieczny tabor
 W Kielcach oraz 10 oddzia∏ach terenowych Centrum 
pracuje prawie 900 osób; lekarze, ratownicy medyczni, 
piel´gniarze i piel´gniarki posiadajàcy specjalizacj´ z ra-
townictwa. Natomiast na stanowiskach dyspozytorów 
medycznych (od umiej´tnoÊci których zale˝y prawid∏owe 
uruchamianie akcji ratunkowych) zatrudniane sà wy∏àcznie 
osoby z wykszta∏ceniem medycznym.
 – Priorytetowo traktujemy podnoszenie kwalifikacji
przez naszych pracowników; koƒczà studia wy˝sze, kursy 
oraz uzyskujà specjalizacje - mówi dyrektor Florek. Przy 
Âwi´tokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Trans-
portu Sanitarnego dzia∏a Szko∏a Ratownictwa. Organizo-
wane sà tam kursy pierwszej pomocy w stanach zagro˝enia 
˝ycia. - Szkolimy m.in. m∏odzie˝, lekarzy, piel´gniarki, po-
licjantów, zak∏ady pracy. Wobec stale rosnàcej liczby wy-
padków i nag∏ych stanów zagra˝ajàcych ˝yciu umiej´tnoÊç 
udzielania pierwszej pomocy przed przybyciem lekarza jest 
niezwykle wa˝na – podkreÊla Stanis∏aw Florek.
 Centrum posiada 52 ambulanse sanitarne, wszystkie 
wyposa˝one sà w nowoczesny sprz´t spe∏niajàcy unijne 
normy. Posiadajà defibrylator i respirator transportowy.
W ka˝dym powiecie jest co najmniej jeden ambulans z de-
fibrylatorem przenoÊnym posiadajàcym mo˝liwoÊç prze-
kazywania za pomocà telefonii komórkowej zapisu EKG 
pacjenta do oÊrodka kardiologicznego. Dzi´ki temu oso-
ba, u której stwierdzono zawa∏ mi´Ênia sercowego mo˝e 
niezw∏ocznie zostaç poddana leczeniu inwazyjnemu. 
Dzi´ki Êrodkom unijnym w ramach ZPORR /ponad 1mln 
337 tyÊ. z∏./ tabor Centrum wzbogaci∏ si´ o 6 nowoczesnych 
ambulansów ratunkowych marki Mercedes Sprinter. Jed-
na z karetek zosta∏a specjalnie przystosowana do trans-
portu noworodków; jest ona wyposa˝ona w nowoczesny 
inkubator, w którym przewo˝one dziecko nie odczuwa 
˝adnych trudów cz´sto kilkugodzinnej podró˝y. 

Nowoczesne ratownictwo
 Zespo∏y ratunkowe Centrum wyje˝d˝ajà do akcji z 18 
miejsc wyczekiwania. Âredni czas dojazdu karetki do zda-
rzenia wynosi oko∏o 8 minut w Kielcach, do 15 minut poza 
miastem.
 W ubieg∏ym roku Kielce oraz teren powiatu kieleckie-
go zosta∏y obj´te najnowoczeÊniejszym w kraju systemem 
zarzàdzania pracà zespo∏ów ratunkowych. Karetki ra-
tunkowe wyposa˝one sà w system satelitarnej nawigacji 
samochodowej (GPS), dzi´ki któremu dyspozytorzy me-

Karetki wyposa˝one sà w nowoczesny sprz´t
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Zawsze gotowi do wyjazdu!

dyczni mogà Êledziç na ekranach komputerów, w którym 
miejscu znajduje si´ karetka i jakie zadania realizuje w da-
nej chwili zespó∏ ratunkowy. Utrzymywana jest z nim 
sta∏a ∏àcznoÊç, dyspozytorzy mogà przes∏aç do ambulansu 
niezb´dne dane potrzebne do podj´cia skutecznej akcji ra-
tunkowej. W kabinie kierowcy karetki znajduje si´ palmp-
top, tam odbierane sà te informacje, a nast´pnie drukowa-
ne. System ten pozwala na zachowanie poufnoÊci danych 
pacjenta, inaczej ni˝ to mia∏o miejsce w przypadku prze-
kazywania informacji drogà radiowà. 

Zawsze gotowi 
do niesienia pomocy
 Jednak Âwi´tokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycz-
nego to przede wszystkim ludzie: lekarze, piel´gniarki, 
ratownicy medyczni, dyspozytorzy. To dzi´ki ich pracy 
mieszkaƒcy województwa Êwi´tokrzyskiego mogà liczyç 
na najwy˝szej jakoÊci pomoc. - Nasza praca jest jednak bar-
dzo stresujàca - przyznaje Marta Solnica zast´pca dyrektora 
do spraw medycznych ÂCRMiTS - otrzymujàc zg∏oszenie, 
tak naprawd´ nie wiemy co zastaniemy na miejscu. KiedyÊ 
np. na naszà karetk´ rzuci∏a si´ z siekierà osoba chora psy-
chicznie, trudne sà sytuacje, kiedy jedziemy do wypadków 

 Placówka jest jednostkà podleg∏à samorzàdowi wojewódz-
twa, wspiera nauczycieli w uzupe∏nianiu kwalifikacji zawo-
dowych. Âwi´tokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Kielcach wspó∏pracuje z wieloma instytucjami: z organem 
nadzoru pedagogicznego - Kuratorium OÊwiaty w Kielcach, 
z organem prowadzàcym - Urz´dem Marsza∏kowskim, 
Pedagogicznà Bibliotekà Wojewódzkà, Okr´gowà Komisjà 
Egzaminacyjnà i z innymi instytucjami, które efektywnie 
wspomagajà placówk´ w realizacji zadaƒ statutowych. Roz-
mowa z dyrektorem ÂCDN, dr Stanis∏awem Raczkowskim.
 - Czy nauczyciele województwa Êwi´tokrzyskiego 
ch´tnie podnoszà swoje kwalifikacje?
 Tak, chocia˝ nie wszyscy. Najbardziej zainteresowani sà 
szkoleniami nauczyciele z ma∏ych miejscowoÊci, ze szkó∏ 
podstawowych i gimnazjów. Najmniej szkolà si´ nauczy-
ciele liceów ogólnokszta∏càcych. Có˝, mo˝e sàdzà, ˝e majà 
ju˝ wystarczajàcà wiedz´ w ka˝dym zakresie i ˝adna sy-
tuacja w szkole nie mo˝e ich zaskoczyç?
 - Jakich najcz´Êciej programów poszukujà ci nauczy-
ciele, którzy chcà jednak korzystaç z pomocy ÂCDN?
 Najwi´cej zg∏oszeƒ dotyczy problemów wychowaw-
czych; agresja, uzale˝nienia, dzieci z ADHD, dzieci nad-
pobudliwe - to problemy, z którymi nauczyciele nie za-
wsze wiedzà jak sobie poradziç. Mamy odpowiednich 
fachowców, którzy mogà pomóc, choç czasem trzeba na 
zorganizowanie wyk∏adu poczekaç, bo terminy nachodzà 
na siebie. Grupa uczniów, o której wszyscy troch´ 
zapomnieliÊmy, to dzieci wyjàtkowo uzdolnione.
 - Brzmi to troszk´ paradoksalnie, wydaje si´, ˝e pra-
ca z uczniem bardzo zdolnym nie powinna byç ˝adnym 
problemem, wr´cz przeciwnie…

i po˝arów, kiedy sà osoby ranne, a niejednokrotnie tak˝e 
ofiary. Cz´sto jest to tak˝e ci´˝ka praca fizyczna - znoszenie
pacjentów z wysokich pi´ter, po bardzo wàskich klatkach 
schodowych. Wtedy nie myÊlimy tak naprawd´, ˝e nasza 
pomoc uratowa∏a komuÊ ˝ycie. Refleksja przychodzi do-
piero po pewnym czasie, kiedy np. spotykamy kogoÊ, kogo 
przez godzin´ reanimowaliÊmy, dzi´ki nam on ˝yje, wtedy 
uÊwiadamiamy sobie, ˝e ta praca ma sens, to nam rekom-
pensuje nasze zm´czenie i stres...

M. Niewczas-Sochacka

 Ma pani racj´ o tyle, ˝e rzeczywiÊcie ka˝dy nauczyciel 
marzy o zdolnych uczniach, bo praca z takimi uczniami 
szybko przynosi efekty, szko∏a mo˝e si´ pochwaliç, bo 
to przecie˝ ci uczniowie sà laureatami olimpiad ró˝nego 
szczebla. Ale to tak˝e bardzo du˝e wyzwanie dla nauczy-
ciela! Niedawno zorganizowaliÊmy w WDK konferencje na 
ten temat i frekwencja przesz∏a nasze najÊmielsze oczeki-
wania! Zach´camy wi´c do szkoleƒ. Mamy odpowiednich 
specjalistów, którzy pomogà chocia˝by w „wy∏uskiwaniu” 
uczniów najzdolniejszych.
 - Jak zmierzyç efekty tych szkoleƒ?
 Bardzo trudno. To nie jest produkcja. Tak naprawd´ efek-
ty szkoleƒ dotyczàcych szkó∏ podstawowych widaç dopiero 
w szkole Êredniej. Nauczyciele oceniajà ka˝de szkolenie w for-
mie ankiet. Mo˝emy wi´c wprowadzaç korekty i wychodziç 
naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli. Oferta edukacyjna, jakà 
przyj´liÊmy na rok szkolny 2006/2007, jest w trakcie realizacji. 
Proponujemy mi´dzy innymi bloki edukacyjne, choçby w za-
kresie j´zyków obcych, czy przedsi´wzi´ç sportowo-zdrowot-
nych i wiele programów jak Program Edukacji Europejskiej, 
Ekonomicznej czy 
Wychowawczej i Mul-
timedialnej. Dyrekto-
rzy i rady pedagogicz- 
ne mogà jednak 
proponowaç swo-
je tematy.  Zapew-
nimy specjalistów 
i dobrà organizacj´ 
wyk∏adów.

M.S.

Świętokrzyskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli

Jedno ze szkoleƒ organizowanych 
przez ÂCDN



Świętokrzyska 
Republika 
Humoru
- Dlaczego w Wàchocku wybudowali dwupasmowà autostrad´? 
- Bo budowali z dwóch stron i si´ nie zeszli...

- Dlaczego w Wàchocku powiesi∏y si´ dwa konie? 
- Bo So∏tys powiedzia∏ do nich: „wiÊta!”

 Jeszcze 30 lat temu tego rodzaju dowcipy by∏y przyj-
mowane w Wàchocku – delikatnie mówiàc – nieprzychyl-
nie. Dzisiaj nie tylko sami Wàchocczanie zaÊmiewajà si´ 
z nich do rozpuku, ale te˝ w∏adze miasta i gminy robià 
wiele, by ten niegdysiejszy garb sta∏ si´ atutem promo-
cyjnym Wàchocka.

Wzmacniaç humor!
 Burmistrz Jaros∏aw Samela w niczym nie przypo-
mina brzuchatego so∏tysa-safandu∏y z batem w garÊci, 
w dziurawym kapeluszu i butach z cholewami. M∏ody, 
energiczny, pe∏en zapa∏u i z b∏yskiem w oku. Siada-
my przy stole, przeprasza, ˝e nie ma dla mnie jeszcze 
zdj´ç, o które prosi∏em, ale musia∏ w∏aÊnie pojechaç nad 
Kamiennà, by dopilnowaç robót przy budowie zbiorni-
ka retencyjnego. Czy lubi dowcipy o Wàchocku? Pewnie, 
˝e lubi! Sam te˝ je opowiada podczas ró˝nych spotkaƒ, 
nawet tych oficjalnych. Wàchock wyleczy∏ si´ z kom-
pleksu obÊmiewanego, a dowcipy zacz´to tu traktowaç 
jako chlubnà wizytówk´ miasta. - Trzeba odbudowywaç 
i wzmacniaç wàchocki humor! – mówi burmistrz. A oka-
zji do tego nie brakuje; 30 czerwca i 1 lipca b´dzie si´ tu 
odbywa∏ ju˝ po raz dziesiàty Krajowy Turniej So∏tysów 
organizowany przez Stowarzyszenie So∏tysów Zie-
mi Kieleckiej. Historia poprzednich turniejów uczy, ˝e 
b´dzie i do Êmiechu i do p∏aczu. Ze Êmiechu oczywiÊcie! 
Bo w Wàchocku spodziewaç si´ mo˝na najbardziej ory-
ginalnych konkurencji; w latach ubieg∏ych by∏o i sypanie 
kopca so∏tysa i matura, podczas której uczestnicy mu-
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sieli wykazaç si´ znajomoÊcià dialogów z filmów „Sami 
swoi” i „Nie ma mocnych”, odtajniono „teczki so∏tysów” 
przy wsparciu „Instytutu Pami´ci Sàsiedzkiej”, celowano 
ko∏em od furmanki w „s∏awojk´”, strzelano z bata… Bur-
mistrz planuje te˝ wznowienie i uaktualnienie wydaw-
nictwa z dowcipami. 

Turystyczna gmina
 Po co to wszystko? OczywiÊcie, aby przyciàgnàç tu-
rystów. Bo w∏aÊnie turystyka mo˝e byç ko∏em zama-
chowym rozwoju miasta i gminy. Rolnictwo jest nieby-
wale rozdrobnione, a wi´kszych terenów, które gmina 
mog∏aby zaproponowaç ewentualnym inwestorom 
- zwyczajnie nie ma. Jest za to mnóstwo atrakcyjnych 
turystycznie miejsc. B´dàcy zabytkiem klasy „0” zespó∏ 
klasztorny Opactwa Cystersów z XII wieku jest jed-
nym z najwa˝niejszych obiektów „Szlaku Cystersów” 
obj´tych patronatem przez Rad´ Europy, zaÊ ca∏a niemal 
gmina – jak ˝artujà mieszkaƒcy – to jedno wielkie miej-
sce pami´ci narodowej. Jest tu i dworek „Pod kolumna-
mi”, który w 1863 roku by∏ kwaterà powstaƒczà Mariana 
Langiewicza, jest (w pobliskich Ratajach) miejsce bitwy 
stoczonej w Powstaniu Styczniowym przez oddzia∏y 
Dionizego Czachowskiego, jest te˝ panteon Podziemne-
go Paƒstwa Polskiego, a na terenie cysterskiego opactwa 
grób legendy gór Êwi´tokrzyskich – majora Jana Piwnika 
„Ponurego”. I jest oczywiÊcie…pomnik so∏tysa XXI wieku 
z telefonem komórkowym przy uchu. 

 Pewnie w∏aÊnie ze wzgl´du na mnogoÊç atrakcji histo-
rycznych, archeologicznych i ekologicznych minister edu-
kacji zdecydowa∏, ˝e Wàchock znalaz∏ si´ wÊród pi´ciu 
Êwi´tokrzyskich miejscowoÊci, do których wycieczki szkol-
ne b´dà w 70% finansowane przez ministerstwo. - Nieste-
ty, naszà wielkà bolàczkà jest brak taniej bazy noclegowej 
i punktów gastronomicznych – mówi wàchocki radny 
Sylwester Rudzki – wierzymy jednak, ˝e wzmo˝ony ruch 
sprawi, i˝ rozwinà si´ np. gospodarstwa agroturystyczne, 
czy niewielkie lokale gastronomiczne, które mogà dosko-
nale wype∏niç t´ luk´. 

Nie tylko zbiornik retencyjny
 W tej chwili to g∏ówna inwestycja na terenie gmi-
ny. Zajmuje powierzchni´ 18 hektarów i jeÊli wszyst-Opactwo oo. Cystersow

Zbiornik retencyjny ma byç oddany do u˝ytku 
ju˝ w listopadzie
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ko przebiegnie zgodnie z planem, b´dzie oddany do 
u˝ytku ju˝ w listopadzie. Burmistrz ma cichà nadziej´, 
˝e zalew stanie si´ letnim centrum rekreacyjnym i b´dzie 
przyciàga∏ nie tylko mieszkaƒców Wàchocka, ale tak˝e 
pobliskich Starachowic i Mirca. Tym bardziej, ˝e planuje 
kompleksowe zagospodarowanie terenu wokó∏ zbiorni-
ka; ma powstaç pla˝a, oÊwietlony deptak i tereny rekre-
acyjne usytuowane na gminnych dzia∏kach. Wszystko 
to zgrywa si´ w czasie z inwestycjà prowadzonà w po-
bliskim XIX-wiecznym Pa∏acu Schoenberga, gdzie Sto-
warzyszenie „Novum Flumen” planuje uruchomienie 
czterogwiazdkowego obiektu hotelarskiego. - Nawet 
Starachowice takiego nie majà! – zaznacza z satysfakcjà 
radny Rudzki. OczywiÊcie plany si´gajà dalej i – jak 
mówià obydwaj samorzàdowcy - trzeba Êmia∏o przeç do 
przodu. Marzy im si´ przebudowa ulicy KoÊcielnej, Ryn-
ku oraz cz´Êciowo ulicy Wielkowiejskiej i utworzenie 
w ten sposób deptaka, który w przysz∏oÊci by∏by ÊciÊle 
zwiàzany z humorem. Burmistrz ma w planach umiesz-
czenie na nim p∏yt z wàchockimi dowcipami. -Inni majà 
swoje aleje gwiazd, my b´dziemy mieli alej´ humoru! 
– mówi.

 Du˝à szansà dla Wàchocka, a przy tym doskona∏ym 
rozwiàzaniem problemów komunikacyjnych miejsco- 
woÊci, b´dzie obwodnica, której budowa jest zaplano-
wana na najbli˝sze lata. W tej chwili trwajà ustalenia 
dotyczàce ostatecznego przebiegu drogi, choç wiado-
mo ju˝ na pewno, ˝e b´dzie to czteropasmowa tra-
sa szybkiego ruchu przechodzàca przez wieÊ Rataje. 
- ChcielibyÊmy poznaç przebieg trasy jak najszybciej – 
niecierpliwi si´ Jaros∏aw Samela – Bez tego nie jesteÊmy 
w stanie zakoƒczyç prac nad planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy. W∏odarze majà nadziej´, ˝e trasa 
b´dzie w stanie o˝ywiç gospodarczo ca∏y powiat staracho-
wicki, w tym oczywiÊcie gmin´ Wàchock, wàchocczanie 
zaÊ, ˝e zniweluje bardzo ucià˝liwy ruch biegnàcy w tej 
chwili przez centrum miasta.

 - ˚eby tylko, jak b´dà jà budowali z dwóch stron, ze-
szli si´ w tym samym miejscu. Bo w Wàchocku wszystko 
mo˝liwe! – rzucajà mi na po˝egnanie samorzàdowcy. 

Pomnik sołtysa XXI wieku...

Tak prawdopodobnie b´dzie przebiegała 
obwodnica Wàchocka

 * * *

Po∏owa lat siedemdziesiàtych. Mazury. Dworzec kolejowy 
w miejscowoÊci Olsztynek. Przed kasà biletowà stoi kilkanaÊcie 
osób, wÊród nich kobieta i m´˝czyzna z kilkuletnim t∏uÊciutkim 
ch∏opcem. M´˝czyzna kupuje bilet i odchodzi od kasy.

- Mieciu, dlaczego kupi∏eÊ bilet do Starachowic? Przecie˝ to sta-
cja ju˝ za Wàchockiem… - kobieta nie kryje zdziwienia.

- Wol´ wydaç trzy z∏ote wi´cej i mieç Êwi´ty spokój. W ubieg∏ym 
roku, gdy poprosi∏em o bilet do Wàchocka, ca∏a kolejka pok∏ada∏a 
si´ z uciechy, a kasjerka nie chcia∏a uwierzyç, ̋ e taka miejscowoÊç 
w ogóle istnieje. I tak przecie˝ wysiàdziemy w Wàchocku…

 Historia ta wydarzy∏a si´ naprawd´. M´˝czyznà tym by∏ 
mój ojciec, kobietà - jego siostra, ciocia Regina. A t∏uÊciutkim 
pachol´ciem – rzecz jasna – ni˝ej podpisany.

Robert Siwiec
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Imi´ i nazwisko…
Wojciech Borz´cki

Z zawodu jestem… skoƒczy∏em 
studia na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji UMCS w Lublinie oraz 
podyplomowo kierunek integracja 
europejska

Pracuj´ w… Starostwie Powiato-
wym

W sejmiku zajmuje si´… 
przewodnicz´ Komisji Bud˝etu i Finansów

Cel, jaki mi przyÊwieca…
- w pracy… uczciwa i rzetelna praca na rzecz swojego regionu
- w ̋ yciu prywatnym… realizacja marzeƒ, bycie sobà w ka˝dej 
sytuacji

Najwa˝niejsze w ˝yciu jest… zdrowie

Lubi´… wszystko co dobre

Nie lubi´… dwulicowoÊci i ob∏udy

Imi´ i nazwisko…
Barbara Kazimiera Duda

Z zawodu jestem… handlowcem

Pracuj´ w… prowadz´ w∏asnà 
dzia∏alnoÊç gospodarczà

W sejmiku zajmuje si´… pracuj´ 
w Komisji Edukacji, Kultury i Spor-
tu oraz Komisji Strategii Rozwoju, 
Promocji i Wspó∏pracy z Zagranicà

Cel, jaki mi przyÊwieca…
 - w pracy… osiàgni´cie zamierzonego celu poprzez sumiennoÊç 
i rzetelnoÊç w dzia∏aniu
 - w ˝yciu prywatnym… najbli˝sza rodzina, zgoda, mi∏oÊç 
i szacunek

Najwa˝niejsze w ˝yciu jest… ˝yç tak, aby móc spojrzeç na 
swoje odbicie w lustrze bez skrupu∏ów i wstydu

Lubi´… literatur´ pi´knà, ludzi z charakterem, prace w ogród-
ku, swoja rodzin´

Nie lubi´… chamstwa, zak∏amania i nieuczciwoÊci

Imi´ i nazwisko…
Krzysztof Dziekan

Z zawodu jestem… mechanikiem

Pracuj´ w… zarzàdzam w∏asnym 
przedsi´biorstwem produkujàcym 
maszyny rolnicze

W sejmiku zajmuje si´… pracuj´ 
w Komisji Rewizyjnej oraz Komi-
sji Strategii Rozwoju, Promocji 
i Wspó∏pracy z Zagranicà

Cel, jaki mi przyÊwieca…
- w pracy… w pracy radnego - rozwój województwa 
Êwi´tokrzyskiego, a w pracy zawodowej dba∏oÊç o unowoczeÊ- 
nianie w∏asnej firmy
- w ˝yciu prywatnym… najwa˝niejsza jest rodzina i zdrowie

Najwa˝niejsze w ˝yciu jest… ˝ycie w zgodzie z w∏asnym 
sumieniem

Lubi´… podejmowanie nowych wyzwaƒ. Moje hobby to nowo-
czesne technologie, kosmonautyka…

Nie lubi´… cwaniactwa, nieuporzàdkowanego ˝ycia prywat-
nego i zawodowego

Imi´ i nazwisko…
Mieczys∏aw Krzysztof G´bski

Z zawodu jestem… technikiem 
mechanikiem, technikiem rolnikiem

Pracuj´ w… prowadz´ w∏asnà 
dzia∏alnoÊç gospodarczà handlowo-
-us∏ugowà

W sejmiku zajmuje si´… jestem 
Wiceprzewodniczàcym Komisji 
Samorzàdu Terytorialnego, pracuj´ 
równie˝ w Komisji Rewizyjnej

Cel, jaki mi przyÊwieca…
- w pracy… mieç satysfakcj´ z tego co robi´, pewnoÊç, ˝e moja 
praca przynosi efekty i korzyÊci zarówno dla mnie jak i dla moich 
kontrahentów
- w ˝yciu prywatnym… dzia∏aç tak, aby mieç coraz wi´cej 
przyjació∏ i coraz mniej wrogów. 

Najwa˝niejsze w ˝yciu jest… zdrowie moich najbli˝szych 
i moje.

Lubi´… podró˝e, fotografowanie, histori´. Bardzo lubi´ sp´dzaç 
czas w gronie swojej rodziny, przyjació∏ i znajomych.

Nie lubi´… lenistwa i nieuczciwoÊci, zarówno w ˝yciu osobi-
stym jak i zawodowym
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Ser jabłeczny 
podbił Brukselę!
 Uroki ziemi Êwi´tokrzyskiej; jej specja∏y kulinar-
ne i najciekawsze zakàtki zaprezentowaliÊmy podczas 
Mi´dzyinstytucjonalnych Dni Otwartych Instytucji Eu-
ropejskich OPEN DOORS 2007 w Brukseli. Impreza ta 
mia∏a na celu przybli˝enie mieszkaƒcom Brukseli oraz 
turystom specyfiki i dorobku kulturalnego regionów 
Zjednoczonej Europy. 

Zespół Trzpioty 
był naszà wizytówkà w Brukseli

 W tym roku przyj´∏a ona formu∏´ pikniku rodzinnego; 
doskona∏a pogoda i atrakcyjny termin imprezy /5 maja/ 
sprawi∏y, ˝e budynki instytucji europejskich oraz liczne 
stoiska promocyjne odwiedzi∏o ponad 20 tysi´cy ludzi. 
Okazja do Êwi´towania by∏a wszak˝e wyjàtkowa: Oto 
50 lat temu - 25 marca 1957 r. przywódcy szeÊciu krajów 
europejskich zebrali si´ w Rzymie, aby podpisaç trak-
tat za∏o˝ycielski Wspólnot Europejskich. By∏ to pierw-
szy historyczny dokument k∏adàcy podwaliny pod silnà 
i zjednoczonà Europ´.
 WÊród ponad 50 przedstawicielstw Regionów Europy 
majàcych swoje stoiska na Open Doors 2007 nie mog∏o wi´c 
zabraknàç Województwa Âwi´tokrzyskiego. Na stoisku 
„La Region de Sainte Croix”- Regionu Âwi´tego Krzy˝a, na 
zwiedzajàcych czeka∏y m.in. unikalne, charakterystyczne 
dla naszego województwa potrawy i produkty regionalne. 
Furor´ wÊród zwiedzajàcych zrobi∏y regionalne przetwory  
z „Fundacji Domy Wspólnoty Chleb ˚ycia” z Zochcina, 
miody z Gospodarstwa Pasiecznego „RyÊ” z Màchocic 
oraz pyszne jab∏ka z Obrazowa. 
 - Na miano absolutnego hitu imprezy zas∏u˝y∏ bez 
wàtpienia „ser jab∏eczny” z Zochcina, produkowany na 
bazie Êwi´tokrzyskich jab∏ek. Odwiedzajàce nas dzie-
ci zajada∏y si´ „krówkami mlecznymi” z OSM Opa-
tów w czasie gdy ich rodzice próbowali miodu pitnego 
z Màchocic, piwa z Browaru Belgia lub leczniczej wody 
mineralnej z Buska-Zdroju – relacjonuje Ma∏gorzata 
Fornalczyk z Oddzia∏u Kultury Fizycznej i Turystyki 
Urz´du Marsza∏kowskiego - Natomiast zespó∏ ”Trzpioty” 
zachwyca∏ wyst´pami tanecznymi i akrobatycznymi oraz 

unikalnymi strojami regionalnymi. Du˝ym zainteresowa-
niem cieszy∏y si´ Ba∏towskie Dinozaury i Âwi´ty Krzy˝. 
 Naszym goÊciom pracownicy Urz´du 
Marsza∏kowskiego udzielali obszernych informa-
cji na temat Êwi´tokrzyskich atrakcji turystycznych, 
zach´cajàc ich do odwiedzenia najstarszych gór Europy.  
- To dobrze, ˝e Êwi´tokrzyskie mog∏o zaprezentowaç si´ 
w Brukseli. Tego typu imprezy z pewnoÊcià przyczynià 
si´ do zwi´kszenia zainteresowania naszym regionem za 
granicà. To jednoczeÊnie okazja do pokazania najciekaw-
szych jego zakàtków, nieprzeci´tnych walorów przyrody, 
a tak˝e dorobku kulturalnego i spuÊcizny historycznej- 
podkreÊla Ewa Kapel - Âniowska kierownik Oddzia∏u 
Promocji Urz´du Marsza∏kowskiego w Kielcach.

Konkurs
 Drodzy Czytelnicy! By wzmóc w Was ch´ç 
zg∏´biania uroków regionu Êwi´tokrzyskiego, pro-
ponujemy udzia∏ w konkursie. W ka˝dym wydaniu 
„Naszego Regionu” publikowaç b´dziemy zdj´cie 
przedstawiajàce fragment budowli znajdujàcej si´ 
w naszym województwie.
 Przyjrzyjcie si´ Paƒstwo dobrze zamieszczonej obok 
fotografii i odpowiedzcie na pytania: jakà budowl´ przed-
stawia oraz w jakiej miejscowoÊci si´ ona znajduje? 
 Odpowiedzi nale˝y nadsy∏aç do 15 czerwca na adres 
poczty elektronicznej: nasz.region@sejmik.kielce.pl 
lub te˝ listownie: Urzàd Marsza∏kowski Województwa 
Âwi´tokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
 Na zwyci´zców czekajà atrakcyjne nagrody!
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 Czerwiec to miesiàc niezwykle bogaty we wszelkiego 
rodzaju imprezy. 
 Mieszkaƒcy regionu Êwi´tokrzyskiego wolny czas 
sp´dzaç b´dà na koncertach, piknikach i festynach ro-
dzinnych. T∏umnie b´dà z pewnoÊcià odwiedzane Âwi´ty 
Krzy˝ oraz Pacanów. Za sprawà Âwi´ta Kielc wspania∏a 
zabawa czeka tak˝e mieszkaƒców stolicy naszego woje-
wództwa…

 Przed nami ostatnie imprezy organizowane w ramach 
Milenium Âwi´tego Krzy˝a. 1 czerwca odb´dzie si´ Dro-
ga Krzy˝owa z Nowej S∏upi szlakiem Drogi Królewskiej. 
2 czerwca na Âwi´tym Krzy˝u odb´dzie si´ Nabo˝eƒstwo 
Maryjne, zaÊ 3 czerwca g∏ówne uroczystoÊci religijne 
koƒczàce Milenium. O godz. 12 msza Êwi´ta, a po niej 
koncert w wykonaniu Filharmonii Âwi´tokrzyskiej.

Czerwcowe Imprezy Kulturalne
 Tradycyjny Jarmark Opatowski odb´dzie si´ 3 czerw-
ca. To impreza nawiàzujàca w swym charakterze do histo-
rycznych jarmarków. Na opatowskim Rynku prezentowaç 
si´ b´dà rzemieÊlnicy, twórcy ludowi uprawiajàcy dawne, 
a ju˝ ginàce zawody, takie jak kowalstwo i garncarstwo.  
B´dà kiermasze, gry i zabawy dla dzieci i m∏odzie˝y oraz 
wyst´py zespo∏ów Leszcze i Clezmers.
 Organizatorem Jarmarku jest Urzàd Miasta i Gminy 
Opatów.

 Ju˝ po raz pi´tnasty w Skansenie w Tokarni odbywaç 
si´ b´dà Wytopki O∏owiu; 3 czerwca, godz. 12 – 18. W 
programie pokaz wytopu o∏owiu w specjalnie do tego celu 
odtworzonych piecach oraz bicie pamiàtkowych medali, 
pokazy dawnej obróbki drewna, tradycyjnych rzemios∏ 
takich jak: garncarstwo, wikliniarstwo. OczywiÊcie nie za-
braknie wyst´pów zespo∏ów, degustacji potraw regional-
nych, b´dzie mo˝na tak˝e przejechaç si´ bryczkà.
 Organizatorem Wytopek O∏owiu jest Muzeum wsi Kie-
leckiej.

Wszystkie drogi prowadzà na Âwi´ty Krzy˝

 Obchody zwiàzane z lokacja miasta Krakowa we wsi 
Kopernia; 2-3 czerwca Piƒczów - seminarium naukowe, 
wystawa fotograficzna „Âlady Piƒczowa w Krakowie”,
ods∏oni´cie obelisku upami´tniajàcego nadanie Aktu Lo-
kacyjnego.

 B∏onia Koperniaƒskie: obozowisko z czasów 
Êredniowiecza – pokazy walk rycerskich, warzenie jad∏a, 
wyrób pancerzy, nauka fechtunku, strzelanie z ∏uku. 
 Organizatorem obchodów jest Urzàd Miejski 
w Piƒczowie.

 Z pewnoÊcià nie 
tylko najm∏odsi 
wybiorà si´ do Pa-
canowa. Ju˝ po raz 
piàty w miasteczku 
Kozio∏ka Mato∏ka 
odbywaç si´ b´dzie 
Festiwal Kultury 
Dzieci´cej PACA-
NÓW 2007. 16 i 17 
czerwca na stadio-
nie prezentowaç 
si´ b´dà dzieci´ce 
zespo∏y artystycz-
ne województwa 
Êwi´tokrzyskiego, 
r o z s t r z y g n i ´ t y 
zostanie Ogólno-
polski Konkurs 
”Podró˝e Kozio∏ka 
Mato∏ka”, b´dà Bajkowy PacanówWalki rycerzy przeniosà nas w czasy Êredniowiecza

Wybijanie pamiàtkowych medali
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szczudlarze, klauni, weso∏e miasteczko, a ulicami Pacano-
wa przejdzie kolorowy, bajkowy korowód.
 Organizatorem Festiwalu jest Europejskie Centrum 
Bajki w Pacanowie.

 Gdzie sà najlepsze truskawki? OczywiÊcie w Bielinach. 
Tam te˝ jak co roku odbywaç si´ b´dzie impreza pod 
has∏em: Dzieƒ Âwi´tokrzyskiej Truskawki; 17 czerwca, 
stadion sportowy w Bielinach, godz. 14- 23. Tradycyjnie 
odb´dà si´ mistrzostwa Êwiata w szypu∏kowaniu truska-
wek, na scenie pojawià si´ natomiast m.in. Don Wasyl, 
Biesiada Frankowska oraz zespó∏ Koke. Nie zabraknie 
oczywiÊcie prezentacji artystycznych bieliƒskiej m∏odzie˝y 
oraz konkursów dla dzieci. Dzieƒ Âwi´tokrzyskiej Tru-
skawki organizuje Urzàd Gminy w Bielinach.

Truskawkowa rywalizacja

Taƒce ˝ydowskie w wykonaniu młodych chmielniczan

 „V Spotkania z Kulturà ˚ydowskà
 15 czerwca– Piƒczów 
 16 czerwca– Szyd∏ów – prezentacje taneczne w wyko-
naniu uczniów szyd∏owskich szkó∏, spotkanie wspomnie-
niowe w synagodze 
 17 czerwca – Chmielnik; godz. 12 uroczysta msza Êw. 
w intencji ˚ydów - dawnych mieszkaƒców Chmielni-
ka. Otwarcie wystawy w synagodze oraz z koncert na 
Rynku: prezentacje taneczne uczniów, wyst´p Leopolda 
Koz∏owskiego i Jego Przyjació∏, zespo∏u Chmielnikers oraz 
Klezmer Band z Rzeszowa.

 11 czerwca – Nowy ∏ad Êwiata, re˝. Piotr Szczerski
 12 czerwca - MACICA Marii Wojtyszko, re˝. Piotr 
Szczerski
 13 czerwca – Tartuffe albo Szalbierz Moliera, re˝. Grze-
gorz Chrapkiewicz 
 14 czerwca – Pijany na cmentarzu, re˝. Piotr Sieklucki 
 15 czerwca – Nowy ∏ad Êwiata, re˝. Piotr Szczerski 
 16 czerwca – Mi∏oÊç i polityka, re˝. Jerzy Boƒczak

 22-24 czerwca – Âwi´to Kielc. Miasto rozbrzmiewaç 
b´dzie ró˝nymi gatunkami muzyki, b´dà pokazy, parady 
oraz wyst´py artystyczne. Ka˝dy powinien znaleêç coÊ dla 
siebie. Âwi´towanie rozpocznie „Bia∏a Noc”, kiedy to mu-
zea, galerie i teatry nieodp∏atnie otworzà swoje podwoje dla 
zainteresowanych spotkaniem ze sztukà. Na kilku scenach  
w mieÊcie zorganizowane zostanà wyst´py artystyczne.

 W ramach Âwi´ta Kielc zaplanowano tak˝e koncerty 
w ogrodzie Pa∏acyku Tomasza Zieliƒskiego i na „Letniej 
scenie” KCK. Atrakcji nie zabraknie. Wystàpià m.in. Ewa 
Bem z zespo∏em, Grupa 
Rafa∏a Kmity, kabaret „Koƒ 
Polski” oraz legendarna 
orkiestra kubaƒska Septe-
to Nacional. Âwi´to Kielc 
ubarwi tradycyjny Festi-
wal Katarynek oraz para-
da orkiestr d´tych. T∏umy 
z pewnoÊcià przyciàgnie 
równie˝ kolejny jarmark, 
który odb´dzie si´ na ul. 
Sienkiewicza i Staszica. Or-
ganizatorem imprezy jest 
Urzàd Miasta w Kielcach.

 Sezon artystyczny 2006/2007 Filharmonia Âwi´tokrzyska 
zakoƒczy 22 czerwca o godz. 19 niezwyk∏y koncert 
– premiera spektaklu SZYMANOWSKI – RAVEL. 
Obok Orkiestry Symfonicznej 
FÂ pod dyrekcjà Jacka Rogali 
wystàpi Kielecki Teatr Taƒca. W 
programie K. Szymanowski - 
Etiuda b-moll op. 4 nr 3, Cztery taƒce, Nokturn i Tarantela op. 28,  
Wariacje b-moll op. 3; M. Ravel - Pavana dla zmar∏ej infantki, Bolero

 23 czerwca - „Pod urokiem czarownicy – wyprawa po 
ziele Êwi´tego Jana”. To plenerowa impreza nocna, majàca 
charakter gry terenowej. W czasie wyprawy uczestnicy 
b´dà spotykaç postacie znane z legend. Uwieƒczeniem 
imprezy b´dzie ognisko przy zabytkowej cha∏upie w Ka-
koninie. Organizatorem wyprawy jest gminne Centrum 
Kultury w Bielinach.

 23-24 czerwca - piknik rodzinny z okazji 70–lecia lotni-
ska w Mas∏owie.

 Âwi´to Ch´cin - 23 czerwca - od godz. 15 konkursy, 
wyst´py zespo∏ów dzieci´cych i m∏odzie˝owych z terenu 
gminy, loteria fantowa, pojedynek radni kontra so∏tysi, 
walki rycerskie, pokaz fajerwerków. Organizatorem im-
prezy jest Urzàd Miasta i Gminy Ch´ciny.

oprac. M.N.

 Sezon teatralny w Teatrze im. S. ˚eromskiego w Kiel-
cach zakoƒczy 17 czerwca o godz. 19 Koncert Fina∏owy 
Plebiscytu PublicznoÊci „O DZIKÑ RÓ˚¢’2007”. W tygo-
dniu poprzedzajàcym fina∏ publicznoÊç b´dzie mog∏a so-
bie przypomnieç spektakle wystawiane na deskach teatru 
w czasie mijajàcego sezonu:
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Sezon 
turystyczny 
rozpoczęty
 Województwo Êwi´tokrzyskie zainaugurowa∏o se-
zon turystyczny 2007. Inauguracja odby∏a si´ tym razem 
w Sandomierzu. Nieprzypadkowo wybrano w∏aÊnie 
to miejsce; ta cz´Êç naszego regionu mo˝e pochwaliç si´ 
bowiem niezwyk∏ymi walorami turystycznymi, krajo-
brazowymi i rekreacyjnymi.

 Ciekawym przedsi´wzi´ciem jest inicjatywa sandomier-
skich ogrodników i instytucji zwiàzanych z rolnictwem. 
Za∏o˝yli oni stowarzyszenie Sandomierski Szlak Jab∏kowy. 
Opracowana zosta∏a mapa szlaku oraz przewodnik. Trasa 
liczy oko∏o 200 kilometrów i biegnie przez najpi´kniejsze 
gminy powiatu sandomierskiego. G∏ównà niç szlaku 
stanowi 29 gospodarstw sadowniczych, tam te˝ mo˝na 
zasi´gnàç fachowej porady z dziedziny ogrodnictwa. 
TuryÊci mogà tu tak˝e skorzystaç z mo˝liwoÊci zwiedze-
nia sadów i degustacji najró˝niejszych odmian owoców 
oraz zakupu przetworów domowej roboty. W ostatnich 

latach na ziemi sandomierskiej odradzajà si´ tak˝e trady-
cje winiarskie. Plantatorzy wychodzà naprzeciw turystom 
i proponujà degustacj´ lokalnych win i innych trunków. 
Po m´czàcym dniu sp´dzonym na szlaku mo˝na odpoczàç 
w jednym z wielu gospodarstw agroturystycznych. 

- Wielkà atrakcjà w regionie jest 100-hektarowe gospodar-
stwo rybackie w Zawidzy w gminie ¸oniów; w zbiorni-
kach wodnych p∏ywa a˝ 15 gatunków ryb. TuryÊci mogà 
tak˝e pop∏ynàç na wysepk´ i obejrzeç Êwinki wietnamskie 
– opowiada Alicja St´pieƒ ze Âwi´tokrzyskiego OÊrodka 
Doradztwa Rolniczego w Sandomierzu.

 Wa˝nym miejscem na mapie turystycznej naszego re-
gionu b´dzie te˝ z pewnoÊcià Koprzywnica. MiejscowoÊç 
ta przygotowuje si´ do planowanych na jesieƒ obchodów 
800-lecia koÊcio∏a Êw. Floriana.

Komentarz
 Marek Kwitek cz∏onek 
Zarzàdu Województwa 
- W latach 2007 – 2013 jed-
nym z  instrumentów, w ra-
mach których b´dzie mo˝na 
otrzymaç pieniàdze na 
wsparcie rozwoju turysty-
ki, jest Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Âwi´tokrzyskiego. Program ten 
za jedno z  g∏ównych zadaƒ 
stawia sobie podniesienie 
atrakcyjnoÊci turystycznej re-
gionu, a co za tym idzie zwi´kszenie ruchu turystyczne-
go i uczynienie z turystyki czynnika majàcego wp∏yw na 
rozwój spo∏eczno-gospodarczy. Kwota wsparcia na te 
dzia∏ania wynios∏a 58 mln euro. W ramach wspomniane-
go programu na pomoc mogà liczyç równie˝ mali i Êredni 
przedsi´biorcy dzia∏ajàcy w sektorze turystyki; obecnie 
trudno okreÊliç wysokoÊç tych dotacji. RPO w swych 
za∏o˝eniach realizowaç b´dzie projekty infrastruktural-
ne, które b´dà podnosi∏y renom´ infrastruktury targowej 
i wystawienniczej – przy tym projekcie mo˝emy okreÊliç 
kwot´; b´dzie ona wynosi∏a ponad 65 mln euro. Na liÊcie 
zadaƒ Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej na 
lata 2007 – 2013 znalaz∏ si´ projekt Targów Kielce, majàcy 
na celu modernizacj´ i rozbudow´ infrastruktury Targów 
Kielce, jako Mi´dzynarodowego OÊrodka Wystawienni-
czo – Kongresowego; koszt realizacji tego projektu szaco-
wany jest na ponad 27 mln euro.

Komentarz
 Dyrektor Departamentu 
Promocji, Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Jacek Ko-
walczyk: RównoczeÊnie z RPO 
realizowany jest Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 – 2013. Przewidziano 
w nim szereg dzia∏aƒ s∏u˝àcych 
rozwojowi turystyki na obsza-
rach wiejskich. Nale˝a∏o by 
wymieniç przedsi´wzi´cia takie 
jak; Ró˝nicowanie w kierunku dzia∏alnoÊci nierolniczej, Tworze-
nie i rozwój mikro-przedsi´biorstw oraz Odnow´ i rozwój wsi. 
Z pierwszych dwóch kierunków pomocy skorzystaç mogà 
podmioty, które podj´∏y dzia∏ania zwiàzane ze sportem, 
rekreacjà i wypoczynkiem oraz w zakresie us∏ug turystycz-
nych. Program Odnowy i rozwoju wsi b´dzie finansowa∏ te 
dzia∏ania które zwiàzane sà z zagospodarowaniem prze-
strzeni publicznej, w tym odbudowà i poprawà stanu 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Ten projekt 
sprawi, ˝e tereny wiejskie stanà si´ bardziej atrakcyjne.
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16 kwietnia 

 Marsza∏ek Adam Jarubas oraz Marcin Perz, 
cz∏onek Zarzàdu Województwa wzi´li udzia∏ 
w po∏àczonej sesji Rady Miasta i Powiatu Bu-
ska Zdrój. Podczas obrad mowa by∏a o rozwoju 
lokalnym i inwestycjach planowanych do re-
alizacji na terenie powiatu.

 Marcin Perz, cz∏onek Zarzàdu Województwa 
spotka∏ si´ z Ma∏gorzatà Jachimowskà z Fun-
dacji Pomocy Dzieciom Niepe∏nosprawnym 
„Czarodziejski Ogród”. Rozmowa dotyczy∏a 
mo˝liwoÊci utworzenia szko∏y dla dzieci 
niepe∏nosprawnych na bazie likwidowanej 
przez gmin´ Daleszyce placówki szkolnej 
w Komórkach. Fundacja zamierza ubiegaç si´  
o dofinansowanie tego przedsi´wzi´cia z RPO.

 Utworzenia Rejonowego Przedsi´biorstwa 
Gospodarki Odpadami w Promniku 
i mo˝liwoÊci jego finansowania w ramach
programu operacyjnego „Infrastruktura 
i Êrodowisko” dotyczy∏o spotkanie Marka 
Gosa, cz∏onka Zarzàdu Województwa z Hen-
rykiem ¸awniczkiem z PGO w Kielcach

17 kwietnia 

 Najwi´ksze atrakcje województwa 
Êwi´tokrzyskiego zaprezentowane zosta∏y 
podczas XII Targów Turystyki i Wypoczynku 
„LATO” w Warszawie. 
 Targi „LATO” sà najwi´kszymi w kra-
ju targami skierowanymi do tury-
sty indywidualnego. Wspólne stoisko 
województwa Êwi´tokrzyskiego zorganizo-
wali: Urzàd Marsza∏kowski Województwa 
Âwi´tokrzyskiego, Regionalna Organizacja 
Turystyczna Województwa Âwi´tokrzyskiego, 
Urzàd Miasta i Gminy Busko Zdrój oraz Oddzia∏ 
PTTK z Sandomierza. Dla zwiedzajàcych 
przygotowaliÊmy broszury i foldery promocyj-
no – informacyjne. 

 W Gminnym OÊrodku Kultury w Straw-
czynie marsza∏ek Adam Jarubas uczestniczy∏ 
w spotkaniu burmistrzów, wójtów oraz staro-
sty powiatu kieleckiego. Podczas obrad omó-
wiono sprawy zwiàzane z rozwojem regional-
nym oraz podzia∏em Êrodków pomocowych na 
lata 2007-2013. 

 Marek Kwitek, cz∏onek Zarzàdu Wojewódz-
twa wzià∏ udzia∏ w uroczystoÊci ods∏oni´cia 
pamiàtkowej tablicy poÊwi´conej pami´ci ofi-
cerów Wojska Polskiego, pracowników by∏ego 
Urz´du Wojewódzkiego i Urz´du Ziemskiego 
w Kielcach zamordowanych w Katyniu i Char-
kowie. 

18 kwietnia 

 Statuetk´ Lodo∏amacza otrzyma∏ Powia-
towy Zak∏ad AktywnoÊci Zawodowej w Sty-
kowie. Wyró˝nienie to jest przyznawane in-
stytucjom i placówkom, które decydujàc si´ 
na zatrudnienie osób niepe∏nosprawnych, 
jednoczeÊnie prowadzà wobec nich przyjaznà 
polityk´ personalnà, prze∏amujà bariery, walczà 
z niech´cià i oboj´tnoÊcià spo∏ecznà. W II edycji 
ogólnopolskiego konkursu LODO¸AMACZE 
oÊrodek w Stykowie zajà∏ I miejsce wÊród kan-
dydatów z województwa Êwi´tokrzyskiego 
i ma∏opolskiego.
 Placówka ta istnieje od szeÊciu lat. Swojà 
dzia∏alnoÊç prowadzi w Stykowie oraz na tere-
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 Âwi´ty Krzy˝ znów t´tni∏ ˝yciem. 
Za sprawà Jarmarku Âwi´tokrzy- 
skiego 12 i 13 maja przyjecha∏o tu 
kilka tysi´cy osób, by zachwyciç si´ 
pi´knem i magià tego miejsca. Orga-
nizatorzy zapowiadajà, ̋ e impreza ta 
b´dzie kontynuowana w kolejnych 
latach.
 Jarmark Âwi´tokrzyski to jedna z im-
prez koƒczàcych Millenium Âwi´tego 
Krzy˝a, majàca na celu popularyzacj´ 
tego niezwyk∏ego miejsca jakim jest 
klasztor na wzgórzu zwanym niegdyÊ 
¸ysà Górà. 
 - Ka˝de sanktuarium ma jakiÊ znak 
szczególny. Znakiem szczególnym 
naszego sà relikwie Drzewa Krzy˝a 
Âwi´tego – krzy˝a, który na nowo 
otwiera bramy nieba – mówi∏ w ho-
milii podczas mszy Êwi´tej Ojciec 
Bernard Briks, superior Klasztoru Oj-
ców Oblatów - Jak˝e szcz´Êliwa jest ta 
ziemia, ˝e ludzie którzy tu mieszkajà 
majà czàstk´ krzy˝a.
 Atrakcjà dwudniowej imprezy 
by∏y pokazy walk i taƒców Brac-
twa Rycerskiego choràgwi Ziemi 
Sandomierskiej. GoÊciom Jarmarku 
podoba∏y si´ tak˝e wyst´py Teatru 
pod Lnianym Niebem, Wielokultu-
rowego Zespo∏u „WIOHA” i GoÊcie 
oraz prezentacje zespo∏ów z gmin 
Nowa S∏upia i Bieliny. Swoje wyro-
by prezentowali artyÊci, m.in. Jerzy 
Jarmo∏owicz i Krzysztof Polit. Zadba-
no tak˝e o podniebienia goÊci, którzy 

Jarmark pełen atrakcji

zajadali si´ chlebem ze smalcem oraz 
orzechami i migda∏ami w miodzie.
 - ChcielibyÊmy, aby Jarmark Âwi´to- 
krzyski na sta∏e wpisa∏ si´ w kalen-
darz kulturalny naszego regionu, by 
przyciàga∏ turystów z ca∏ej Polski. 
Âwi´ty Krzy˝ wart jest rozpropagowa-
nia, bo jest to miejsce niezwyk∏e, do 
którego podà˝a coraz wi´cej turystów 
i pielgrzymów – powiedzia∏ starosta 
kielecki Zenon Janus. 
 Przed nami czerwcowe imprezy 
koƒczàce Milenium Âwi´tego Krzy˝a; 
g∏ówne uroczystoÊci religijne zapla-
nowano na 3 czerwca. Gospodarz 
województwa marsza∏ek Adam Jaru-
bas goràco zaprasza wszystkich na to 
donios∏e wydarzenie:
 - Mamy nadziej´, ˝e równie˝ na 
zakoƒczenie obchodów tysiàclecia 
sanktuarium Êwi´tokrzyskiego, miej-
sce to odwiedzi tysiàce pielgrzymów 
z kraju i zagranicy. 
Jest ono tego warte, tak jak ca∏y re-
gion, który krzy˝ Êwi´tokrzyski ma 
w herbie.

Regionalni
zapaleńcy
 „Ba∏towski Prze∏om” - Informa-
tor spo∏eczno - kulturalny Ziemi 
Ba∏towskiej to kolejna gazeta lokal-
na ukazujàca si´ na terenie woje-
wództwa Êwi´tokrzyskiego, którà 
prezentujemy w cyklu REGIONAL-
NI ZAPALE¡CY.
 Mimo, i˝ pismo to ukazuje si´ za-
ledwie od kilku miesi´cy, bo od stycz-
nia, ju˝ ca∏kiem nieêle zadomowi∏o 
si´ w gminie Ba∏tów. „Staramy si´ 
dotrzeç do ka˝dego, piszemy o rze-
czach wa˝nych i interesujàcych 
mieszkaƒców Ba∏towa i okolic 
- o imprezach sportowo - kultu-

ralnych, przybli˝amy dzia∏alnoÊç 
stowarzyszeƒ dzia∏ajàcych na tere-
nie gminy, reagujemy na interwencje 
czytelników”- podkreÊla ¸ukasz Post 
redaktor naczelny gazety.
 W ka˝dym numerze przeczytaç 
mo˝na artyku∏y prezentowane 
w cyklach takich jak: ”Prze∏omowa 
rozmowa”, „Prze∏omowy temat”, 
„Prze∏omowy sport” czy „Prze∏omowe 
ciekawostki”, jest te˝ krzy˝ówka oraz 
informator ba∏towski. 
 Gazeta ukazuje si´ co miesiàc 
w nak∏adzie 1,5 tys. egzemplarzy, 
jest pismem bezp∏atnym. Redakcj´ 
„Prze∏omu Ba∏towskiego tworzà czte-
ry osoby.                                         M.N.

Było te˝ coÊ na ludowo
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nie Sanktuarium w Ka∏kowie-Godowie. Zatrud-
nionych jest tam 45 osób niepe∏nosprawnych 
oraz 16 pracowników obs∏ugi. W pracow-
niach: stolarskiej, zdobnictwa szk∏a i porce-
lany, malarstwa i krawiectwa artystycznego, 
niepe∏nosprawni wykonujà m.in. karmniki, 
schowki na klucze, upominki i dewocjonalia. 
Od poczàtku istnienia Zak∏adu jego kierowni-
kiem jest Andrzej Âledziona.

19 kwietnia 

 Mo˝liwoÊç wybudowania odcin-
ka trasy kolejowej Busko Zdrój – ˚abno  
w województwie ma∏opolskim i otwarcia 
dzi´ki temu korytarza kolejowego od grani-
cy Polski z Litwà a˝ do granicy ze S∏owacjà 
sprawdzali wiceminister transportu Miros∏aw 
Chaberek, marsza∏ek województwa Adam 
Jarubas oraz przedstawiciele PKP, Urz´du 
Transportu Kolejowego i Centrum Naukowo 
– Technicznego Kolejnictwa. Taka nowa trasa 
kolejowa pozwoli∏aby na uruchomienie eu-
ropejskiego korytarza kolejowego. Przez nasz 
kraj bieg∏by on z pó∏nocnego wschodu na 
po∏udnie - od granicy z Litwà przez Bia∏ystok, 
Radom, a nast´pnie przez teren województwa 
Êwi´tokrzyskiego a˝ do granicy ze S∏owacjà. 

20 kwietnia

 Marsza∏ek Adam Jarubas spotka∏ si´ z Jerzym 
˚mijewskim, starostà Skar˝yskim. Rozmawia-
no na temat wsparcia z funduszy unijnych 
przebudowy i modernizacji tras komunika-
cyjnych na terenie powiatu skar˝yskiego, 
które po∏àczyç majà gmin´ Zagnaƒsk  
z gminà Bodzentyn. Z takà inicjatywà wyszli 
starosta skar˝yski i wójt gminy ¸àczna, a oba 
samorzàdy popar∏y projekt. Modernizacja 
dróg u∏atwi∏aby komunikacj´ mi´dzy Bodzen-
tynem a Kielcami.

23 kwietnia 

 Przewodniczàcy Sejmiku Tadeusz Kowal-
czyk, marsza∏ek Adam Jarubas oraz dyrektor 
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Jacek Kowalczyk uczest-
niczyli w posiedzeniu Sta∏ej Konferencji 
Wspó∏pracy Województwa Âwi´tokrzyskiego. 
Omówiono m. in. sposób realizacji zadaƒ 
wynikajàcych z ustawy o zasadach prowadze-
nia polityki rozwoju, oraz RPO Wojewódz-
twa Âwi´tokrzyskiego. GoÊçmi spotkania byli 
W∏adys∏aw Ortyl, Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Rozwoju Regionalnego oraz minister 
Przemys∏aw Gosiewski, szef Komitetu Sta∏ego 
Rady Ministrów.

24 kwietnia 

 Radni Sejmiku Województwa 
Âwi´tokrzyskiego, przy jednym g∏osie 
wstrzymujàcym, udzielili absolutorium dla 
Zarzàdu Województwa Âwi´tokrzyskiego 
z tytu∏u wykonania bud˝etu województwa za 
2006 rok. Samorzàd województwa skoƒczy∏ 
2006 rok z dochodami na poziomie 276 milio-
nów z∏otych. Wydatki wynosi∏y ok. 256 milio-
nów. Rok zamknà∏ si´ 20 milionowà nadwy˝kà 
bud˝etowà. 

 7 milionów 364 tysiàce z∏otych samorzàd 
województwa Êwi´tokrzyskiego przeznaczy na 
budow´ sal gimnastycznych, boisk sportowych 
i stadionów, w tym 2 miliony 341 tysiàce z∏otych 
– na rozpoczynane budowy w ramach „Progra-
mu rozwoju bazy sportowej na rok 2007 i lata 
nast´pne w Województwie Âwi´tokrzyskim”.

 W cyklu „Nasi twórcy” do tej 
pory prezentowany by∏ tworzàcy 
cz∏owiek. W tym numerze pragnie-
my przedstawiç Paƒstwu nie tyle 
cz∏owieka, co miejsce skupiajàce wielu 
twórców. Tym miejscem jest OÊrodek 
Tradycji Garncarstwa w Cha∏upkach. 

 Cha∏upki to wieÊ po∏o˝ona ok. 20 
km na po∏udnie od Kielc. W Polsce 
i Êwiecie s∏ynie z tradycji wyrabia-
nia glinianek. Choç w wojewódz-
twie znaleêç mo˝na wiele miejsc 
zwiàzanych z garncarstwem, to - jak 
podkreÊlajà pracownicy Wydzia∏u 
Promocji, Kultury i Sportu miejsco-
wego Urz´du Gminy - OÊrodek jest 
jednym z niewielu w kraju, gdzie mo˝na 
zobaczyç nie tylko eksponaty, ale równie˝ 
ca∏y mozolny proces wydobywania gliny 
i wytwarzania przedmiotów. 
 Budynek muzeum zosta∏ wznie-
siony nad wiekowym piecem do wy-
palania glinianek. Ten autentyczny, 
dwukomorowy piec z u∏o˝onymi 
w Êrodku naczyniami przygotowa-
nymi do wypa∏u wraz z narz´dziami 
niezb´dnymi do przygotowania gli-
ny i samego procesu wypalania, znaj-
duje si´ w drugiej sali ekspozycyjnej. 
W pierwszej natomiast przywitajà 
nas r´kodzie∏a wielopokolenio-
wych rodzin garncarzy Armaƒskich, 
G∏uszków, Sowiƒskich. W tej w∏aÊnie 
cz´Êci zobaczyç mo˝na nie tylko mi-
seczki, donice, dwojaki, flakony, ale
i gliniane Êwiàtki, gwizdki, zabawki. 
Bardzo ciekawym pomys∏em reali-
zowanym w OÊrodku jest mo˝liwoÊç 
samodzielnego lepienia w glinie 
w warsztatach prowadzonych przez 
garncarzy El˝biet´ Klimczak i Jana 

Armaƒskiego (syna s∏ynnego garnca-
rza Jana Armaƒskiego). 
 OÊrodek Tradycji Garncarstwa 
powsta∏ dziewi´ç lat temu z inicjaty-
wy mieszkaƒców przy wsparciu Woje-
wódzkiego Domu Kultury w Kielcach 
oraz w∏adz samorzàdowych na po-
sesji nale˝àcej do rodziny garncarza 
Józefa G∏uszka. Kustoszem jest Józef 
G∏uszek syn, który darzy to miejsce 
ogromnym sentymentem: Opowia-
dam zwiedzajàcym o moim dzieciƒstwie, 
o pracy moich rodziców, pokazuj´ piec 
nale˝àcy do mojego taty i natychmiast 
staje mi przed oczyma ka˝dy Jego gest 
i ca∏a ta celebra przed i w trakcie wypa-
lania. Ka˝da z wycieczek zostaje obda-
rowana czàstkà mnie samego. OÊrodek 
Tradycji Garncarstwa mieszkaƒcom mo-
jej miejscowoÊci stwarza mo˝liwoÊç za-
chowania oraz ochrony pami´ci o swojej 
kulturze i wzmocnienia poczucia wi´zi 
z miejscem swego urodzenia. Przenosi 
nas w czasy odleg∏e, a jednoczeÊnie daje 
szans´ m∏odym na poznanie i kultywowa-
nie naprawd´ ci´˝kiej pracy garncarza. 
OÊrodek Tradycji Garncarstwa otwar-
ty jest od 10.00 do 16.00, ale jak za-
pewnia kustosz, po wczeÊniejszym 
ustaleniu terminu istnieje mo˝liwoÊç 
odwiedzenia muzeum w Cha∏upkach 
w innych porach. 
 Terminy zwiedzania sà ju˝ zarezerwo-
wane na najbli˝sze dwa miesiàce, ale nie 
nale˝´ do osób, które odmawiajà i nawet 
po godzinach przyjmuj´ goÊci – dodaje.
 Rokrocznie w lipcu odbywa si´ 
w Cha∏upkach festyn „Cha∏upkowe gar-
cynki”, który przyciàga rzesze turystów. 
 O dacie tegorocznej impre-
zy b´dziemy Paƒstwa informowaç 
na stronie internetowej Urz´du 
Marsza∏kowskiego. A ju˝ dziÊ zaprasza-
my do OÊrodka Tradycji Garncarstwa.

Ewa Turas

Nasi twórcy

Na początku była glina!
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 Uchwa∏´ w tej sprawie przyjà∏ jednog∏oÊnie 
Sejmik Województwa  Âwi´tokrzyskiego. WÊród 
nowych inwestycji sà trzy pe∏nowymiarowe 
sale gimnastyczne w Oksie, Dwikozach  
i w Sichowie Du˝ym, w gminie Rytwiany. 
W ostatnich latach w regionie powsta∏o oko∏o 
70 nowych sal gimnastycznych.   

 Stypendia dla m∏odych sportowców 
– amatorów reprezentujàcych województwo 
Êwi´tokrzyskie i osiàgajàcych wysokie wyniki 
sportowe ufunduje samorzàd województwa. 
Decyzja w tej sprawie zapad∏a podczas sesji 
Sejmiku Województwa Âwi´tokrzyskiego.

 Radni Sejmiku Województwa Âwi´tokrzy- 
skiego przyj´li oÊwiadczenie w sprawie ograni-
czenia w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego w Kiel-
cach. 

25 kwietnia 

 Ponad 70 milionów z∏otych przeznaczy 
w tym roku na inwestycje, modernizacje 
oraz bie˝àce utrzymanie dróg wojewódzkich 
Âwi´tokrzyski Zarzàd Dróg Wojewódzkich 
– jednostka podleg∏a Samorzàdowi Wojewódz-
twa. Najwa˝niejsze inwestycje to zakoƒczenie 
przebudowy dróg Krajno Pierwsze – Górno, 
Wola Jachowa – Huta Nowa oraz Morawica 
– Piƒczów. Modernizacja tej ostatniej trasy 
zakoƒczy si´ w lipcu. 

 Projektu budowy sieci wodociàgowo 
– kanalizacyjnej w 10 gminach z rejonu Gór 
Âwi´tokrzyskich, realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Ârodowisko dotyczy∏a rozmowa marsza∏ka 
Adama Jarubasa z prezesem Zwiàzku Gmin 
Gór Âwi´tokrzyskich Markiem Krakiem oraz 
przedstawicielami zainteresowanych gmin.

26 kwietnia 

 Realizacja wspólnych mi´dzywojewódzkich 
projektów z zakresu ochrony Êrodowiska oraz 
rozbudowa infrastruktury drogowej i kolejo-
wej, która usprawni ∏àcznoÊç komunikacyjnà 
na styku województw ma∏opolskiego 
i Êwi´tokrzyskiego to tematyka spotkania 
marsza∏ka Adama Jarubasa z marsza∏kiem 
ma∏opolskim Markiem Nawarà. Chodzi g∏ównie  
o modernizacj´ drogi wojewódzkiej nr 776 
Busko Zdrój – Kazimierza Wielka – Kraków)  
i budow´ mostu przez Wis∏´ w Nowym Kor-
czynie. 

27 kwietnia 

 Eurodeputowani prof. Jerzy Buzek oraz 
dr Czes∏aw Siekierski byli goÊçmi konferen-
cji „Wp∏yw odnawialnych êróde∏ energii na 
bezpieczeƒstwo energetyczne regionu”, któ-
ra odby∏a si´ w sali audytoryjnej Politechniki 
Âwi´tokrzyskiej. Spotkanie zorganizowane 
by∏o przez Âwi´tokrzyskie Centrum Innowa-
cji i Transferu Technologii pod patronatem 
Marsza∏ka Województwa Âwi´tokrzyskiego. 
Podczas konferencji rozmawiano m. in. o pro-
dukcji energii odnawialnej na terenie woje-
wództwa Êwi´tokrzyskiego oraz wykorzysta-
niu biomasy jako paliwa do elektrociep∏owni. 
Zarzàd Województwa podczas spotkania 
reprezentowali marsza∏ek Adam Jaru-
bas, wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka oraz 
cz∏onkowie Zarzàdu Marek Kwitek i Marek 
Gos.

Regionalne 
specjały (4)
 „Kasza jaglana gierczycka” - 
kolejny Êwi´tokrzyski produkt, 
z którego mo˝emy byç dumni! Ka-
sza uzyska∏a pozytywnà opini´ 
Rady ds. Produktu Tradycyjne-
go i Regionalnego Województwa 
Âwi´tokrzyskiego, dzia∏ajàcà przy 
Urz´dzie Marsza∏kowskim, a Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 20 
kwietnia podjà∏ decyzj´ o wpisaniu 
jej na List´ Produktów Tradycyjnych. 
Przypomnijmy; na liÊcie tej znajdujà 
si´ produkty zaliczane do dziedzic-
twa kulinarnego naszego kraju.

 Ziarno prosa gierczyckiego, z ra-
cji niepowtarzalnych walorów die-
tetycznych i smakowych, stosuje si´ 
przede wszystkim do wytwarzania 
kaszy jaglanej. Kasza jaglana zosta∏a 
u nas niemal zapomniana. A szko-
da, bo jest bardzo wartoÊciowa pod 
wzgl´dem od˝ywczym, a ponadto 
jest niezwykle smaczna. Stanowi 
cenne êród∏o witamin z grupy B, jest 
bogatym magazynem sk∏adników 
mineralnych wykorzystywanych 
w diecie bezglutenowej. Odmiana 
gierczycka zawiera równie˝ du˝o mi-
kroelementów m.in. ˝elazo, mangan, 
cynk. Dzi´ki zawartoÊci krzemu do-
skonale wp∏ywa na w∏osy, skór´ i pa-

znokcie. Mo˝na jà jadaç ugotowanà 
na sypko np. z mlekiem, ale s∏u˝y te˝ 
jako dodatek do zup, mi´s i sosów. 
Mo˝na jà tak˝e zapiekaç z ró˝nymi 
owocami i podawaç jako deser. Wy-
korzystywana jest równie˝ jako farsz 
do pierogów i go∏àbków. Zapraszamy 
do przyrzàdzenia w∏aÊnie tej ostat-
niej potrawy.

Go∏àbki z kaszy jaglanej

SK¸ADNIKI:
2 szklanki kaszy jaglanej
20 dkg pieczarek
1 jajko
2 du˝e cebule
20 dkg mi´sa mielonego
2 g∏ówki kapusty w∏oskiej
0, 20 l Êmietany 18 %
koncentrat pomidorowy
sól, pieprz, estragon, dwie kostki 
roso∏owe

WYKONANIE:
 Kasz´ jaglanà sparzyç wrzàcà wodà 
i ugotowaç na sypko. Pieczarki wraz 
z cebulà pokroiç w drobnà kosteczk´, 
zeszkliç na patelni i dodaç do kaszy.
Ca∏oÊç wymieszaç, dodajàc mi´so 
mielone i doprawiajàc do smaku.
 Farsz zawijaç w uprzednio spa-
rzone liÊcie kapusty. U∏o˝one w bryt-
fannie go∏àbki zalaç wywarem z ko-
stek roso∏owych i piec w piekarniku. 
Podawaç polane sosem pomidoro-
wym. Smacznego!

oprac. R.S.

Konkurs
 Urzàd Marsza∏kowski Woje-
wództwa Âwi´tokrzyskiego oraz 
Muzeum Wsi Kieleckiej serdecznie 
zapraszajà do udzia∏u w konkursie 
kulinarnym „Na potraw´ regionalnà 
województwa Êwi´tokrzyskiego”.
 Szczegó∏owy regulamin oraz 
kart´ konkursowà znajdziecie 
Paƒstwo na stronie samorzàdu wo-
jewództwa: www.sejmik.kielce.pl 
oraz stronie Muzeum Wsi Kielec-
kiej: www.mwk.com.pl
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Zamówienia 
publiczne 
po nowemu
 Ustawà z dnia 13 kwietnia br. 
dokonano kolejnej zmiany ustawy 
„Prawo zamówieƒ publicznych”. 
G ∏ ó w n y m 
celem nowe-
lizacji by∏o 
u p r o s z c z e -
nie procedur 
i stworzenie 
warunków do 
szybszej re-
alizacji zadaƒ 
za publiczne 
pieniàdze.
 Nowelizacja wprawdzie wprowa-
dza liczne modyfikacje w poszcze-
gólnych trybach, ale majà one jed-
nostkowy, niejednokrotnie jedynie 
porzàdkujàcy charakter. Istotà nowe-
lizacji jest podwy˝szenie wysokoÊci 
progów, od której zale˝ny jest tryb 
post´powania oraz reforma syste-
mu odwo∏awczego. Rozmowa z Ewà 
Kokowskà, koordynatorem Zespo∏u 
Radców Prawnych w Urz´dzie 
Marsza∏kowskim.

- Jakich zmian dokonano w ustawie?

 Ewa Kokowska: - Zgodnie 
z nowelizacjà podniesiono wysokoÊç 
progu podstawowego, od którego 
nale˝y stosowaç ustaw´ z 6 000 euro 
do 14 000 euro. Przeliczajàc t´ kwot´ 
wed∏ug aktualnie obowiàzujàcego 
kursu euro, ustaw´ stosuje si´ do 
dostaw, us∏ug i robót budowlanych 
o wartoÊci powy˝ej kwoty 61 418, 
00 z∏otych. Dzi´ki temu rozwiàzaniu 
zamawiajàcy b´dà mogli elastycz-
nej wykorzystywaç realia rynku 
a przedsi´biorcy uzyskajà ∏atwiejszy 
dost´p do realizacji niewielkich 
zamówieƒ us∏ug, dostaw i robót bu-
dowlanych.

 Poszerzono tak˝e katalog zwolnieƒ 
przedmiotowych zawarty w art. 4 pkt 
5 ustawy poprzez zwolnienie z re˝imu 
ustawy nie tylko zamówieƒ obj´tych 
tajemnicà paƒstwowà, ale tak˝e tych 
obj´tych tajemnicà s∏u˝bowà, je˝eli 
wymaga tego istotny interes publicz-
ny lub istotny interes paƒstwa. 

  Nowelizacja znios∏a próg 60 000 
euro, który dotychczas stanowi∏ 
podstaw´ do stosowania tzw. pro-
cedury uproszczonej. Uproszczenia 
te dotyczy∏y m. in. odstàpienia od 
obowiàzku og∏oszeƒ w Biuletynie 
Zamówieƒ Publicznych, terminów 
sk∏adania ofert i wniosków, stoso-
wania przepisów o odwo∏aniach 
i skargach. W nowelizacji zacho-
wano instytucj´ procedury uprosz-
czonej, ale dotyczy ona wszystkich 
zamówieƒ o wartoÊci od 14 000 euro 
do wysokoÊci progów wynikajàcych 
z dyrektyw unijnych. Generalnie 
zatem w wyniku nowelizacji w usta-
wie wyodr´bnia si´ zamówienia 
o wartoÊci ni˝szej ni˝ progi unijne 
i o wartoÊci równej lub wy˝szej od 
progów unijnych. 

- Jakie b´dà najbardziej odczuwalne 
skutki tej nowelizacji?

 Ewa Kokowska: - Ustawodawca 
wprowadzi∏ w nowelizacji korekty 
w uregulowaniach dotyczàcych po-
szczególnych trybów zamówienia pu-
blicznego. Zabiegom tym przyÊwieca∏ 
jeden cel. Procedury majà byç szybsze. 

 Dla praktyków istotne znaczenie 
ma skrócenie minimalnego termi-
nu sk∏adania ofert w przetargu nie-
ograniczonym. Przy zamówieniach 
na dostawy i us∏ugi poni˝ej pro-
gów unijnych zamawiajàcy b´dzie 
móg∏ wyznaczyç na sk∏adanie ofert 
nawet 7 dniowy termin (dotych-
czas 15 dni). W przypadku robót 
budowlanych termin ten wynosi 
nie mniej ni˝ 20 dni (dotychczas 30 
dni). Przy zamówieniach równych 
lub przekraczajàcych progi unijne 
minimalne terminy sk∏adania ofert 
uzale˝nione sà od sposobu przekaza-
nia og∏oszenia do UOPWE. Wynoszà 
one 40 dni (dotychczas 45 dni), gdy 
og∏oszenie przekazane jest droga 
elektronicznà lub 47 dni, (obecnie 
52 dni) gdy og∏oszenie przekazane 
jest w inny sposób.

3 maja

 W wojewódzkich obchodach uroczystoÊci 
z okazji 216. rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja udzia∏ wzi´li marsza∏ek Adam Jaru-
bas, wicemarsza∏ek Zdzis∏aw Wrza∏ka oraz 
cz∏onkowie Zarzàdu Województwa Marek Gos 
i Marcin Perz.

 W uroczystoÊciach 3 - majowych w Sando-
mierzu udzia∏ wzià∏ Marek Kwitek, cz∏onek 
Zarzàdu Województwa.

7 maja 

 Gminy Smyków i ¸opuszno otrzymajà 
dotacje na rozbudow´ i modernizacj´ 
oÊrodków zdrowia w tych miejscowoÊciach. 
Tak zdecydowa∏ Zarzàd Wojewódz-
twa Âwi´tokrzyskiego, dzielàc pieniàdze 
z Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepe∏nosprawnych na 2007 rok. Na 
dzia∏alnoÊç dwóch istniejàcych w wojewódz-
twie Êwi´tokrzyskim zak∏adów aktywnoÊci 
zawodowej zarzàd przeznaczy∏ 1 mln 375 tys. 
z∏otych. 

 Zaj´cia Êwietlicowe dla dzieci z ubogich 
rodzin, program „Starszy Brat/Starsza Sio-
stra”, Punkt Pomocy Socjalnej czy „Program 
ochrony g∏osu nauczycieli” – to tylko nie-
które projekty z zakresu pomocy spo∏ecznej 
i ochrony zdrowia dofinansowywane 
w tym roku przez samorzàd województwa. 
Zarzàd Województwa Âwi´tokrzyskiego 
podzieli∏ fundusze mi´dzy organizacje 
pozarzàdowe, które zajmà si´ realizacjà tych 
zadaƒ. 

 W Warszawie Marcin Perz, cz∏onek 
Zarzàdu Województwa uczestniczy∏  
w spotkaniu w Polskiej Agencji Informacji i In-
westycji Zagranicznych. Rozmowy dotyczy∏y 
mo˝liwoÊci pozyskania inwestorów zagranicz-
nych dla województwa Êwi´tokrzyskiego.

14 maja 

 Odby∏o si´ spotkanie marsza∏ka Adama Ja-
rubasa oraz cz∏onków Zarzàdu Województwa 
z Parlamentarzystami Ziemi Âwi´tokrzyskiej. 
To pierwsze w tej kadencji samorzàdu spotkanie 
z pos∏ami i senatorami Ziemi Âwi´tokrzyskiej. 

15 maja

 Wspó∏pracy Samorzàdu Województwa 
z organizacjami rolniczymi oraz sytuacji 
w sadownictwie, po fali przymrozków, któ-
re przesz∏y na prze∏omie kwietnia i maja  
dotyczy∏o spotkanie marsza∏ka Adama Jaru-
basa z przedstawicielami Krajowego Zwiàzku 
Kó∏ i Organizacji Rolniczych.

 SzeÊç nowych produktów regionalnych 
z województwa Êwi´tokrzyskiego wpisanych 
zosta∏o na List´ Produktów Tradycyjnych 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Sà to: „KASZA JAGLANA GIERCZYCKA”, 
„CHLEB WIEJSKI KONECKI”,  „FASOLA 
KORCZY¡SKA”, „PLACEK SPOD KAMIENIA-
”, „PIERNIK Z ˚YTNIEJ MÑKI”, „CHLEB 
BODZENTY¡SKI”.

 Województwo Êwi´tokrzyskie otrzyma∏o 
dodatkowe 3,4 miliona  z∏otych na projekty 
sk∏adane przez gminy w ramach programu 
„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dzie-
dzictwa kulturowego”. - Pieniàdze trafià do 12
gmin. B´dà przeznaczone m.in. na moderniza-
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cje i wyposa˝enie Êwietlic wiejskich, budow´ 
boisk sportowych czy utworzenie terenów re-
kreacyjno – sportowych.

16 maja

 Zarzàd Województwa Âwi´tokrzyskiego 
zdecydowa∏ o rozdysponowaniu 2 milionów 
100 tysi´cy z∏otych z terenowego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. W wi´kszoÊci 
pieniàdze zostanà przeznaczone na moder-
nizacje dróg dojazdowych do gruntów rol-
nych. Kwoty w wysokoÊci od 16 tysi´cy do 
50 tysi´cy z∏otych otrzyma 79 gmin z woje-
wództwa Êwi´tokrzyskiego, m.in. Skalbmierz, 
Dzia∏oszyce, O˝arów, Wojciechowice.

 Przewodniczàcy Sejmiku Tadeusz Kowal-
czyk, marsza∏ek Adam Jarubas, wicemarsza∏ek 
Zdzis∏aw Wrza∏ka oraz cz∏onek Zarzàdu Woje-
wództwa Marcin Perz wzi´li udzia∏ w otwarciu 
XIII Mi´dzynarodowych Targów Budownictwa 
Drogowego Autostrada Polska 2007.

 15 – 20 maja na Ukrainie odbywa∏y si´ „Dni 
Kultury Polskiej”, zorganizowane przez powiat 
starachowicki, powiat barski w obwodzie Win-
nickim oraz Stowarzyszenie Polaków z rejonu 
barskiego. Inicjatyw´ wspar∏a Senacka Ko-
misja Spraw Emigracji i ¸àcznoÊci z Polakami 
za Granicà oraz Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Podczas programu na 
Ukrainie wystàpi∏y zespo∏y artystyczne ze 
Starachowic oraz zaprezentowali si´: ceramicy, 
rzeêbiarze, fotograficy oraz twórcy ludowi z te-
renu powiatu.W obchodach „Dni Kultury Pol-
skiej na Ukrainie” uczestniczy∏ Marek Kwitek, 
cz∏onek Zarzàdu Województwa.

17 maja

 W Warszawie Marcin Perz, cz∏onek Zarzàdu 
Województwa uczestniczy∏ w konferencji 
„Oferta inwestycyjna wschodnich regionów 
Polski”, zorganizowanej przez Polskà Agencj´ 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.  
Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele 
pi´ciu województw Polski Wschodniej oraz 
40 inwestorów zagranicznych dzia∏ajàcych 
ju˝ w Polsce. Marcin Perz podczas konferencji 
zapozna∏ zebranych z ofertà inwestycyjnà wo-
jewództwa Êwi´tokrzyskiego.

18 maja

 Na zaproszenie Staropolskiej Izby 
Przemys∏owo – Handlowej w Kielcach 
wicemarsza∏ek wzià∏ udzia∏ w uroczystoÊci 
wr´czenia statuetek NOVATOR 2006. NO-
VATOR to nagroda dla przedsi´biorstw, in-
stytucji i liderów rozwoju województwa 
Êwi´tokrzyskiego za ich dzia∏ania innowa-
cyjne, zainicjowana przez Staropolskà Izb´ 
Przemys∏owo-Handlowà. Nagrod´ NOVA-
TORA otrzyma∏ m. in. Âwi´tokrzyski Zarzàd 
Dróg Wojewódzkich, jednostka podleg∏a 
Samorzàdowi Województwa. 

Opracowa∏a M. M.

 W przetargu ograniczonym tak˝e 
skrócono minimalny termin sk∏adania 
wniosków o dopuszczenie do udzia∏u 
w post´powaniu, którego wartoÊç 
jest mniejsza od progów unijnych do 
7 dni od zamieszczenia og∏oszenia 
w BZP (dotychczas 15 dni). 
 W trybie negocjacji z og∏oszeniem 
i dialogu konkurencyjnego istotna 
zmiana polega na ograniczeniu mini-
malnej liczby wykonawców zaprasza-
nych do sk∏adania ofert lub zaprasza-
nych do dialogu do 3 wykonawców 
(dotychczas 5).
 W trybie zamówienia z wolnej 
r´ki zamówienia dodatkowe oraz 
uzupe∏niajàce na us∏ugi lub roboty 
budowlane - przy zachowaniu do-
tychczasowych przes∏anek - mogà 
byç udzielane, gdy ich ∏àczna wartoÊç 
nie przekroczy wartoÊci 50% zamó-
wienia podstawowego. 

 DopuszczalnoÊç udzielania zamó- 
wieƒ uzupe∏niajàcych na dostawy 
pozosta∏a na dotychczasowym po-
ziomie tj. do wysokoÊci 20 % wartoÊci 
zamówienia podstawowego. 

- Nowelizacja zmienia tak˝e system 
odwo∏awczy w zamówieniach pu-
blicznych. Na czym polegaç b´dzie 
nowy tryb rozstrzygania sporów?

 Ewa Kokowska: - W∏aÊnie, naj-
istotniejsze zmiany, które przynios∏a 
nowelizacja dotyczà, rozpatrywania 
odwo∏aƒ. Ustawodawca zrezygnowa∏ 
z rozpoznawania odwo∏aƒ przez 
arbitrów niezawodowych. Tworzy 
si´ nowy podmiot - Krajowà Izb´ 
Odwo∏awczà przy Prezesie UZP 
w∏aÊciwà do rozpatrywania odwo∏aƒ 
od rozstrzygni´ç protestów wnoszo-
nych w post´powaniu o udzielnie 
zamówienia. Ponadto przypisano 
temu podmiotowi uprawnienie do 
wyra˝ania opinii w sprawie zastrze˝eƒ 
zg∏oszonych przez zamawiajàcych, 
co do zaleceƒ pokontrolnych po 
zakoƒczeniu kontroli uprzedniej. 

 Cz∏onkowie wchodzàcy w sk∏ad 
Izby orzekaç b´dà zawodowo w ra-
mach stosunku pracy. Kwalifikacje 
cz∏onków Izby b´dà weryfikowane
w post´powaniu przeprowadzonym 
przez komisje powo∏anà przez Preze-
sa Rady Ministrów. 
 Ustawodawca nadaje cz∏onkom 
Izby status funkcjonariuszy pu-
blicznych stwarzajàc podstawy ich 
niezawis∏oÊci w orzekaniu. 

 Nowelizacja wprowadza zasad´, 
˝e odwo∏anie przys∏uguje tylko 
w post´powaniach o wartoÊci rów-
nej lub wy˝szej od progów unij-
nych. Znaczàco ogranicza to wy-
konawców w mo˝liwoÊci poddania 
kontroli rozstrzygni´ç protestów 
dokonanych przez zamawiajàcych. 
Pozbawienie wykonawców prawa 
do wniesienia odwo∏ania nie ozna-
cza braku instrumentów prawnych 
do ochrony ich praw. Nie mo˝na 
bowiem wykluczyç powództw 
tych wykonawców o stwierdze-
nie niewa˝noÊci umowy zawartej 
z ra˝àcym naruszeniem ustawy 
i roszczeƒ odszkodowawczych 
dochodzonych przed sàdem po-
wszechnym. Wykonawcy mogà 
tak˝e sk∏adaç wnioski o wszcz´cie 
kontroli przez Prezesa UZP. 

 Odwo∏ania b´dà rozpatrywane 
przez sk∏ady trzyosobowe wyzna-
czane przez Prezesa Izby wed∏ug 
kolejnoÊci wp∏ywu odwo∏ania. 
Cz∏onkowie Izby b´dà wyznaczani 
wed∏ug alfabetycznej listy. W spra-
wach nie uregulowanych ustawà do 
post´powania odwo∏awczego b´dà 
mia∏y zastosowanie odpowiednio 
przepisy kodeksu post´powania cy-
wilnego.
 
 Sk∏ad orzekajàcy mo˝e w wy-
niku rozpatrzenia odwo∏ania 
nakazaç dokonanie lub powtórzenie 
czynnoÊci zamawiajàcego, nakazaç 
uniewa˝nienie czynnoÊci lub - co 
stanowi nowoÊç! - uniewa˝niç 
post´powanie. 

 Orzeczenia sk∏adu orzekajàcego 
majà moc prawnà na równi z wyro-
kiem sàdu po stwierdzeniu przez sàd 
jego wykonalnoÊci. 

 W drodze rozporzàdzenia Prezesa 
Rady Ministrów zostanie okreÊlony 
regulamin post´powania oraz 
wysokoÊç wpisu. 

 Tryb wnoszenia skarg do sàdu na 
wyroki Izb Odwo∏awczych  pozo-
stawiono bez zmian. Istotna zmiana 
polega jedynie na przyznaniu Pre-
zesowi UZP mo˝liwoÊci wniesienia 
skargi kasacyjnej od wyroku sàdu 
okr´gowego. 

rozmawia∏ Robert Siwiec



WORD
 Ten czterolitero-
wy skrót kojarzy si´ 
najcz´Êciej z popular-
nym komputerowym 
edytorem tekstów, ale 
przy ulicy Domaszow-
skiej 141b w Kielcach 
nikt nie ma wàtpliwoÊci: 
WORD to Wojewódzki 
OÊrodek Ruchu Drogo-
wego.
 Nie by∏o chyba oso-
by, która przest´pujàc 
próg OÊrodka z zamia-
rem zdawania egzami-
nu na prawo jazdy, nie 
dr˝a∏yby nogi. Egza-
minatorzy WORD z uÊmiechem wspominajà najbardziej 
wymyÊlne sposoby i próby Êciàgania podczas egzaminów 
teoretycznych. Od kilku lat do niczego nie przydajà si´ ju˝ 
jednak nawet najbardziej wymyÊlne Êciàgawki, czy ukry-
te w r´kawach „gotowce”. Ze stanowisk egzaminacyjnych 
znikn´∏y bowiem arkusze, a zastàpi∏y je komputerowe 
urzàdzenia egzaminujàce. Osoby ubiegajàce si´ o prawo 
jazdy lub podlegajàce sprawdzeniu kwalifikacji w tym za-
kresie, wskazujà przy u˝yciu urzàdzenia odpowiedzi na 
pytania wyÊwietlane na ekranie. Równie˝ egzamin prak-
tyczny przeprowadzany jest teraz z u˝yciem najbardziej 
nowoczesnego sprz´tu, m.in. zainstalowanych w samocho-
dach kamer, które rejestrujà ca∏oÊç jazdy egzaminacyjnej. 
 Zmieniajàce si´ doÊç cz´sto przepisy zmuszajà do do-
konywania zmian tak˝e w infrastrukturze technicznej 
WORD. W 2006 roku wykonana zosta∏a niezb´dna prze-
budowa placu manewrowego, a pomieszczenia w bu-
dynku administracyjnym zyska∏y nowe oblicze. Park 
maszynowy wzbogaci∏ si´ w nowy samochód ci´˝arowy 
z przyczepà typu „tandem” i samochód ci´˝arowo-oso-

bowy, przyby∏o sprz´tu komputerowego. W tej chwili do-
biega koƒca przetarg na zakup 12 nowych samochodów 
osobowych.
 28 marca Prezydent RP podpisa∏ zmiany w ustawie Pra-
wo o ruchu drogowym, nak∏adajàce na kierowców m.in. 
obowiàzek jazdy na Êwiat∏ach mijania przez ca∏y rok. 
Zmieni∏y si´ tak˝e testy egzaminacyjne na prawo jazdy 
- od 17 kwietnia odpowiadamy po nowemu. Jakie b´dà 
konsekwencje tych zmian? O tym w rozmowie z dyrekto-
rem Wojewódzkiego OÊrodka Ruchu Drogowego w Kiel-
cach, Czes∏awem Dawidem.

 - Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa?
 Czes∏aw Dawid: - Przede wszystkim zmienia si´ czas 
pracy kierowców zawodowych, a w zwiàzku z tym od 
11 kwietnia w testach na prawo jazdy kategorii C przyby∏y 
dwa nowe pytania dotyczàce tego zagadnienia. Nato-
miast 17 kwietnia, od kiedy ustawa na∏o˝y∏a obowiàzek 
ca∏odobowej jazdy na Êwiat∏ach mijania, zmieni∏y si´ dwa 
kolejne pytania dotyczàce Êwiate∏ w∏aÊnie. Równie˝ od 
tego dnia do testów do∏àczono dwadzieÊcia trzy nowe 
pytania dotyczàce pierwszej pomocy przed medycznej 
na miejscu wypadku. Jest to wynik d∏ugoletnich i bardzo 
cennych dzia∏aƒ lobby lekarskiego, których celem by∏o 
zapobie˝enie biernoÊci kierowców na miejscu wypadku, 
miejscu, gdzie trzeba nieÊç natychmiastowà i skutecznà 
pomoc. CodziennoÊç pokazuje, ˝e wielu z uczestników 
ruchu drogowego nie bardzo wie jak si´ zachowaç w sytu-
acji kryzysowej. Dlatego w∏aÊnie w cyklu szkoleniowym 
do egzaminu na prawo jazdy oraz na samym egzaminie 
zagadnienie to zyskuje du˝à wag´.
 - Policjanci i specjaliÊci ruchu drogowego chcà 
zaproponowaç Ministerstwu Transportu, ˝eby kierowcy, 
którzy przekroczyli dopuszczalnà liczb´ punktów kar-
nych i muszà przejÊç dodatkowe szkolenie, mogli byç 
kierowani na kurs pierwszej pomocy. Jak pan ocenia ten 
pomys∏? 
 Czes∏aw Dawid: - Czy powinno to byç usankcjono-
wane prawnie? Tutaj nie mam wyrobionego zdania, 
choç uwa˝am, ˝e zasadnoÊç mno˝enia kolejnych kosz-

Na placu manewrowym
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tów, które musi ponieÊç zdajàcy, wymaga gruntownego 
przemyÊlenia. W moim przekonaniu edukacja w zakresie 
pierwszej pomocy powinna byç jak najszersza i rozpocz´ta 
mo˝liwie najwczeÊniej. Ju˝ na etapie szko∏y podstawowej. 
Nie zapominajmy, ˝e niezmiernie wa˝ne zadanie stoi tu 
przed szko∏à i rodzinà; mogà one skutecznie kszta∏towaç 
zachowania m∏odego cz∏owieka w zakresie niesienia po-
mocy drugiemu.
 - Do tej pory obowiàzkowe badania sprawdzajàce 
sprawnoÊç psychofizycznà do prowadzenia samochodu
przechodzà jedynie zawodowi kierowcy. Ministerstwo 
Transportu zapowiada, ze jeszcze w tym roku tak zmieni 
przepisy, by badania psychologiczne dla przysz∏ych kie-
rowców by∏y obowiàzkowe. Osoba ubiegajàca si´ o pra-
wo jazdy b´dzie musia∏a przedstawiç orzeczenie o braku 
przeciwwskazaƒ psychicznych do prowadzenia pojaz-
dów…
 Czes∏aw Dawid: - Sprawa jeszcze nie jest do koƒca 
rozstrzygni´ta, choç oczywiÊcie sà takie przymiarki. Wy-
daje si´, ˝e osoby prowadzàce gabinety psychologiczne 
lobbowa∏y za tym rozwiàzaniem – nie kryjmy, by∏by to 
dla nich dodatkowy dochód. W mojej ocenie zdarzajà si´ 
przypadki, w których ubiegajàcy si´ o prawo jazdy nigdy 
nie powinien si´ o nie ubiegaç, poniewa˝ nie ma odpo-
wiednich predyspozycji psychologicznych do prowadze-
nia pojazdu. Niewàtpliwie sà to jednak niezwykle nielicz-
ne przypadki i myÊl´, ̋ e mo˝na je ju˝ wychwyciç na etapie 
badaƒ lekarskich. Nie mnie jednak oceniaç zasadnoÊç pro-
ponowanych zmian w przepisach – nie jestem lekarzem, 
ani psychologiem. Mam nadziej´, ˝e autorytety naukowe 
podejmà w tej kwestii najlepszà mo˝liwà decyzj´.
 - W kwietniu ub. roku wesz∏y w ˝ycie nowe zasady 
egzaminowania kierowców, w samochodach osobowych 
pojawi∏y si´ kamery rejestrujàce przebieg egzaminu 
praktycznego. Jak z perspektywy ponad roku ocenia pan 
dzia∏anie nowego systemu?
 Czes∏aw Dawid: - Na pewno egzaminatorzy sà teraz 
o wiele mniej nara˝eni na pomówienia o stronniczoÊç. 
Ka˝dy egzamin na kategori´ B mo˝na teraz odtworzyç 
i bez cienia wàtpliwoÊci dociec, kto ma racj´. Na pew-
no kamera deprymuje nieco zdajàcych; byç mo˝e z tego 
w∏aÊnie powodu w pierwszych miesiàcach dzia∏ania no-
wego systemu zdawalnoÊç drastycznie spad∏a. Póêniej 
w ciàgu roku systematycznie wzrasta∏a, lecz nigdy nie 
wróci∏a do poziomu sprzed wejÊcia rozporzàdzenia. Na 

Stanowiska egzaminacyjne

pewno pozytywnym rozwiàzaniem by∏o przeniesienie 
wszystkich manewrów parkowania z placu do miasta – 
warto tu podkreÊliç, ˝e przez ten ponad rok nie mieliÊmy 
z winy egzaminowanego ani jednej st∏uczki, czy zaryso-
wania samochodu. 
 - Filmowy zapis egzaminu jest te˝ podstawà do wy-
suwania ewentualnych roszczeƒ lub skarg egzaminowa-
nych. Wiele osób korzysta z takiej mo˝liwoÊci?
 Czes∏aw Dawid: - W ubieg∏ym roku by∏o 20 takich 
skarg, z czego 7 Urzàd Marsza∏kowski, który jest w∏adny 
do ich rozpatrywania, uzna∏ za zasadne. Jedna wynika∏a 
z awarii sprz´tu nagrywajàcego, zaÊ 6 z winy egzami-
natora. W ubieg∏ym roku przeprowadzono w naszym 
OÊrodku dok∏adnie 60 358 egzaminów, zatem 7 skarg, to 
iloÊç naprawd´ znikoma. Choç, z drugiej strony, zdajemy 
sobie spraw´, ˝e dla ka˝dej z tych siedmiu osób wynik eg-
zaminu jest bardzo powa˝nà sprawà wi´c do ka˝dej takiej 
sprawy podchodzimy z ˝yczliwoÊcià i pokorà.
 - Ârodowiska instruktorskie wiele lat walczy∏y 
o mo˝liwoÊç zapewnienia biernego udzia∏u instrukto-
ra w egzaminie praktycznym. W koƒcu otrzyma∏y takà 
mo˝liwoÊç – instruktor mo˝e przebywaç podczas egza-
minu na tylnym siedzeniu samochodu, oczywiÊcie bez 
prawa g∏osu. 
 Czes∏aw Dawid: - Tak, otrzyma∏y takà mo˝liwoÊç i… 
prawie w ogóle z niej nie korzystajà. Przypadki, kiedy eg-
zaminowany przychodzi na egzamin wraz z instruktorem, 
który go szkoli∏, sà bardzo nieliczne. A szkoda, poniewa˝ 
zdarza∏o si´ czasami, ˝e instruktorzy zarzucali, ˝e egzami-
nator by∏ niesprawiedliwy lub z∏oÊliwy, a teraz nie chcà 
przychodziç i sprawdzaç efektów w∏asnej pracy.

Robert Siwiec

Samorząd 
województwa 
dzieciom
 Po raz kolejny Urzàd 
Marsza∏kowski Wojewódz-
twa Âwi´tokrzyskiego or-
ganizuje akcj´ oddawania 
krwi dla ma∏ych pacjentów 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieci´cego 
w Kielcach.
 1 czerwca w Dniu Dziecka przed budynkiem Urz´du 
Marsza∏kowskiego stanie specjalny ambulans do poboru 
krwi. Ten najcenniejszy dla ˝ycia lek b´dzie mo˝na oddaç 
w godz. 10 – 14. 
 - To ju˝ druga w tym roku tego typu akcja z organi-
zowana przez nasz Urzàd; w lutym pracownicy oddali 
ponad 8,5 litra krwi. Zg∏osi∏o si´ ponad 30 osób, ale nie 
wszyscy mogli oddaç krew. Dlatego zdecydowaliÊmy si´ 
powtórzyç t´ akcj´ - powiedzia∏ Leszek Wn´trzak z Urz´du 
Marsza∏kowskiego w Kielcach, koordynator akcji.
 Mamy nadziej´, ˝e ˝aden rodzic nie pozostanie 
w Dniu Dziecka oboj´tny na los najm∏odszych pacjen-
tów szpitalika.
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I
 - Musimy ci´ zlustrowaç so∏tysie! Sytuacja tego wy-
maga. Racja stanu i so∏ectwo tego wymaga! W sobot´. 
W Êwietlicy – powiedzia∏ Zaspany Stefan atomowym 
g∏osem i odwróci∏ si´ na pi´cie. Najlepsza ˚ona Âwiata 
nieznacznie poblad∏a.

 Idea, owszem, szlachetna. Lustrowaç si´ znaczy: stanàç 
przed lustrem. Lustrowaç si´ znaczy: ujawniç prawd´. 
Wszak ujawnienie prawdy o sobie – powiada Tomasz 
z Akwinu – jest rzeczà dobrà i pi´knà. Cz∏owiek hono-
ru nie l´ka si´ informowaç o meandrach ˝ywota swe-
go, cz∏owiek uczciwy bez wstr´tu ujawnia przesz∏oÊç, 
przez co honor swój i uczciwoÊç swojà niejako podkreÊla 
i wzmacnia. Cz∏owiek uczciwy i czysty, mówiàc szczerze 
o przesz∏oÊci, czystoÊç swà niejako intensyfikuje. Cz∏ek 
o duszy czystej nie wzdraga si´ przed og∏oszeniem swo-
jej czystoÊci, bo biel opublikowana – u˝yjmy karko∏omnej 
frazy – staje si´ jeszcze bielsza. 
 Wszystko to sà rzeczy znane, oczywiste i nie wymagajà 
dodatkowych omówieƒ i wiadomych point. Sà wszak˝e 
oczywiste pod jednym warunkiem. Sà oczywiste pod 
warunkiem, ˝e towarzyszkà ˝ycia lustrowanego nie 
jest Najlepsza ˚ona Âwiata. Bo po oddaleniu si´ Za-
spanego Stefana (oddaleniu, jak na Zaspanego Stefana, 
niepokojàco szparkim) Najlepszà ̊ onà Âwiata zaw∏adnà∏ 
demon paniki.
 - Julianie, zaprawd´ nie ma sposobu?! Musisz si´ temu 
lustrowaniu poddawaç? Znikàd ratunku?! Powiedz˝e 
m´˝u mój! Taki wstyd, taki wstyd… A jak zacznà o nasze 
po˝ycie pytaç, tajemnic alkowy dociekaç…? A jak zacznà 
m∏odzieƒczoÊç naszà lustrowaç? A jak zapytajà o tamten 
wieczór pod gruszà, Julianie…
 Oczy Fryderyki zasz∏y londyƒskà mg∏à, a piersi j´∏y 
podrygiwaç jak prosi´ta w worku. Za∏ka∏a.
 - Nie zacznà, Fryderyko, nie zacznà – staraliÊmy si´, by 
g∏os nasz by∏ spolegliwy i kojàcy – nie zapytajà. Ot, jak 
nie chcesz, nie pójdziemy w sobot´ do Êwietlicy. Mo˝emy 
nie iÊç, Fryderyko, mo˝emy nie iÊç… Zwa˝ jednak; honor 
i nasze eksponowane stanowisko domagajà si´, by ludo-
wi heroicznie w oczy spojrzeç i z historià si´ zmierzyç. 
Honor i nasze d∏ugoletnie so∏tysowanie - zobowiàzujà! 
I zobowiàzuje nasze sumienie, jak himalajski Ênieg, czy-
ste! Najlepsza ˚ono Âwiata – prasuj garnitur! 

II
 Histeryczne utrzymywanie, ˝e wype∏niona po brze-
gi Êwietlica nie zrobi∏a na nas wra˝enia, by∏oby z gruntu 
fa∏szywe. Przeciwnie - zrobi∏a wra˝enie, jakie nie dotkn´∏o 
nas bodaj od czasu wczesnej m∏odoÊci, kiedy to podczas 
zabawy tanecznej pi´ciu zazdrosnych o wzgl´dy Fryde-
ryki egzekutorów, chcia∏o dokonaç na naszej osobie eks-
terminacji fizycznej. Wówczas wycofanie si´ z placu kaêni 
by∏o nie tylko skuteczne, ale i honorowe (przewaga liczeb-
na agresorów zwolni∏a nas z obowiàzku podj´cia dzia∏aƒ 
bezpoÊrednich), dzisiaj honorowe opuszczenie Êwietlicy 
w ogóle nie wchodzi∏o w gr´. Tym bardziej, ˝e w gro-
nie lustratorów dojrzeliÊmy niemal wszystkich naszych 

sàsiadów; i Kazi-
mierza Po˝ycz Dwa 
Z∏ote i Zaspanego 
Stefana i Bronis∏aw´ 
Nokturn, i na-
wet zwaÊnionego 
z nami od ponad 
roku Najlepszego 
Hydraulika Gminy, 

czyli Zenona Pó∏ Cala. Mówiàc krótko: ucieczka nie mog∏a 
byç w ˝adnym wypadku brana pod uwag´. 
 Lustracj´ rozpoczà∏ Zaspany Stefan od kreÊlenia naszej 
sylwetki i, trzeba przyznaç, czyni∏ to elegancko. Mówi∏ 
o podj´tej przez nas w dzieciƒstwie budowie karmnika 
dla doÊwiadczonego przez bestialski los szpaka, o naszym 
uczestnictwie w szlachetnej, choç nadzwyczaj tajnej akcji 
(„Niewidzialna R´ka To Zawsze Ty”), o wieku dojrzewa-
nia i m∏odoÊci. Przechodzi∏ w∏aÊnie do godnego wieku 
m´skiego i odnotowywania naszych sukcesów na niwie 
agrarnej, kiedy na Êrodek wype∏nionej – jako si´ rzek∏o 
– ciasno Êwietlicy wystàpi∏ nagle Zenon Pó∏ Cala:
 - A w stanie wojennym – zaciàgnà∏ do p∏uc imponujàcà 
iloÊç powietrza – a w stanie wojennym so∏tys bimber 
p´dzi∏!!! – huknà∏ Zenon z najwy˝szà si∏à i omiót∏ sal´ 
triumfujàcym spojrzeniem. W Êwietlicy zapad∏a pe∏na 
najwy˝szego napi´cia cisza.
 - No to p´dzi∏! – ryknà∏ po chwili konsternacji nie 
mniej furiacko Zaspany Stefan (jak na swój niespieszny 
temperament ryknà∏, powiemy uczciwie, dziarsko) – Ju-
lian p´dzi∏ bimber, ale przecie˝ ten bimber, bracia i siostry, 
antyre˝imowy by∏! Ten bimber, ˝e tak powiem, heroicz-
nym aktem przeciw uciskowi spo∏ecznemu by∏! Brawu-
rowo wykonany zacier, w∏asnor´cznie skonstruowana 
ch∏odnica, to by∏y w tamtych latach, ˝e tak powiem bracia 
i siostry, sztylety wbijane w serce systemu! Wszak boha-
terskim Êl´czeniem nad aparaturà, so∏tys cios ostatecz-
ny nomenklaturze zadawa∏! ˚e o zdemoralizowanym 
Paƒstwowym Monopolu Spirytusowym nie wspomn´! 
Bo kiedy Julian go p´dzi∏?! W ciemnà, re˝imowà noc go 
p´dzi∏! W wykwintnej woni spirytualiów nadchodzàcà 
odwil˝ czuç by∏o! Ten bimber, ˝e tak powiem, jutrzenkà 
wolnoÊci zalatywa∏…
 - Karbidem zalatywa∏! – przerwa∏ nonszalancko Zenon 
Pó∏ Cala, ale zamilk∏ natychmiast pod mia˝d˝àcym spoj-
rzeniem Zaspanego Stefana i pozosta∏ych lustratorów.
 Bronis∏awa Nokturn spoglàda∏a na nas zalotnie, wzru-
szona przemówieniem Najlepsza ˚ona Âwiata szlocha∏a 
rozdzierajàco, a i nam, co tu kryç, rzeczona kropla po po-
liczku p∏yn´∏a.
 - Julianie, so∏tysie nasz! – Zaspany Stefan koƒczy∏ mow´, 
a g∏os jego stawa∏ si´ coraz bardziej podszyty najwy˝szà 
konspiracjà – A czy nie zosta∏a ci aby z tamtych okrutnych 
czasów jakaÊ… Nie zosta∏o ci mo˝e z ciemnej grudniowej 
nocy, ˝e tak powiem, odrobin´ piachu sypanego w tryby 
komunizmu?
 - CoÊ tam zosta∏o…
 - No! To nie ma na co czekaç! – zawyrokowa∏ Za-
spany Stefan i bez zb´dnej zw∏oki dziarskim krokiem 
pospieszyliÊmy do domu. 

So∏tys Julian

Przychodzi radny do radnego, czyli…

Piach w trybach
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 Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Pro-
mocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urz´du 
Marsza∏kowskiego w Kielcach.
 - Nigdy nie przeczyta∏bym ksià˝ki z serii „Harlequin”, 
ani „Fantasy”. Z jednym wyjàtkiem: Wiedêmin - Andrzeja 
Sapkowskiego. No, ale t´ pozycj´ musia∏em przeczytaç, 
by∏em bowiem rycerzem w filmowej wersji tej jeszcze
niedawno bardzo popularnej powieÊci. Rola statysty 
przypad∏a mi do gustu…
 By∏em „czytaczem” nami´tnym ju˝ od dzieciƒstwa. 
Najpierw poch∏ania∏em bajki i baÊnie, potem ksià˝ki przy-
godowe. W szkole Êredniej czyta∏em wszystko, co wpad∏o 
mi w r´ce. Do dziÊ mocno pami´tam wra˝enie, jakie 
wywar∏a na mnie 
ksià˝ka Romana 
Bratnego pt. „Ko-
lumbowie”. Przez 
wielu s∏usznie 
traktowana jako 
ksià˝ka historycz-
na, ukazujàca ob-
raz powstaƒczej 
Warszawy, przeze 
mnie odebrana 
by∏a przede wszyst-
kim jako rewelacyjna opowieÊç o odwadze i poÊwi´ceniu 
m∏odych ludzi. Ich idea∏y, podejÊcie do ̋ ycia, zdominowa∏y 
t∏o historyczne. Studiowa∏em politologi´, wi´c potem, 
naturalnà rzeczy kolejà, przyszed∏ czas na ksià˝ki poli-
tyczne. Ale fascynowa∏em si´ te˝ Gombrowiczem, lubi∏em 
Mro˝ka. A poniewa˝ jestem fanem teatru, czyta∏em i czy-
tam tych autorów tak˝e dlatego, ˝e sà wystawiani na sce-
nie. Dobrze jest porównaç swój odbiór ksià˝ki z tym za-
proponowanym przez re˝ysera sztuki. 
 Jako wartà przeczytania i przemyÊlenia polecam jednak 
wspó∏czesnà pozycj´ autora kieleckiego, niegdyÊ dzienni-
karza - Ryszarda Biskupa. Ksià˝ka nosi tytu∏: „Rozmówki 
polsko-polskie”. To zbiór pisanych w latach 80-tych i 90-
-tych felietonów Êwietnie obrazujàcych polskà, a przede 
wszystkim - kieleckà mentalnoÊç. Teksty te na pewno si´ nie 
zestarza∏y, a do tego sà dowcipne i niebywale pouczajàce. 

Krystyna Kielisz, burmistrz Opatowa
 - Ju˝ jako dziecko by∏am energiczna, ciekawa Êwiata, 
si´ga∏am wi´c po ksià˝ki Alfreda Szklarskiego o przygodach 
Tomka Wilmowskiego. Imponowa∏a mi jego odwaga, inteli-
gencja, odpowiedzialnoÊç i inicjatywa. Dzi´ki licznym zale-
tom Tomek sam kreowa∏ swój pozytywny wizerunek. Taki 
typ bohatera bardzo mi odpowiada∏ – aktywny i kreatywny.
 Gdy wyros∏am z czasów romantycznego bohatera, zacz´li 
mnie fascynowaç ludzie czynu, którzy potrafili kszta∏towaç
rzeczywistoÊç w zgodzie z w∏asnà wyobraênià: „Czyngis 
Chan” Jacka Weatherforda, czy „Iwan Groêny” Andrze-
ja Andrusiewicza. By∏a to fascynacja nie tyle osobowoÊcià 

bohaterów, co technikà 
i taktykà zdobywania 
przez nich w∏adzy i jej 
sprawowaniem.
 Dzisiaj przyszed∏ 
czas na refleksj´, odpo-
czynek, oderwanie od 
problemów dnia codziennego wi´c naturalnà rzeczà jest 
si´gniecie po powieÊç historyczno – obyczajowà, m.in. 
„Historyk” El˝biety Kostowej, czy „Imprimatur” Rity Mo-
naldi. Równie ch´tnie si´gam do klasyki powieÊci sensa-
cyjnej - Foleta, Cobena, Mastertona, czy Forsythe’a.
 Ostatnio po raz kolejny czytam „Negocjatora” Forsythe’a. 
Ksià˝k´ t´ mo˝na poleciç wszystkim politykom w celu 
uÊwiadomienia im, jak wielkà sztukà jest dochodzenie do 
kompromisu. W warunkach naszego polskiego piekie∏ka, 
gdzie wszyscy sà przeciwko wszystkim, tylko kompromis 
mo˝e byç kluczem do osiàgni´cia porozumienia. 

M.S./R.S.

Informacja
Autorów wydawnictw ksià˝kowych dotyczàcych re-
gionu Êwi´tokrzyskiego prosimy o ich nadsy∏anie do re-
dakcji „Naszego Regionu”. B´dziemy je prezentowaç, 
a tak˝e recenzowaç na naszej stronie internetowej. 

KONKURS

Myśliwski 
prowadzi…
 Jeszcze tylko przez miesiàc mieszkaƒcy regionu 
Êwi´tokrzyskiego mogà g∏osowaç na „Ksià˝k´ Wiosny”. 
To jeden z etapów konkursu czytelniczego „Wybieramy 
Ksià˝k´ Roku” zorganizowanego przez Wojewódzkà 
Bibliotek´ Publicznà w Kielcach, Antykwariat Nauko-
wy Andrzeja Metzgera oraz Polskie Radio Kielce S.A. 
Uczestniczà w nim czytelnicy, którzy polecajà ksià˝ki, któ-
re warto przeczytaç; g∏osujà na najciekawszà i najlepszà 
ich zdaniem powieÊç wybranà spoÊród utworów 
wspó∏czesnych autorów polskich. Póki co, wÊród zapro-
ponowanych przez Kapitu∏´ Konkursu ksià˝ek najwi´cej 
g∏osów otrzyma∏a powieÊç Wies∏awa MyÊliwskiego „Trak-
tat o ∏uskaniu fasoli”. Nadal jednak czekamy na propozy-
cje czytelników. Honorowy patronat nad konkursem objà∏ 
Marsza∏ek Województwa Adam Jarubas.

M.N.

CZYTAM, BO LUBI¢...

Co ostatnio przeczytali, 
jakie książki polecają?
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Bogoria: Pod∏escy z Po∏´˝à
 Herb Bogoria tworzà dwie 
bia∏e z∏amane strza∏y po∏o˝one 
w czerwonym polu ˝eleêcami 
w przeciwne strony, jedna do 
góry, a druga do do∏u, zaÊ typo-
wy herb polski sk∏ada si´ z tar-
czy herbowej, he∏mu, korony 
i klejnotu.

 MiejscowoÊci o tej nazwie 
jest w Sandomierskiem kil-
ka. Wszystkie majà takie samo 
êród∏o. Pochodzà od herbu i zarazem nazwiska jednego 
z najstarszych rodów polskich - Bogoriów, majàcych swo-
je gniazdo niedaleko Sandomierza. Mamy wi´c wiosk´ 
Bogori´ w gminie ¸oniów, której w XV wieku dziedzicami 
byli Marcin i Pawe∏ ze Skotnik, Bogori´ Ostro∏´ckà, Bogori´ 
Skotnickà (kolonia A), Bogori´ Skotnickà (koloni´ B), Bogori´ 
Skotnickà - wieÊ, Bogori´ Zajeziorskà - wszystkie w gminie 
Samborzec. Obok miasta Bogoria (dawniej pisanego Bogo-
rya) jest te˝ kolonia Bogoria i Bogoria stacja kolejowa.

 WÊród 15 rodzin szlacheckich piecz´tujàcych si´ her-
bem Bogoria i zaliczonych do klejnotnych byli te˝ Pod∏´scy 
z Po∏´˝a, z których Krzysztof, w∏aÊciciel Zimnowody, 
Ma∏ej Wsi, Wysokich, Mostków i innych wiosek, uchodzi 
za za∏o˝yciela miasta o nazwie Bogoria. Otrzyma∏ on od 
króla Zygmunta III Wazy przywilej na utworzenie no-
wej miejscowoÊci. Historia Bogorii si´ga wi´c poczàtków 
XVII wieku. W 1616 Krzysztof Bogoria Pod∏´cki nada∏ 
prawa miejskie i nazw´ Bogorii oraz ustanowi∏ 3 jarmar-
ki. W 1620 roku wybudowano na wzgórzu w Bogorii 
drewniany koÊció∏. Na prze∏omie XVII i XVIII wieku mia-
steczko kwit∏o. Istnia∏a fabryka sukna i szereg warsztatów 
rzemieÊlniczych. Okres rozbiorów przyczyni∏ si´ do upad-
ku Bogorii. W 1869 roku utraci∏a prawa miejskie, upad∏a 
produkcja i handel. Po odzyskaniu niepodleg∏oÊci w 1918 
roku Bogoria znalaz∏a si´ na peryferiach powiatu sando-
mierskiego. Rozwin´∏a si´ kolejka wàskotorowa. Bogoria 
by∏a w´z∏owà stacjà i dawa∏a zatrudnienie wi´kszoÊci 
mieszkaƒców osady. Okupacja hitlerowska zaznaczy∏a si´ 
z∏owrogo w dziejach Bogorii. Kilkudziesi´ciu mieszkaƒców 
osady straci∏o ˝ycie z ràk okupanta niemieckiego, w czasie 
dzia∏aƒ frontowych, a tak˝e w wyniku represji stalinow-
skich (m.in. zgin´li z ràk NKWD uwi´zieni w Ostaszko-
wie policjanci z posterunku Paƒstwowej Policji). Groêne 
by∏y dla mieszkaƒców tej okolicy koniec lata i jesieƒ 1944 

roku oraz prze∏om 44 i 45 roku, kiedy to Bogoria znalaz∏a 
si´ w ogniu za˝artych walk niemiecko - sowieckich na 
kraƒcach przyczó∏ka sandomiersko - baranowskiego. Li-
nia frontu przecina∏a osad´, która osiem razy przechodzi∏a 
z ràk do ràk. Po zaj´ciu Bogorii przez Armi´ Czerwonà 
niemieckie lotnictwo totalnie zbombardowa∏o te tereny 
- na domy spada∏y nawet ci´˝kie bomby. Gin´li nie tyl-
ko ˝o∏nierze, ale równie˝ ludnoÊç cywilna. W wyniku na-
lotów i walk 95% zabudowy Bogorii leg∏o w gruzach. Po 
wyparciu wojsk niemieckich Bogoria zaj´ta zosta∏a przez 
Armi´ Czerwonà, która opuÊci∏a ten teren po rozpocz´ciu 
wielkiej ofensywy w styczniu 1945 r. Po wojnie gmina 
d∏ugo leczy∏a rany. 

Bodzechów: krzemieƒ i dàb
 W herbie przedstawiono 
w formie symbolicznej to, co 
jest najwi´kszà dumà gmi-
ny, a jednoczeÊnie magnesem 
przyciàgajàcym turystów - Krze-
mionki Opatowskie, dzi´ki któ-
rym tradycja historyczna tere-
nów gminy liczy a˝ pi´ç i pó∏ 
tysiàca lat oraz Lisiny Bodze-
chowskie ze swymi wiekowymi 
d´bami i lipami.

 Historyczne zapiski o Bodzechowie pojawiajà si´ w XIII 
i XIV wieku. Przez obszar gminy przebiega∏a droga z Kra-
kowa do Lublina i Wilna. WieÊ Bodzechów nale˝a∏a do dóbr 
Jacka Ma∏achowskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego, 
póêniej do Kotkowskiego, a od 1913 roku do Edwarda Jan-
kowskiego. Ju˝ w XIX wieku istnia∏o na tym terenie 5 fa-
bryk, wielkie piece oraz wytwórnia alkoholu. Mieszkaƒcy 
tych ziem zajmowali si´ w przesz∏oÊci wyrobem narz´dzi 
kamiennych z krzemienia wydobywanego w Krzemion-
kach Opatowskich, po∏o˝onych w pó∏nocnej cz´Êci gminy.  
Krzemionki Opatowskie by∏y w okresach kultur pucharów 
lejkowatych i amfor kulistych (druga po∏owa IV tysiàclecia 
przed Chrystusem) najwi´kszym w Europie polem eks-
ploatacji krzemienia. Wydobywane tam konkrecje i p∏yty 
krzemienia pasiastego by∏y obrabiane w pobli˝u szybów, 
a jednym z g∏ównych wyrobów by∏y siekierki, którym 
ostateczny kszta∏t nadawano przez g∏adzenie.

 Kopalnie krzemienia i warsztaty przetwarzajàce ten 
surowiec mia∏y olbrzymie znaczenie dla gospodarki tego 
rejonu. Ustalono, ˝e w okresie kultury amfor kulistych 
wyrabiane tu przedmioty znajdowa∏y zbyt w odleg∏oÊci 
do 600 kilometrów.

 Lisiny Bodzechowskie z kolei sà wyjàtkowym rezerwa-
tem leÊnym w wàwozach lessowych na prawym brzegu 
Kamiennej. W rezerwacie rosnà d´by liczàce oko∏o 300 lat 
oraz 120-letnie lipy i sosny.

 W∏aÊnie te wzgl´dy sk∏oni∏y do umieszczenia w herbie 
gminy Bodzechów d´bu i krzemienia. Dàb jest nie tylko 
najstarszym drzewem w Lisinach Bodzechowskich, ale 
tak˝e symbolem si∏y i d∏ugowiecznoÊci, z kolei krzemieƒ 
symbolizuje pracowitoÊç i walecznoÊç. 

 oprac. R.S.


