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 JeÊli mieliby Panowie nazwaç ostatnie 3 i pół roku pracy 
Âwi´tokrzyskiego Samorzàdu – jakich okreÊleƒ u˝ylibyÊcie 
przede wszystkim?

 Adam Jarubas: - Nasuwajà si´ dwa: „sprawiedliwie” oraz „ak-
tywnie”. Sprawiedliwie - w rozumieniu równego podejÊcia do 
samorzàdów lokalnych w zakresie ich aspiracji o fundusze unijne. 
Trzeba pami´taç, ̋ e Samorzàd Województwa odpowiada dziÊ głów-
nie za rozdział funduszy unijnych, w zwiàzku z czym sprawiedli-
we, równe traktowanie Êwi´tokrzyskich gmin i powiatów w tym 
zakresie było i jest dla nas bardzo istotne. Aktywnie, poniewa˝ 
pomagamy szczególnie tym, którzy sami starajà si´ pomóc sobie, 
którzy wytwarzajà wartoÊç dodanà poprzez aktywnoÊç lokalnà. Ich 
wkład, ich zaanga˝owanie w ka˝dy projekt jest zaczynem tego, aby 
na danym terenie mogła zostaç rozpocz´ta realizacja wielu cennych 
inicjatyw. Staramy si´ t´ aktywnoÊç doceniaç. 

 Tadeusz Kowalczyk: - Powiedziałbym: czas „owocny” – okres nie-
zmarnowanych szans, gospodarnego wykorzystania ka˝dej złotów-
ki, ka˝dego euro z funduszy unijnych. O tym jakie znaczenie majà 
dotacje unijne dla rozwoju naszego Regionu, Êwiadczà wybudowa-
ne przy ich udziale nowe drogi, odnowione instytucje u˝ytecznoÊci 
publicznej, zmodernizowane i doposa˝one w nowoczesnà 
aparatur´ placówki słu˝by zdrowia. W czasie tej kadencji udało nam 
si´ uchwaliç i realizowaç kilka nowatorskich programów majàcych 
na celu wyrównywanie dysproporcji pomi´dzy miastem a wsià, 
m.in. Âwi´tokrzyski Program Wspierania Edukacji, Âwi´tokrzyska 
Akademia Sportu na Obszarach Wiejskich. NagradzaliÊmy tak˝e 
uzdolnionà młodzie˝ („Talenty Âwi´tokrzyskie”). 

 Wielkie nadzieje wiàzaliÊmy wszyscy ze Êrodkami unijny-
mi. Z drugiej strony istniały obawy, czy b´dziemy w stanie sku-
tecznie je wykorzystaç. Udaje si´ to dobrze robiç?

 Tadeusz Kowalczyk – Wykorzystanie Êrodków unijnych przez 
nasze województwo oceniam bardzo pozytywnie. Efekty sà ju˝ wi-
doczne – rozbudowa infrastruktury, modernizacja obiektów, coraz 
pi´kniejsze centra Êwi´tokrzyskich miast i miasteczek. Sprawne 
wykorzystanie unijnych funduszy znajduje tak˝e odzwierciedle-
nie w rankingach, jak choçby w tym sprzed kilku tygodni opubli-
kowanym w „Rzeczpospolitej”, który pod wzgl´dem wydanych 
pieni´dzy na realizacj´ projektów unijnych plasuje województwo 
Êwi´tokrzyskie na szóstym miejscu. Cieszy tak˝e fakt, ˝e w pierw-
szej setce samorzàdów najlepiej wykorzystujàcych Êrodki unijne, 
znalazło si´ a˝ 16 Êwi´tokrzyskich gmin wiejskich.Cz´sto jednak 
zdarzało si´, ˝e przyczynà niepełnego wykorzystania Êrodków 
unijnych na inwestycje były zaostrzone przepisy prawa unijnego, 
opóênienia w wydawaniu przepisów wykonawczych. 

 Adam Jarubas: - Województwo Êwi´tokrzyskie jest jednym 
z tych regionów Polski, które najsprawniej wykorzystujà szanse 
zwiàzane z naszym uczestnictwem w Unii Europejskiej. Warto tu 
wskazaç na dobre przygotowanie samorzàdów do wykorzysty-
wania tych szans - zarówno jeÊli chodzi o fundusze „twarde”, czy-
li te przeznaczone na inwestycje, jak równie˝ „mi´kkie”, zwiàzane 
choçby z realizacjà Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. 
Nale˝y doceniç tak˝e dobre przygotowanie przedsi´biorców 
oraz beneficjentów wdra˝ajàcych projekty edukacyjne. Region
Êwi´tokrzyski bez najmniejszych kompleksów mo˝e chwaliç si´ 
sukcesami w wykorzystywaniu funduszy unijnych. Statystyki mi-
nisterialne dobitnie potwierdzajà ten fakt.

 Niektóre województwa (np. małopolskie, czy choçby mazo-
wieckie) zdecydowały si´ inwestowaç pieniàdze unijne głów-
nie w du˝e miasta, metropolie. Jaka idea przyÊwiecała strategii 
podziału pieni´dzy w naszym regionie?

 Adam Jarubas: - Przede wszystkim cały czas staraliÊmy si´ 
realizowaç zasad´ zrównowa˝onego rozwoju. Ka˝da, podkreÊlam: 
ka˝da, gmina w województwie Êwi´tokrzyskim skorzystała z fun-
duszy unijnych. Nie ma gminy w regionie, której nie udałoby 
si´ pozyskaç choçby czàstki z tego unijnego „tortu” – to jest nasz 
ogromny sukces. To efekt zarówno pracy lokalnej – składania do-
brych aplikacji, jak równie˝ naszej dobrej współpracy z gminami 
i wysokich aspiracji na poziomie województwa. Trzeba podkreÊliç 
tak˝e dobrodziejstwo pomysłu, który wdro˝yliÊmy w postaci pre-
selekcji wyboru projektów, czyli tak zwanych „fiszek” zgłaszania
projektów, które mogłyby byç realizowane w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego. Samorzàdy gmin nie musiały po 
prostu składaç aplikacji na projekty, które nie miały szans. Z ca-
łym przekonaniem mo˝na powiedzieç, ˝e ten podział funduszy 
w regionie ma charakter bardzo zrównowa˝ony, sprawiedliwy 
i uwzgl´dniajàcy aspiracje ka˝dej z gmin.

 Tadeusz Kowalczyk: - Przygotowany na poczàtku kadencji 
Regionalny Program Operacyjny daje mo˝liwoÊç wydatkowania 
funduszy tak, aby wspieraç najbardziej potrzebujàce sektory dzia-
łania samorzàdów lokalnych, przy zasadzie zrównowa˝onego 
rozwoju całego województwa. Dzi´ki takiemu kierunkowi oraz 
właÊciwemu prowadzeniu przez Zarzàd Województwa naborów, 
szybkiej ale skrupulatnej ocenie wniosków, samorzàdy lokalne 
i przedsi´biorcy mogà mieç pewnoÊç, ˝e gdy zrobià wszystko 
co trzeba, zło˝à prawidłowe wnioski – dofinansowanie unijne
otrzymajà. Mówiàc ˝artem, na pewno ciekawa byłaby wyprawa 
po naszym województwie szlakiem unijnych inwestycji. Jestem 
przekonany, ˝e trwałaby bardzo długo…

 Przed czterema laty wiele osób wytykało władzom woje-
wództwa, ze nasz region jest zbyt słabo promowany. Udało si´ 
to zmieniç?

 Adam Jarubas - Udało si´ to zmieniç z całà pewnoÊcià. Chocia˝by 
na Festiwalu Promocji Miast i Regionów „Złote Formaty” nasza 
strategia promocji została potraktowana jako priorytetowa i uzy-
skała nagrod´ Grand Prix. Jednym z elementów, który wpływa na 
pozytywne postrzeganie naszego regionu jest serial „Ojciec Mate-
usz”, który promuje nie tylko pi´kny nadwiÊlaƒski Sandomierz, ale 
od niedawna tak˝e inne urokliwe i warte odwiedzenia zakàtki na-
szego regionu. Stajemy si´ coraz bardziej otwartym Êrodowiskiem; 
otwartym nie tylko na turystów, ale te˝ na przedsi´biorców. Trud-
no porównywaç obecne postrzeganie Âwi´tokrzyskiego z tym 
wizerunkiem sprzed 4 lat. To pozytywna konsekwencja realizacji 

Rozmowa z Tadeuszem Kowalczykiem, Przewodniczàcym Sejmiku 
oraz Adamem Jarubasem, Marszałkiem Województwa Âwi´tokrzyskiego

Dobrze wykorzystany czas
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strategii promocji regionu, którà realizuje Regionalna Organizacja 
Turystyczna.

 Gdyby mieli Panowie wymieniç najwi´ksze sukcesy mijajàcej 
kadencji – jakie dokonania znalazłyby si´ wÊród nich?

 Tadeusz Kowalczyk: Z pewnoÊcià mamy powody do zadowo-
lenia. Mimo, i˝ jesteÊmy województwem małym i nie za bogatym, 
pokazaliÊmy, ̋ e mo˝emy mieç ochron´ zdrowia na wysokim pozio-
mie, z nieêle wyposa˝onymi szpitalami i dobrà kadrà menad˝erskà. 
W ró˝nych formach wspieramy edukacj´ dzieci i młodzie˝y, dbamy 
o jej rozwój fizyczny. Systematycznie poprawia si´ stan infrastruk-
tury drogowej, choç pewnie wszyscy chcielibyÊmy, ˝eby odbywało 
si´ to znacznie szybciej. Nowà siedzibà mo˝e pochwaliç si´ Woje-
wódzka Biblioteka Publiczna, trwa budowa Mi´dzynarodowego 
Centrum Kultur, bardziej atrakcyjne dla zwiedzajàcych stanie si´ 
Muzeum Narodowe w Kielcach. Sukcesem zakoƒczyły si´ starania 
Samorzàdu Województwa zmierzajàce do pozyskania Êrodków 
zewn´trznych na przedsi´wzi´cia modernizacyjne w Muzeum Wsi 
Kieleckiej oraz budow´ nowej siedziby Filharmonii Âwi´tokrzyskiej. 
Dla mnie jako przewodniczàcego naszego regionalnego parlamen-
tu najwi´kszym powodem do zadowolenia jest brak kłótni w Sej-
miku. Mimo jego politycznoÊci, bo przecie˝ jest koalicja rzàdzàca 
i opozycja, w ciàgu 4 lat III kadencji nie zdarzyło si´, aby Sejmik 
– z powodów waÊni politycznych – nie uchwalił wa˝nych uchwał 
programowych, majàcych wpływ na rozwój regionu. Nie zdarzały 
si´ nieparlamentarne zachowania, za to panowała atmosfera pracy.

 Adam Jarubas: - MyÊl´, ˝e warto zwróciç uwag´ na bardzo 
oryginalny projekt wspierania edukacji na obszarach wiejskich 
. Dzisiaj mo˝emy mówiç ju˝ o dwóch edycjach tego Programu 
i jest to nasz olbrzymi Êwi´tokrzyski sukces. Tablice interaktyw-
ne i dodatkowo wprowadzone w tym roku zestawy kompute-
rowe „classmate” czy sale j´zykowe, to niezwykle oryginalne 
działania w skali kraju, których mo˝na nam pozazdroÊciç. Trze-
ba wspomnieç te˝ o ponad 1600 nauczycielach, którzy szkolà si´ 
w zakresie wykorzystania tego nowoczesnego sprz´tu multime-
dialnego. Ju˝ za rok b´dà mogli uczyç młodzie˝ na najwy˝szym 
poziomie, z wykorzystaniem najwspanialszych nowinek tech-
nologicznych.
 Chc´ równie˝ zwróciç uwag´ na ochron´ zdrowia. Dzisiaj 
Âwi´tokrzyskie staje si´ takim szczególnym regionem, w którym 
ochrona zdrowia zajmuje jedno z miejsc centralnych. Jest to nie-
zwykle szeroki obszar, w którym placówki słu˝by zdrowia zajmujà 
oczywiÊcie najwa˝niejsze miejsce, ale sà przy tym wspomagane 
i uzupełniane przez siatk´ wielu podmiotów, powiàzaƒ koopera-
cyjnych z uzdrowiskami, firmami zabezpieczajàcymi usługi dla
osób korzystajàcych z ochrony zdrowia, a przede wszystkim orga-
nizacjami naukowymi i wybitnymi postaciami Êwiata medycznego. 
Przykładem tego rodzaju współpracy b´dzie choçby BIOBANK 
– jedyna tego rodzaju placówka w Polsce, która w znacznej mie-
rze zrewolucjonizuje nie tylko profilaktyk´ onkologicznà, ale te˝
usprawni leczenie osób chorych onkologicznie w naszym regionie.

 Wrzuçmy do tej beczki miodu nieco dziegciu – zapewne zda-
rzały si´ tak˝e rozczarowania a nawet pora˝ki…

 Tadeusz Kowalczyk: - Oceniajàc włodarzy Województwa, 
wyborcy punktujà nie tylko sukcesy, ale i pora˝ki. Czy wszystkie 
plany zostały zrealizowane? Niestety nie. Mojà osobistà pora˝kà 
jest wcià˝ niezrealizowana modernizacja drogi wojewódzkiej nr 
776 Busko-Zdrój - Kraków. Wcià˝ za mało powstaje nowych miejsc 
pracy, mo˝emy przez to bezpowrotnie straciç pot´˝nà grup´ mło-
dych ludzi, którzy w poszukiwaniu zatrudnienia opuszczà na 
stałe województwo Êwi´tokrzyskie lub po ukoƒczeniu studiów 
w innym oÊrodku akademickim, nie b´dà zmotywowani do po-
wrotu w rodzinne strony. Za pora˝k´ poczytuj´ równie˝ brak 
porozumienia z administracjà rzàdowà w kwestii komunalizacji, 
bàdê przekazania w innej formie, budynku dla potrzeb Sejmiku 
i Urz´du Marszałkowskiego. Nale˝ymy do bardzo nielicznej gru-

py Sejmików „bezdomnych”, nie posiadajàcych własnej siedziby, 
sal konferencyjnych. Taki stan powoduje wiele niedogodnoÊci dla 
samych radnych, ale i uwag krytycznych, dotyczàcych np. zniko-
mego wykorzystania powierzonych im laptopów. Obecne warun-
ki w sali konferencyjnej Âwi´tokrzyskiego Urz´du Wojewódzkiego 
udost´pnianej przez Panià Wojewod´ (od jakiegoÊ czasu nieod-
płatnie – za co dzi´kuj´ w imieniu Sejmiku) nie pozwalajà radnym 
korzystaç z komputerów, na które majà przesyłane wszystkie ma-
teriały b´dàce przedmiotem obrad.

 Adam Jarubas: - Niestety do tej pory nie udało si´ zrealizowaç 
kilku wa˝nych inwestycji drogowych. Opóênienia wynikajà 
z trudnoÊci w uzyskaniu decyzji Êrodowiskowych (Natura 2000) 
i rozstrzygni´ç zezwalajàcych na realizacj´ inwestycji. Nie jest 
mo˝liwe wczeÊniejsze przeprowadzanie procedur przetargo-
wych, zawieranie umów z wykonawcami – to wszystko opóênia 
realizacj´ zadania, a co za tym idzie – budzi zrozumiałe nieza-
dowolenie. Mamy zagwarantowane du˝e Êrodki na te inwe-
stycje, ale na razie czekajà, bo my czekamy właÊnie na decy-
zje Êrodowiskowe. Mam nadziej´, ˝e rozstrzygni´cia nastàpià 
w najbli˝szym czasie i przystàpimy do realizacji. 

 Warto było podjàç si´ pracy samorzàdowej na szczeblu wo-
jewódzkim? Wiele godzin poza domem, praca właÊciwie na 
okràgło…

 Tadeusz Kowalczyk: Chc´ pracowaç dla innych, to jest dla mnie 
najwi´kszà motywacjà. Mam du˝e doÊwiadczenie w pracy spo-
łecznej – w latach 1993 - 1997 byłem posłem na Sejm RP II kaden-
cji, a radnym Województwa jestem ju˝ trzecià kadencj´. Realizujàc 
mandat radnego mam mo˝liwoÊç wpływania na wa˝ne decyzje 
w wielu sprawach poprawiajàcych warunki ˝ycia mieszkaƒców 
naszego regionu. Co prawda praca samorzàdowa wymaga wielo-
godzinnej nieobecnoÊci w domu, mam jednak ten komfort, ˝e ro-
dzina jest wyrozumiała. Przed 10 laty mał˝onka zgodziła si´, abym 
kandydował. Dzi´ki jej aprobacie, mog´ pracowaç właÊciwie na 
okràgło. A ju˝ zupełnie powa˝nie: wiem, ˝e ci´˝ar prowadzenia 
domu i wszystkich prac zwiàzanych z tym, spoczywa teraz na jej 
barkach. Jestem ˝onie za to bardzo wdzi´czny, poniewa˝ współ-
uczestniczy w realizacji mojej pasji – pracy samorzàdowej.

 Adam Jarubas: - Praca w Samorzàdzie Województwa daje 
du˝e mo˝liwoÊci realizacji własnych aspiracji, własnych marzeƒ 
o dobrym i ciekawym ˝yciu w regionie, w którym si´ urodziłem 
i w którym chc´ mieszkaç. Ta praca wià˝e si´ oczywiÊcie z du˝ym 
obcià˝eniem dla rodziny, bo zajmuje mi ogrom czasu, który musz´ 
sp´dzaç poza domem, ale dla społecznika - a za takiego si´ uwa˝am 
- praca na rzecz innych jest prawdziwà pasjà, ambicjà i marzeniem. 
Zresztà otrzymuj´ za nià wielkà nagrod´; dostrzegam w regionie 
wiele inicjatyw i wiem, ˝e ich podj´cie jest mo˝liwe tak˝e dzi´ki 
temu, ˝e mogliÊmy je wesprzeç na poziomie Województwa. I to 
jest moje najwi´ksze osiàgni´cie i najwi´ksza radoÊç.

rozmawiali Małgorzata Niewczas-Sochacka i Robert Siwiec
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 Modernizacja amfiteatru „Kadzielnia” w Kielcach, przebu-
dowa rynku w stolicy województwa, budowa kompleksu re-
kreacyjnego w Strawczynie czy w Baçkowicach, modernizacja 
drogi wojewódzkiej Nowa Słupia - Ostrowiec Âwi´tokrzyski, 
realizacja wizji Stefana ˚eromskiego - budowa „szklanego 
domu” w Ciekotach, budowa nowej hali wystawienniczej Tar-
gów Kiece itd. Trudo dziÊ znaleêç w Âwi´torzyskiem inwestycj´, 
która nie byłaby współfinansowana z Unii Europejskiej - czy to
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, czy te˝ pro-
gramu „Rozwój Polski Wschodniej”. Województwo zmienia 
si´ i pi´knieje. – Uwa˝aliÊmy, ˝e ka˝da gmina w naszym wo-
jewództwie powinna mieç mo˝liwoÊç skorzystania z funduszy 
unijnych. I tej zasady trzymaliÊmy si´ dzielàc pieniàdze z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego – mówi marszałek woje-
wództwa Adam Jarubas.

 Kwota, którà województwo Êwi´tokrzyskie dysponuje w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego to 725,8 mln euro 
, czyli ponad  3 miliardy złotych. Od uruchomienia programu 
do połowy sierpnia tego roku do Urz´du Marszałkowskiego 
zło˝ono 1 279 wniosków o dofinansowanie inwestycji z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego, na łàcznà kwot´ 1 miliarda 
910 milionów 647 tysi´cy złotych! Do połowy sierpnia w ramach 
całego programu, Marszałek Województwa podpisał z wniosko-
dawcami 643 umowy o dofinansowanie, o łàcznej wartoÊci do-
finansowania 1 miliard 352 miliony 183 tysi´cy złotych (w tym 
1, 313 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
co stanowi 46% wszystkich pieni´dzy jakie mamy zarezerwo-
wane w ramach RPO Województwa Âwi´tokrzyskiego na lata 
2007-2013). Dotychczas całkowicie zakoƒczonych zostało około 
200 projektów, a do beneficjentów trafiło ju˝ ponad 532 miliony
złotych. 

 Najwi´cej pieni´dzy przeznaczyliÊmy na projekty zwiàzane 
z modernizacjà dróg lokalnych i regionalnych – na 140 
przedsi´wzi´ç drogowych wydanych zostanie w sumie 790 mln 
zł. 300 milionów złotych z RPO wydanych zostanie na 80 pro-
jektów zwiàzanych z ochronà Êrodowiska, 285 mln zł zainwesto-
wanych zostanie w odnow´ miast i miasteczek w regionie (na 70 
projektów rewitalizacyjnych), a 182 mln zł zasilà Êwi´tokrzyska 
słu˝b´ zdrowia, finansujàc 30 inwestycji w szpitalach. Na 62
projekty zwiàzane z edukacjà i kulturà wydamy z RPO 134 
miliony zł, 124 mln zł na 70 projektów zwiàzanych ze sportem 
i turystykà. A˝ 320 mln zł trafi do Êwi´tokrzyskiego biznesu,
na wsparcie 350 przedsi´wzi´ç realizowanych przez mikro, 
małe i Êrednie firmy w regionie! – To przedsi´biorcy, poprzez 
inwestycje w swoich firmach kreujà rozwój gospodarczy nasze-
go województwa. Pieniàdze zainwestowane w Êwi´tokrzyski 

Unijny rozkwit województwa

biznes przekładajà si´ na nowe miejsca pracy, a właÊnie na tych 
nowych stanowiskach pracy najbardziej nam zale˝y – podkreÊla 
marszałek Adam Jarubas.

Po pierwsze: komunikacja i zdrowie
 Ju˝ na poczàtku kadencji Samorzàdu Województwa marsza-
łek Adam Jarubas mówił o dwóch priorytetowych dziedzinach, 
na które w pierwszej kolejnoÊci uruchomione zostały unijne fun-
dusze. Chodziło o modernizacj´ dróg oraz inwestycje w ochro-
nie zdrowia. Pierwsze wst´pne umowy na dofinansowanie pro-
jektów z RPO dotyczyły właÊnie inwestycji w ochronie zdrowia 
oraz modernizacji Êwi´tokrzyskich dróg. Nieprzypadkowo – 
w tych dziedzinach były najwi´ksze oczekiwania mieszkaƒców. 
Chodziło te˝ o otwarcie komunikacyjnego regionu – konieczne, 
by województwo mogło si´ dynamiczniej rozwijaç.
 Drogi w regionie przez wiele lat były niedoinwestowane. 
Teraz musimy nadrabiaç zaległoÊci. – Na modernizacj´ dróg 
moglibyÊmy wydaç ka˝de pieniàdze i ciàgle byłoby ich za mało 
– mówi marszałek Jarubas.- Widaç jak o te fundusze zabiegajà 
gminy i powiaty. Mimo prowadzonych inwestycji, w tej dziedzi-
nie wcià˝ mamy du˝o do zrobienia.
 Do czerwca przyszłego roku ma byç zakoƒczona moderniza-
cja drogi wojewódzkiej nr 753 na odcinku Huta Nowa – Wól-
ka Milanowska, b´dàcej elementem tzw. p´tli Êwi´tokrzyskiej. 
Koszt tej inwestycji to ponad 30 mln złotych. W ramach inwesty-
cji przebudowane zostanà drogi na długoÊci około 9 kilometrów, 
wytyczone zostanà chodniki, wzdłu˝ trasy powstanie te˝ Êcie˝ka 
rowerowa.
 JednoczeÊnie prowadzona jest najwi´ksza tegoroczna inwe-
stycja na drogach wojewódzkich w Âwi´tokrzyskiem - przebu-
dowa trasy nr 751 Nowa Słupia – Ostrowiec wraz z budowà 
obwodnicy Nowej Słupi. To wa˝ny szlak komunikacyjny w re-
gionie, stanowiàcy dojazd do terenów przemysłowych Ostrow-
ca, ale tak˝e poło˝onych w tamtym rejonie atrakcji turystycznych 
– Parku Jurajskiego w Bałtowie czy Krzemionek Opatowskich. 
Modernizacja 23-kilometrowego odcinka trasy kosztowaç b´dzie 
ponad 80 mln złotych, a jej zakoƒczenie planowane jest na lipiec 
przyszłego roku.
 Fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego 
wspomagajà roboty modernizacyjne nie tylko na drogach wo-
jewódzkich, ale przede wszystkim na gminnych i powiatowych. 
Wsz´dzie pojawia si´ coraz wi´cej tablic z informacjà „Inwesty-
cja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego”.
 JeÊli mówimy o inwestycjach w szpitalach wojewódzkich, to 
mogà byç one prawdziwym powodem do dumy. Tak jak odda-
ny niedawno do u˝ytku nowy oddział kardiochirurgii w Woje-

Rozbudowana baza edukacyjna w miejscowoÊci 
Zbludowice w gminie Busko - Zdrój 

Nowa odsłona Amfiteatru Kadzielnia
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wódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. W tej samej placówce 
finalizowana jest tak˝e budowa nowego oddziału neurochirur-
gii. W sumie w szpitalach podległych samorzàdowi wojewódz-
twa realizowanych było lub wcià˝ jest 11 du˝ych inwestycji 
– realizowane tam prace szacowane sà na około 135 milionów 
złotych! Pierwsze umowy na inwestycje w ochronie zdrowia 
dotyczyły du˝ych zadaƒ, majàcych ogromne znaczenie dla po-
prawy bezpieczeƒstwa zdrowotnego mieszkaƒców wojewódz-
twa. Chodzi tu właÊnie o budow´ szpitala kardiochirurgicznego 
i neurochirurgicznego oraz popraw´ warunków funkcjonowa-
nia Âwi´tokrzyskiego Centrum Onkologii. 

Na hale sportowe, wodociàgi 
i promocj´ regionu 
 Projektami, które równie˝ odpowiadajà na bezpoÊrednie 
zapotrzebowanie społeczne, a zyskały dofinansowanie z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego, sà inwestycje zwiàzane 
z rozwojem infrastruktury ochrony Êrodowiska i energetycznej. 
To przedsi´wzi´cia dotyczàce budowy sieci wodociàgowych 
i kanalizacyjnych, oczyszczalni Êcieków czy modernizacji sieci 
ciepłowniczych. Na 80 projektów dotyczàcych szeroko rozumia-
nej ochronà Êrodowiska wydanych zostanie z RPO 300 milionów 
złotych. Wsparcie si´gajàce 50-60% wartoÊci inwestycji pozwoli 
na zrealizowanie przedsi´wzi´ç wodociàgowych mi´dzy inny-
mi w gminie Tarłów, w ramach tego działania powstanà tak˝e 
oczyszczalnie Êcieków oraz kanalizacja sanitarna w Lipniku, 
Fałkowie oraz w gminie Radków. Z kolei gmina Kije otrzyma 
dofinansowanie do budowy Centrum Edukacji Ekologicznej
w Zamku w Kijach.
 W ramach RPO odbyły si´ cztery konkursy na projekty 
zwiàzane z promocjà gospodarczà i turystycznà regionu. Wszyst-
kie cieszyły si´ du˝ym zainteresowaniem, pojawiły si´ bardzo 
ciekawe pomysły na promocj´ regionu. Turystyka jest jednà 
z gał´zi gospodarki, którà Zarzàd Województwa chce szczegól-
nie rozwijaç. SpoÊród wielu zgłoszonych projektów, Zarzàd wy-
brał do dofinansowania w sumie 35 przedsi´wzi´ç o charakterze
promocyjnym. Otrzymajà one łàcznie prawie 92 mln złotych do-
tacji z Regionalnego Programu Operacyjnego. Mi´dzy innymi 
4 miliony złotych trafi do Instytucji Kultury Zamek Krzy˝topór
w Ujeêdzie - na popraw´ wizerunku turystycznego regionu, 
poprzez promocj´ Zamku Krzy˝topór w Ujeêdzie, a prawie 
3 miliony złotych dostanie Gmina Masłów – na Dworek Stefana 
˚eromskiego – Szklany Dom – Ikon´ Regionu Âwi´tokrzyskiego. 
Ta inwestycja jest ju˝ zresztà finalizowana. W ramach tych fun-
duszy realizowana jest tak˝e modernizacja kieleckiego amfite-
atru ”Kadzielnia”. 

320 milionów dla Êwi´tokrzyskiego biznesu
 Dzielàc fundusze w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Zarzàd Województwa przyznaje dofinansowanie do
przedsi´wzi´ç praktycznie we wszystkich dziedzinach ˝ycia 

Opinia
 Adam Jarubas, marszałek 
województwa Êwi´tokrzyskiego: 
 - Przypomn´, ̋ e w ramach całe-
go Regionalnego Programu Opera-
cyjnego mamy do wydania blisko 
726 milionów euro. Te pieniàdze 
sà swoistym „kołem zamacho-
wym”, dzi´ki któremu niweluje-
my ró˝nice - cz´sto wynikajàce 
z historycznych zaszłoÊci - mi´dzy 
naszym województwem a lepiej 
rozwini´tymi regionami kraju. 
Ju˝ dziÊ widzimy jak wojewódz-
two zmienia si´ dzi´ki funduszom 
z Unii Europejskiej. Trudo znaleêç inwestycj´, która nie by-
łaby współfinansowana z Unii, czy to w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego, czy te˝ programu „Rozwój 
Polski Wschodniej”. To cieszy, bo województwo zmienia si´ 
i naprawd´ pi´knieje. Za kilka lat nasz region b´dzie ju˝ na 
innym, znacznie wy˝szym etapie rozwoju.
Zbli˝amy si´ do koƒca kontraktowania Êrodków w ra-
mach całego Regionalnego Programu Operacyjne-
go. Ogłoszone zostały ostatnie konkursy. Za nami sà te 
najwi´ksze i najwa˝niejsze nabory zwiàzane m.in. z roz-
wojem przedsi´biorczoÊci i wsparciem innowacyjnoÊci, 
modernizacjà sieci drogowej, rozwojem infrastruktury ochro-
ny Êrodowiska i energetycznej czy inwestycjami w ochron´ 
zdrowia, dziedzictwo kulturowe, turystyk´ i sport. Do 
rozstrzygni´cia zostały jeszcze ostatnie nabory projektów od 
przedsi´biorców oraz w działaniach zwiàzanych z rozwojem 
innowacji i wspieraniem działalnoÊci dydaktycznej szkół, 
a tak˝e tworzeniem i rozbudowà funduszy po˝yczkowych 
i gwarancyjnych.

– od sportu, przez kultur´, dziedzictwo narodowe, edukacj´, 
turystyk´, promocj´ regionu, po innowacje i wsparcie lokalne-
go biznesu w postaci mikro, małych i Êrednich przedsi´biorstw. 
Cz´Êç tych przedsi´wzi´ç jest dopiero uruchamiana, inne ju˝ 
si´ zakoƒczyły. Tak jak np. budowa hali widowisko- sportowej 
w J´drzejowie. Zrealizowany przez Powiat J´drzejowski projekt 
pod nazwà „Budowa kompleksu sportowo- dydaktycznego przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1w J´drzejowie” otrzymał 
3,3 mln zł dofinansowania z RPO ( całkowita wartoÊç inwestycji
to ponad 6 mln zł).
 Z punktu widzenia rozwoju regionu ogromne znaczenie 
majà działania zwiàzane ze wsparciem Êwi´tokrzyskiego biz-
nesu, adresowane do mikro, małych i Êrednich firm. W ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego na tego typu działania 
przewidziane jest wsparcie finansowe w wysokoÊci 94 milionów
euro. Te pieniàdze zainwestowane w Êwi´tokrzyskie firmy po-
winny znacznie wzmocniç je nie tylko na rynku regionalnym, 
ale tak˝e krajowym i europejskim.
  WłaÊciciele firm bardzo ch´tnie ubiegajà si´ o unijne dofinan-
sowanie przeró˝nych planowanych przez siebie przedsi´wzi´ç, 
od usług hotelarsko-gastronomicznych poczynajàc, a na inno-
wacyjnych rozwiàzaniach w przedsi´biorstwach produkcyjnych 
koƒczàc. Dotychczas do dofinansowania wybranych zostało 350
projektów od przedsi´biorców. Trafi do nich w sumie 320 mi-
lionów złotych. Cz´Êç z nich została ju˝ koƒczona i rozliczona. 
A efektem sà nie tylko nowe maszyny, rozwiàzania technologicz-
ne czy hale produkcyjne, ale tak˝e – a mo˝e przede wszystkim 
– nowe miejsca pracy. W sumie efektem tych wszystkich zakła-
danych inwestycji w Êwi´tokrzyskich firmach ma byç stworze-
nie w regionie ponad 1200 nowych miejsc pracy. 

Iwona Sinkiewicz

Rozbudowany kompleks sportowo-rehabilitacyjno- 
-edukacyjny w S´dziszowie
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 Uczniowie wyrywajàcy si´ na wyÊcigi do tablicy, rywalizujàcy 
o pierwszeƒstwo wykonania przygotowanych przez nauczy-
ciela zadaƒ, ciekawi, spontaniczni, uÊmiechni´ci, czekajàcy 
z niecierpliwoÊcià na kolejnà lekcj´ – tego nie przewidzieli 
chyba nawet najwi´ksi optymiÊci. Âwi´tokrzyskie szkoły dia-
metralnie zmieniajà swoje oblicze. Wszystko zacz´ło si´ od, po-
zornie, zwykłego gad˝etu – zestawu multimedialnego w skład 
którego wchodzi tablica interaktywna połàczona z odpowiednio 
oprogramowanym komputerem oraz specjalny rzutnik. 126 tego 
rodzaju urzàdzeƒ trafiło w ubiegłym roku do szkół w naszym
regionie i zrewolucjonizowało sposób prowadzenia zaj´ç lekcyj-
nych. Na tym jednak nie koniec! Znakomity pomysł Samorzàdu 
Województwa jest kontynuowany tak˝e w roku bie˝àcym; kolej-
ne 5 milionów złotych w ramach „Âwi´tokrzyskiego  Programu 
Wspierania Rozwoju Edukacji w 2010 roku” pomo˝e w zakupie 
kolejnych nowoczesnych pomocy dydaktycznych . Âmiały po-
mysł, szybkie wdro˝enie do realizacji, zadowolenie nauczycieli, 
radoÊç uczniów. - O to przecie˝ chodzi! – mówià Êwi´tokrzyscy 
specjaliÊci od edukacji.

Tablice interaktywne 
zrobiły prawdziwà furor´!
 Stało si´ to mo˝liwe dzi´ki Âwi´tokrzyskiemu Programo-
wi Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na 
realizacj´ którego Zarzàd Województwa wyasygnował w ubie-
głym roku 5 milionów złotych. - JesteÊmy jedynym spoÊród re-
gionów w Polsce, który zdecydował si´ na realizacj´ tego typu 
programu. Jego ideà sà działania ukierunkowane na zmniej-
szenie dysproporcji pomi´dzy miastem i wsià w obszarze edu-
kacji – mówił marszałek Adam Jarubas podczas konferencji 
prasowej zorganizowanej w połowie marca ub. roku. - Jednym 
z wielu niekorzystnych zjawisk wyst´pujàcych na wsi jest wcià˝ 
ni˝szy poziom wykształcenia jej mieszkaƒców, mniejsze aspira-
cje ˝yciowe, trudniejszy dost´p do nowoczesnych technologii 
i infrastruktury szerokopasmowego Internetu. Te niekorzystne 
uwarunkowania decydujà o mniejszej atrakcyjnoÊci obszarów 
wiejskich i wpływajà na powstawanie kolejnych barier rozwo-
jowych zwiàzanych z tzw. wykluczeniem cyfrowym. Skutkuje 
to mniejszà dost´pnoÊcià do rynku pracy z uwagi na brak odpo-
wiednich kwalifikacji – dodał wówczas marszałek.
 Na realizacj´ pomysłu, który zakiełkował nieco 12 miesi´cy 
wczeÊniej podczas konferencji „Âwi´tokrzyska e-szkoła” zorga-
nizowanej w Wólce Milanowskiej, nie trzeba było długo czekaç; 
w czerwcu 2009 roku projekt zyskał bezwzgl´dnà akceptacj´ rad-
nych Sejmiku Województwa i mo˝na było podjàç zakup tablic.
 - Ten pomysł to był superpomysł! – tak okreÊlajà inicjatyw´ 
marszałka i Zarzàdu Województwa zarówno dyrektorzy, nauczy-
ciele, jak i uczniowie szkół, które otrzymały tablice. - Program 
wspierania przez samorzàd województwa oÊwiaty na obszarach 
wiejskich jest pozytywnym ewenementem w skali całego kraju. 
˚adne województwo nie podj´ło takiego kroku - mówi Małgo-
rzata Muzoł Âwi´tokrzyski Kurator OÊwiaty.
 - Bardzo si´ ciesz´, ˝e równie˝ uczniowie naszej szkoły mogà 
korzystaç z nowoczesnego sprz´tu, jakim bez wàtpienia jest ta-
blica interaktywna – mówi El˝bieta Błaszczyk, dyrektor Zespo-
łu Placówek OÊwiatowych w Strawczynie - Wykorzystujemy jà 
do nauki wielu przedmiotów m.in. fizyki, chemii, j´zyków ob-
cych, historii. Zaj´cia sà atrakcyjniejsze, prowadzone w ciekawy 
sposób. Mamy nadziej´, ˝e tablice multimedialne powoli b´dà 
zast´powaç w szkołach czarne tablice z kredà.  ˚yczylibyÊmy 
sobie, aby było ich wi´cej, aby nauczyciele mogli pracowaç 
nowoczeÊnie, przekazujàc wiedz´ w ciekawy sposób – mówi.  - 
Chyba ka˝dy lubi korzystaç z komputera, a ta tablica działa na 
podobnych zasadach. Z pewnoÊcià uatrakcyjnia zaj´cia, łatwiej 
zrozumieç materiał, przyswoiç wiedz´. Lekcje sà po prostu su-
per! – dodajà uczniowie ze Strawczyna.

 Tablica interaktywna cieszy te˝ kadr´ nauczycielskà oraz 
uczniów Zespołu Szkół w åmiƒsku. Jak mówi dyrektor placów-
ki Krzysztof Wójcikowski, jakoÊç nauczania znacznie si´ za jej 
sprawà poprawiła.
 – Poprawiła si´ te˝ sama motywacja dzieci do nauki 
i ciekawoÊç Êwiata – dodaje – Tablica budzi silne emocje nie tylko 
wÊród uczniów, ale i nauczycieli. Mamy ÊwiadomoÊç, ˝e szkoła 
nie byłaby w stanie zakupiç takiego zestawu samodzielnie wi´c 
cieszymy si´ tym bardziej – mówi dyrektor.
 Mo˝liwoÊci tablic multimedialnych sà niemal nieograniczo-
ne i z powodzeniem sà wykorzystywane podczas nauczania 
wszystkich bez wyjàtku szkolnych przedmiotów. OczywiÊcie, 
podobnie jak klasyczna tablica, wyposa˝one sà w wirtualnà 
kred´ i gàbk´ do Êcierania, ale… od klasycznej, czarnej, dobrze 
nam znanej tablicy oddziela je przepaÊç technologiczna. Mogà 
słu˝yç jako zwykły telewizor, monitor komputera, czy sprz´t 
audio. Ale wyposa˝one w odpowiednie oprogramowanie edu-
kacyjne potrafià byç i ˝ywym, mówiàcym do uczniów globusem
i wypełnionà płynem menzurkà i mikroskopem i tablicà Men-
delejewa. Potrafià generowaç figury geometryczne, zamieniç
si´ nieoczekiwanie w papier milimetrowy z ekierkà i cyrklem, 
potrafià te˝ spokojnym, lecz stanowczym głosem lektora…
wytknàç uczniowi błàd.
 Nauczyciele zapewniajà, ̋ e mimo tej „niedogodnoÊci” ucznio-
wie podczas lekcji z u˝yciem tablic sà wyjàtkowo aktywni. - Ju˝ 
na pierwszych lekcjach rzucało si´ w oczy, ˝e uczniowie w bar-
dziej aktywny sposób biorà udział w lekcji. Bardziej si´ starajà. 
– mówi Grzegorz Szlefarski, nauczyciel przyrody w çmiƒskiej 
szkole -  Tablica umo˝liwia wprowadzenie wielu ciekawych 
metod pracy, a połàczenie z Internetem daje dost´p do zaso-
bów wiedzy całego Êwiata. Za sprawà Programu opracowane-
go przez Urzàd Marszałkowski korzystanie z tego wspaniałego 
urzàdzenia zostało umo˝liwione uczniom ze wsi. Zalety korzy-
stania z takiej nowinki technologicznej jakà jest tablica, szcze-
gólnie tutaj na wsi, naprawd´ trudno przeceniç. Nasi uczniowie 
opuszczajàc szkoł´ ju˝ b´dà szli w Êwiat z pozytywnym baga˝em 
doÊwiadczeƒ, z umiej´tnoÊcià obsługi takiej tablicy. Był to wi´c 
naprawd´ bardzo dobry pomysł – dodaje Grzegorz Szlefarski.
 A co na to dzieci? - Mo˝emy rysowaç na niej, mo˝emy jej 
dotykaç. – mówi Olek Gajek z åmiƒska - Bardziej si´ przez 
to uczymy. Na poczàtku było to dla nas wielkie zaskoczenie, 
byliÊmy ciekawi jak si´ to obsługuje, a teraz ju˝  praktycznie 
na ka˝dej lekcji ta tablica nam pomaga. Przez to, ˝e jest taka 
fajna wszyscy si´ zgłaszamy na lekcji i chcemy bardziej w niej 
uczestniczyç – mówi. - Te lekcje sà bardziej kolorowe, fajniejsze. 
Mo˝emy sobie wi´cej wyobraziç na  lekcji, wszystko jest cieka-
wiej opowiadane, wi´cej si´ uczymy ni˝ z takiej normalnej tabli-

O to właśnie chodzi!

Z interaktywnych tablic korzystajà m.in. uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Radkowicach w gminie Ch´ciny
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cy. Jest te˝ połàczenie z Internetem – dodaje Maciek Sadza.
 Ch´tnych do otrzymania tablic interaktywnych było w ubie-
głym roku prawie 300 szkół – otrzymało je 126. Pozostałe jednak 
stojà przed takà szansà, poniewa˝… 

Trwa nabór wniosków do II edycji Programu
 Samorzàd województwa podà˝a sprawdzonà, przetartà 
w ubiegłym roku, drogà.  Na zakup kolejnych nowoczesnych 
pomocy dydaktycznych przeznaczył w tym roku kolejne 
5 milionów złotych. Pieniàdze w całoÊci pochodzà z bud˝etu 
województwa. Do 31 sierpnia mo˝na zło˝yç wniosek o dofi-
nansowanie inicjatyw zwiàzanych z tworzeniem w regionie 
Êwi´tokrzyskim warunków równych szans edukacyjnych dla 
dzieci i młodzie˝y, bez wzgl´du na miejsce ich zamieszkania 
i pobierania nauki szkolnej. Szkoły, które b´dà chciały otrzymaç 
nowoczesny sprz´t, b´dà musiały wziàç udział w konkursie.
 Cele szczegółowe II edycji Programu to przede wszystkim na-
bycie i rozwój u uczniów umiej´tnoÊci korzystania z nowocze-
snych technologii, w tym z komputera i Internetu, doskonalenie 
umiej´tnoÊci posługiwania si´ j´zykiem obcym oraz kształcenie  
umiej´tnoÊci rozwijania i wykorzystywania myÊlenia matema-
tycznego.
- Przed rokiem Program był  adresowany do szkół z terenów 
wiejskich, tym razem obejmuje placówki szkolne w całym woje-
wództwie, tak˝e w miastach powy˝ej 5 000 mieszkaƒców. Urzàd 
Marszałkowski przewiduje, ˝e wsparciem obj´tych zostanie mi-
nimum 200 szkół i oÊrodków szkolno – wychowawczych – mówi 
marszałek Adam Jarubas - W tym roku zdecydowaliÊmy o prze-
znaczeniu całej kwoty na zakup sprz´tu: 100 interaktywnych 
zestawów multimedialnych (komputer, tablica multimedial-
na, rzutnik multimedialny, oprogramowanie specjalistyczne), 

50 mobilnych zestawów komputerowych (notebooki uczniow-
skie, notebook nauczycielski, ruter sieci bezprzewodowej, ser-
wer, oprogramowanie), 50 pracowni j´zykowych (meble, ter-
minal ucznia, pakiet sterowania, słuchawki, pakiet programów) 
oraz 40 uczniowskich zestawów do kształcenia kompetencji klu-
czowych z matematyki. Pomoc w postaci zestawów do kształce-
nia kompetencji z matematyki przewidziana jest dla szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych, których uczniowie osiàgn´li słabe 
wyniki z egzaminów zewn´trznych w tym zakresie – dodaje 
marszałek.
 Na pewno niekwestionowanà i bardzo po˝àdanà przez uczniów 
nowinkà technologicznà b´dà tzw. zestawy classmate. Po˝àdanà, 
ale te˝ kosztownà; zestaw kosztuje od 30 do 40 tysi´cy złotych. 
Obecnie w województwie Êwi´tokrzyskim takim zestawem mo˝e 
pochwaliç si´ jedynie szkoła w Bilczy. Czym tak naprawd´ sà clas-
smate? To kilka netbooków z ruchomymi w kilku płaszczyznach 
monitorami, połàczonych bezprzewodowo w sieç. CałoÊç mo˝na 
zapakowaç na specjalny wózek, słu˝àcy jednoczeÊnie jako łado-
warka. Nauczyciele ju˝ teraz majà pewnoÊç, ˝e classmate zrobià 
prawdziwà furor´ wÊród uczniów.
 Aby jednak wymienione pomoce dydaktyczne odpowiednio 
wykorzystywaç z po˝ytkiem dla uczniów, wiedz´ na temat ich 
mo˝liwoÊci edukacyjnych musieli nabyç przede wszystkim na-
uczyciele. Dlatego w ramach programu Âwi´tokrzyskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli zorganizowało szkolenia dla nauczy-
cieli w ramach projektu „Nauczyciel XXI wieku”. Szkoleniami 
z zakresu nowoczesnych technik i narz´dzi dydaktycznych 
obj´tych zostało około 1600 pedagogów z terenu województwa.
 Czy Êwi´tokrzyskie ma zatem szans´, by staç pot´gà 
edukacyjnà? Mo˝e nie od razu, ale bardzo dobre ziarno ju˝ zo-
stało posiane. I co najwa˝niejsze – z powodzeniem kiełkuje!

Robert Siwiec

 Wiejskie przedszkola, w których miejsca znalazło 5 tysi´cy 
dzieciaków ze Êwi´tokrzyskiego, dodatkowe zaj´cia w szko-
łach, stypendia dla wybitnie zdolnych uczniów,  nowe firmy
i szkolenia dla osób pracujàcych – to tylko niektóre efekty 
wprowadzania w naszym regionie unijnego programu Kapitał 
Ludzki. Okazuje si´, ˝e Âwi´tokrzyskie kapitalnie inwestu-
je w ludzi. Z programu skorzystało ju˝ w sumie kilkadziesiàt 
tysi´cy mieszkaƒców województwa. A Âwi´tokrzyskie nale˝y 
do grupy regionów, które najlepiej w kraju wykorzystujà pro-
gram Kapitał Ludzki.

 Na dofinansowanie projektów z PO KL w latach 2007
– 2013województwo Êwi´tokrzyskie otrzymało 317,5 mln euro 
(ponad 1,2 mld zł). Instytucjami, które wdra˝ajà program w na-
szym regionie sà Âwi´tokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalne-
go i Wojewódzki Urzàd Pracy w Kielcach. Dotychczas obie te 
instytucje ogłosiły  blisko 50 konkursów na dofinansowanie
projektów. W ramach tych konkursów gminy, szkoły, ró˝nego 
typu organizacje i stowarzyszenia oraz firmy zło˝yły blisko
4 tys. wniosków o przyznanie dofinansowania. Do najpopular-
niejszych działaƒ realizowanych w ramach programu Kapitał 
Ludzki nale˝y organizacja zaj´ç pozalekcyjnych dla uczniów 
(było 900 zło˝onych projektów) oraz podnoszenie kwalifikacji
pracowników Êwi´tokrzyskich przedsi´biorstw (blisko 600 pro-
jektów), w tym bardzo popularne szkolenia j´zykowe.

 – Obie nasze instytucje wdra˝ajàce program Kapitał Ludzki, 
czyli Âwi´tokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego i Wojewódzki 
Urzàd Pracy,  autorom blisko 750 projektów  przyznały dofinan-

sowanie o łàcznej wartoÊci ponad 590 mln złotych – mówi wice-
marszałek Zdzisław Wrzałka, nadzorujàcy realizacj´ programu. 
- Bioràc pod uwag´ stopieƒ zaawansowania innych regionów 
w realizacji PO KL, województwo Êwi´tokrzyskie nale˝y do 
grona tych, które najlepiej w kraju wdra˝ajà Kapitał Ludzki- 
podkreÊla wicemarszałek.

Kapitał w liczbach
 Realizacja programu przekłada si´ na liczby, a te na konkretne 
działania przynoszàce wielorakie efekty. Jednym z wymiernych 
efektów, bardzo dobrze przyjmowanym przez mieszkaƒców 
województwa sà powstajàce w ramach programu przedszkola 
i punkty przedszkolne na terenach wiejskich.  Z przedszkoli 
obj´tych unijnym wsparciem korzysta 5 tysi´cy dzieciaków, 
głównie z gmin wiejskich. W niektórych z nich dotychczas nie 
działało ani jedno przedszkole, teraz dzieci majà zapewnionà 
opiek´ nie tylko wychowawców, ale te˝ np. logopedów, psycho-
logów; uczà si´ j´zyków obcych czy poznajà region w ramach 
organizowanych przez placówk´  wycieczek.

 26 tys. Êwi´tokrzyskich uczniów, w znacznej cz´Êci równie˝ 
z obszarów wiejskich, skorzystało z zaj´ç pozalekcyjnych. W 
ramach prowadzonych dodatkowych lekcji opłacanych w ra-
mach programu przez Uni´ Europejskà uczniowie mogli np. 
doskonaliç swoje umiej´tnoÊci zwiàzane z obsługà kompute-
ra, rozwijaç znajomoÊç j´zyków obcych oraz pogł´biaç wiedz´ 
z przedmiotów Êcisłych. – Na uwag´ zasługujà równie˝ przy-
znawane w ramach POKL stypendia unijne – podkreÊla wi-

Świętokrzyskiego kapitalne 
inwestowanie w ludzi
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cemarszałek  Zdzisław Wrzałka. – Otrzymało je blisko 400 
młodych, wybitnie uzdolnionych matematycznie uczniów ze 
Âwi´tokrzyskiego. Co wa˝ne, były to stypendia dla młodych lu-
dzi pochodzàcych z niezamo˝nych rodzin.  W sumie na te sty-
pendia naukowe wydaliÊmy   blisko 1 milion złotych!

 Ale to nie wszystko. Tak naprawd´ od aktywnoÊci i pomysłów 
ludzi zale˝y, na ile i na jakie projekty uda si´ gminie czy stowa-
rzyszeniu pozyskaç fundusze z Kapitału Ludzkiego. Przykładem 
mo˝e byç podkielecka gmina Bielina, która  bardzo skutecznie 
korzysta z unijnych funduszy, wykorzystujàc je m.in. na nauk´ 
Êwi´tokrzyskiej gwary. Tak było w przypadku projektu „Bielinia-
nie nie g´si i swój j´zyk majà”, w ramach którego mieszkaƒcy 
uczyli si´ Êwi´tokrzyskiej cz´sto ju˝ zapomnianej mowy (pisali 
legendy, opowiadania, uczyli si´ przyÊpiewek), a gmina wyda-
ła specjalnà ksià˝eczk´ o lokalnej gwarze -  „Na Êwi´tokrzyskim 
gwarowym goÊciƒcu”. W ramach projektu „Turystyka wiejska 
u stóp Âwi´tego Krzy˝a” gmina zorganizowała dla mieszkaƒców 
kurs agroturystyczny oraz kurs kulinarny. Z kolei w ramach jesz-
cze innego „kapitałowego” projektu - „Spod Łysicy w obj´cia 
Melpomeny -  panie z terenu gminy uczestniczyły w zaj´ciach 
teatralnych prowadzonych przez profesjonalnych aktorów 
i przygotowywały przedstawienie, które póêniej  zaprezento-
wały  podczas Dni Kultury i Tradycji Gminy Bieliny. Te przykła-
dy pokazujà, ˝e stare porzekadło „chcieç to móc”, sprawdza si´ 
i w przypadku unijnych programów.  

Praca z Unii
 Osobnym segmentem projektów z programu Kapitał Ludz-
ki sà te zwiàzane z rynkiem pracy. Sà to ró˝nego typu szkole-
nia zawodowe zwiàzane z podnoszeniem kwalifikacji. D tej
pory skorzystało z nich 25 tysi´cy osób pracujàcych oraz blisko 
26 tysi´cy bezrobotnych. Co istotne, podnoszenie kwalifikacji
cz´sto połàczone było tak˝e ze wsparciem psychologów i dorad-
ców zawodowych. W ramach wzmacniania swoich kwalifikacji
na rynku pracy ogromnym zainteresowaniem cieszà si´ kursy 
zwiàzane z naukà j´zyków obcych ( angielskiego, niemieckie-
go, rosyjskiego, włoskiego czy hiszpaƒskiego), coraz cz´Êciej 
powiàzane np. z obsługà komputera.

 Ale wa˝nym elementem programu Kapitał Ludzki sà tak˝e do-
tacje na rozpocz´cie własnej działalnoÊci gospodarczej.  Mo˝liwe 
do uzyskania wsparcie to nawet 40 tysi´cy złotych. Uzyskanie 
unijnej dotacji najcz´Êciej wià˝e si´ z zało˝eniem jednoosobowej 
firmy, czyli z tzw. samozatrudniem. W firmach, które powstały 
w naszym regionie dzi´ki takim właÊnie dotacjom, prac´ znala-
zło do tej pory 3 tys. osób!  Pozyskanie inwestora, który stwo-
rzyłby tyle miejsce pracy w jednej firmie jest niezwykle  trudne,

PO KL „od kuchni”
 Âwi´tokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego i Woje-
wódzki Urzàd Pracy, jako instytucje wdra˝ajàce w woje-
wództwie Êwi´tokrzyskim program Kapitał Ludzki   ogło-
siły do tej pory blisko 50 konkursów na dofinansowanie
projektów. W ramach tych konkursów zło˝ono blisko 4 
tys. wniosków o przyznanie dofinansowania. Do najpopu-
larniejszych elementów PO KL nale˝à działania zwiàzane 
z  organizacjà zaj´ç pozalekcyjnych dla uczniów (było 900 
zło˝onych projektów) i podnoszeniem kwalifikacji pracow-
ników Êwi´tokrzyskich przedsi´biorstw (blisko 600 projek-
tów). 
 Od poczàtku realizacji PO KL pracownicy ÂBRR i WUP  
przeprowadzili łàcznie ponad 12 tysi´cy ocen projektów 
i sprawdzili ponad 5 tysi´cy wniosków dotyczàcych rozli-
czania realizowanych projektów.
 Oprócz wsparcia projektów, wyłanianych w drodze kon-
kursów, WUP i ÂBRR przekazujà, w ramach tzw. projektów 
systemowych, Êrodki na realizacj´ działaƒ takim instytucjom 
jak gminne lub miejskie OÊrodki Pomocy Społecznej, Powia-
towe Centra Pomocy Rodzinie czy Powiatowe Urz´dy Pracy. 
Z takimi instytucjami podpisano dotychczas 300 umów na 
realizacj´ projektów. 

czy wr´cz niemo˝liwe. Tymczasem w ramach programu Kapitał 
Ludzki  powstało 3 tysiàce miejsc pracy, i to rozło˝one praktycz-
nie równomiernie w całym regionie. 

 Z rynkiem pracy powiàzane sà tak˝e projekty skierowane 
do osób zagro˝onych wykluczeniem społecznym - długotrwale 
bezrobotnych, niepełnosprawnych czy uzale˝nionych od alko-
holu, a tak˝e w ró˝ny sposób  dyskryminowanych, w tym ze 
wzgl´du na wiek i płeç. Uczestnicy takich projektów otrzymujà 
wsparcie psychologiczne, majà mo˝liwoÊç uczenia si´ – by mo-
gli funkcjonowaç samodzielnie, bez pomocy paƒstwa. W takich 
projektach uczestniczyło dotychczas 2,5 tysiàca osób, a 1 200 
pracowników instytucji pomocy społecznej bezpoÊrednio 
zajmujàcych si´ aktywnà integracjà, podniosło swoje kwalifi-
kacje. 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, który wystartował 
w 2007 r., b´dzie realizowany w Polsce i w województwie Êwi´-
tokrzyskim do 2013 r. Do dyspozycji projektodawców pozostała 
jeszcze ponad połowa z 317,5 mln euro, które region otrzymał 
na dofinansowanie „kapitałowych” projektów.  Mo˝na wi´c
oczekiwaç, ˝e efekty wprowadzania programu w naszym woje-
wództwie do 2013 roku zostanà jeszcze podwojone. 

Iwona Sinkiewicz

Wicemarszałek Zdzisław Wrzałka uroczyÊcie otworzył 
przedszkole w gminie Gowarczów

Zdzisław Wrzałka nagrodził autorów „Superprojektów”
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 Ostatnie lata były czasem szczególnym dla rozwoju kul-
tury w Âwi´tokrzyskiem. Nowym budynkiem na miar´ XXI 
wieku pochwaliç si´ mo˝e Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Kielcach, trwa budowa Mi´dzynarodowego Centrum Kul-
tur, rozbudowa czeka Park Etnograficzny w Tokarni, bardziej
atrakcyjne dla zwiedzajàcych stanie si´ Muzeum Narodowe 
i Muzeum Henryka Sienkiewicza w Obl´gorku. Nie sposób 
nie wspomnieç tak˝e o Europejskim Centrum Bajki im. Ko-
ziołka Matołka w Pacanowie, które swoje podwoje otworzyło 
w tym roku, m.in. dzi´ki wsparciu finansowemu Sejmiku Wo-
jewództwa Âwi´tokrzyskiego. To tylko przykłady inwestycji 
w placówkach kultury zarzàdzanych i finansowanych przez
Samorzàd Województwa. Lista przedsi´wzi´ç z tego obszaru 
realizowanych w naszym regionie jest niezwykle imponujàca. 
Âwi´tokrzyskie samorzàdy zrozumiały bowiem, ˝e kultura to 
Êwietna inwestycja. Nap´dza gospodark´, podnosi atrakcyjnoÊç 
turystycznà. 

Biblioteka „na swoim”, WDK po remoncie
 Sale konferencyjno-ekspozycyjne, nowoczesne czytelnie 
i wypo˝yczalnie, pracownie ksià˝ki mówionej i zbiorów spe-
cjalnych oraz Mediateka, czyli biblioteka udost´pniajàca fil-
my, muzyk´, gry komputerowe i programy do nauki j´zyków, 
a wszystko to zgromadzone na powierzchni ponad 4 tys. me-
trów kwadratowych. Tak wyglàda nowa siedziba Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej w Kielcach. MieÊci si´ w budynku po Ze-
spole Szkół Zawodowych nr 4, przy ul. Âciegiennego 13 w Kiel-
cach. Prace budowlane rozpocz´ły si´ we wrzeÊniu 2006 r. In-
westycja kosztowała ponad 13 mln zł, z czego 11 mln, stanowiło 
dofinansowanie ze Êrodków unijnych, w ramach Zintegrowane-
go Programu Rozwoju Regionalnego. 4 wrzeÊnia 2008 r. odbyło 
si´ uroczyste otwarcie nowej siedziby WBP, rok póêniej ksià˝nica 
otrzymała imi´ Witolda Gombrowicza. GoÊciem specjalnym 
uroczystoÊci była wdowa po pisarzu Rita Gombrowicz. Swoim 
czytelnikom biblioteka proponuje bogaty program ró˝nego ro-
dzaju przedsi´wzi´ç i projektów czytelniczych: spotkania autor-
skie, wystawy, promocje ksià˝ek, wieczory poetycko-muzyczne. 
– Wart podkreÊlenia jest tak˝e fakt, i˝ WBP uczestniczy w kilku 
przedsi´wzi´ciach o zasi´gu krajowym, jak polsko-norweski pro-
jekt przystosowywania bibliotek do realiów XXI wieku, a z dru-
giej strony jest mentorem i centralnym ogniwem sieci współ-
pracy dla bibliotek lokalnych w regionie, w tym tak˝e w ramach 
Programu Rozwoju Bibliotek realizowanego przez Fundacj´ 
Rozwoju Społeczeƒstwa Informacyjnego – informuje Lech Jani-
szewski, członek zarzàdu Województwa Âwi´tokrzyskiego.

 Na mniejszà skal´, choç 
tak˝e wa˝ne dla funkcjono-
wania placówki prace moder-
nizacyjne prowadzone były 
w Pedagogicznej Bibliotece 
Wojewódzkiej w Kielcach 
i jej filiach. Udało si´ m.in.
poprawiç wyglàd zabytko-
wego budynku PBW przy ul. 
Jana Pawła II w Kielcach. Wy-
remontowana została elewa-
cja od strony zachodniej i pół-
nocnej, a tak˝e od strony Izby 
Celnej oraz budynek admini-
stracji. Dyrekcja podejmuje 
tak˝e starania zmierzajàce do zmiany lokalizacji niektórych filii,
a tym samym poprawy warunków funkcjonowania bibliotek. 
Priorytetem w działaniach PBW sà tak˝e stałe i systematyczne 
zakupy nowoÊci wydawniczych, dlatego - jak zapewnia dyrek-
tor Urszula Salwa - w miar´ mo˝liwoÊci ksi´gozbiór b´dzie uzu-
pełniany o nowe pozycje.

 Gruntowny remont i modernizacj´ przeszedł tak˝e Wo-
jewódzki Dom Kultury w Kielcach. DziÊ w pełni zasługuje na 
miano nowoczesnego centrum kultury. Dzi´ki Êrodkom ZPORR 
uruchomiony został m.in. portal o tematyce kulturalnej (PIK), 
zainstalowane zostały tak˝e nowoczesne zabezpieczenia bu-
dynku przed po˝arem i kradzie˝à. WDK stał si´ tak˝e miejsce 
przyjaznym dla osób niepełnosprawnych. W 2008 r. wznowiło 
działalnoÊç kino, do dyspozycji widzów jest sala na prawie 500 
miejsc. Nowy wyglàd zyska ju˝ wkrótce otoczenie budynku. 
Planowana jest bowiem przebudowa placu oraz zagospodaro-
wanie terenu przed WDK. Miasto i region zyskajà tym samym 
kolejny pi´kny i symboliczny zakàtek. Zdaniem Lecha Jani-
szewskiego nie sposób nie wspomnieç tak˝e o podejmowanych 
przez WDK przedsi´wzi´ciach z zakresu edukacji artystycz-
nej dzieci i młodzie˝y, pracy z osobami niepełnosprawnymi, to 
tak˝e szereg działaƒ zwiàzanych z opiek´ nad kulturà ludowà – 
twórcami i zespołami folklorystycznymi. - Najnowszà inicjatywà 
jest przewidziany na 3 lata – realizowany wspólnie ze Stadninà 
Koni w Michałowie – projekt „Âwi´tokrzyskie – kraina pi´knych 
koni”, słu˝àcy promowaniu naszego regionu i podwy˝szaniu 
jego atrakcyjnoÊci turystycznej – informuje Lech Janiszewski. 

Filharmonia coraz bli˝ej nowej siedziby

 Po siedmiu latach staraƒ, w listopadzie 2007 r. rozpocz´ła si´ 
budowa Mi´dzynarodowego Centrum Kultur. Nowy gmach 
Filharmonii b´dzie si´ mieÊciç miedzy ulicami Głowackiego 
i ˚eromskiego, w miejscu byłych koszar policyjnych. Elewacja 
b´dzie wykonana z białego i czarnego kamienia. Na powierzch-
ni ponad 11 tys. metrów szeÊciennych mieÊciç si´ b´dà dwie sce-
ny oraz przestronne dwupi´trowe foyer. Znajdzie si´ tam tak˝e 
kawiarnia, kwiaciarnia i ksi´garnia muzyczna. Powstanie dzie-
dziniec koncertowy i podziemny parking. Inwestycja kosztowaç 
b´dzie 68 mln zł, z czego prawie 36 mln dokłada Unia Europejska. 
Budowa przebiega zgodnie z planem. W połowie paêdziernika 
2011 r. w nowej siedzibie Filharmonii Âwi´tokrzyskiej odb´dzie 
si´ pierwszy koncert. 

Centrum jak z bajki

 Imponujàca budowla kryjàca w sobie bibliotek´ z czytelnià, 
sal´ kinowà i teatralnà oraz interaktywnà wystaw´ wciàgajàcà 
w Êwiat bajek i baÊni europejskich – tak wyglàda Europejskie 
Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. W podró˝ 

Opłaca się wspieranie kultury

Lech Janiszewski

Budowa Mi´dzynarodowego Centrum Kultur 
przebiega zgodnie z planem
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Opinia
 Jacek Kowalczyk, dyrektor De-
partamentu Promocji, Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Urz´du 
Marszałkowskiego Województwa 
Âwi´tokrzyskiego: 
 - Lata 2006-2010 to czas 
najwi´kszych w historii naszego 
województwa inwestycji w sfer´ 
kultury. Do najwa˝niejszych 
z pewnoÊcià zaliczyç trzeba budow´ 
Mi´dzynarodowego Centrum Kul-
tur, gdzie swojà siedzib´ b´dzie 
miała Filharmonia Âwi´tokrzyska. 
Inwestycja, finansowana ze Êrodków Programu Operacyj-
nego „Infrastruktura i Ârodowisko” jest w trakcie realizacji. 
Jest zwieƒczeniem siedmiu lat staraƒ, determinacji i pasji 
wielu osób, ale tak˝e efektem dobrej współpracy pomi´dzy 
administracjà rzàdowà i samorzàdowà. Niezwykle cie-
szy tak˝e budowa Szkoły Muzycznej, która dzi´ki unijne-
mu wsparciu mieÊciç si´ b´dzie w nowoczesnej siedzibie 
z salà koncertowà i pracowniami do çwiczeƒ. Nie sposób 
oczywiÊcie wymieniç wszystkich działaƒ w obszarze kultury 
realizowanych w ostatnim czasie, było ich bowiem naprawd´ 
wiele. Jak choçby inwestycje w tzw. miejsca mocy, wÊród nich 
m.in. przedsi´wzi´cia w Parku Etnograficznym w Tokarni,
na zamku Krzy˝topór w Ujeêdzie czy te˝ „Pustelni Złotego 
Lasu” w Rytwianach. Warto tak˝e wspomnieç o renowacji 
i adaptacji na cele kulturalne zabytkowej huty ˝elaza w Sta-
rachowicach realizowanej ze Êrodków funduszy norweskich. 
Z pewnoÊcià sukcesem jest tak˝e uruchomienie unikalnego 
w skali europejskiej Centrum Bajki w Pacanowie.

do krainy dzieciƒstwa w towarzystwie sympatycznego kozioł-
ka ubranego w krótkie czerwone spodenki, z tobołkiem na ra-
mieniu, najmłodsi, wi´ksi i ci zupełnie duzi mogà si´ wybieraç 
od marca tego roku. Powierzchnia tej unikatowej w skali kra-
ju budowli w kształcie domków z piasku wynosi 1750 metrów 
kw. Dookoła budynku znajduje si´ pi´kny ogród, a nad stawem 
mini amfiteatr. Budowa ECB była mo˝liwa dzi´ki dofinansowa-
niu ze Êrodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Me-
chanizmu Finansowego Obszaru Gospodarczego, Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, samorzàdu Województwa 
Âwi´tokrzyskiego (5 mln zł) oraz gminy Pacanów. Całkowity 
koszt przedsi´wzi´cia wyniósł około 24 mln zł. Mimo, i˝ bajkowe 
centrum istnieje zaledwie od kilku miesi´cy, staje si´ ju˝ dobrze 
rozpoznawalnà w kraju markà – bajkowà miejscowoÊcià, miej-
scem przyjaznym dzieciom.

Bardziej atrakcyjne dla zwiedzajàcych 

 W tym roku Muzeum Narodowe w Kielcach przechodzi mała 
rewolucj´. Remontowany jest Pałacyk Henryka Sienkiewicza 
w Obl´gorku – oddział MNKi. Wymieniane sà podłogi, instalacja 
elektryczna i centralnego ogrzewania, zmieni si´ tak˝e elewacja 
i otaczajàcy pałacyk park. Bardziej atrakcyjne dla zwiedzajàcych 
stanà si´ dzi´ki multimediom wn´trza pałacyku. Na przeło-
mie paêdziernika i listopada br. Muzeum powita pierwszych 
turystów. Inwestycja w Obl´gorku b´dzie kosztowaç 2 mln zł., 
pieniàdze na ten cel pochodzà z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Âwi´tokrzyskiego. Równie˝ przy wspar-
ciu unijnym realizowany jest projekt „Dawny Pałac Biskupów 
Krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyj-
nym turystyki kulturowej ziemi Êwi´tokrzyskiej”. Zabezpie-
czone zostanà m.in. polichromowane stropy w sali portretowej 
i portrety biskupów na Êcianach, odtworzone podłogi, natomiast 
na parterze pałacu przywrócony zostanie dawny wyglàd sieni 
i izby dolnej. Dzi´ki zamontowanej windzie placówka stała si´ 
tak˝e miejscem przyjaznym osobom niepełnosprawnym. Pla-
nowane jest tak˝e wykonanie iluminacji pałacu. Na unijne do-
finansowanie mo˝e liczyç tak˝e projekt przewidujàcy remont,
modernizacj´ oraz wyposa˝enie Kamienicy pod Trzema Herba-
mi, w której mieÊciç si´ b´dzie Muzeum Dialogu Kultur. 

 - Nie wolno zapominaç o Muzeum Okr´gowym w Sando-
mierzu, w którego prowadzeniu współuczestniczymy, a które 
pomimo trudnej sytuacji finansowej realizuje wa˝ne inicjatywy
kulturalne o znaczeniu ponadlokalnym i przygotowuje plany 
modernizacyjne – przypomina Lech Janiszewski.

Zmiany w Tokarni i Michniowie
 Szczególnie wiele dzieje si´ w Muzeum Wsi Kieleckiej, gdzie 
rozpocz´ły si´ prace przy realizacji I etapu inwestycji pn. „Roz-
budowa infrastruktury Parku Etnograficznego i Dworku Lasz-

czyków w Kielcach”.-  Dzi´ki dofinansowaniu Unii Europejskiej
powstanà m.in. parking oraz cz´Êç Centrum Dydaktyczno-Kon-
ferencyjnego, w którym promowaç b´dziemy Êwi´tokrzyskie 
produkty regionalne. Zmodernizowane zaplecze administra-
cyjno-techniczne, magazyny muzealiów oraz pracownie kon-
serwatorskie i naukowe sprawià, ˝e staniemy si´ nowoczesnà 
otwartà na kolejne wyzwania placówkà – informuje Janusz 
Karpiƒski, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej. Ruszył pierwszy 
etap prac modernizacyjnych w Mauzoleum Martyrologii Wsi 
Polskich w Michniowie. Trwa modernizacja Domu Pami´ci Na-
rodowej, parkingu i ogrodzenia. Mamy nadziej´, ˝e to dopiero 
poczàtek wielkiej inwestycji,  na którà chcielibyÊmy otrzymaç 
dofinansowanie z Unii Europejskiej. Naszym celem jest stworze-
nie miejsca wyjàtkowego,  które w nale˝yty sposób upami´tni 
tragedi´ polskich wsi w czasie II wojny Êwiatowej - dodaje dy-
rektor Karpiƒski. Natomiast ju˝ na poczàtku paêdziernika dla 
zwiedzajàcych udost´pnione zostanà ekspozycje w nowych sa-
lach zabytkowego XVIII-wiecznego Dworku Laszczyków w Kiel-
cach,  w którym  właÊnie realizowane sà prace konserwatorskie. 
Trwa zagospodarowanie terenu wokół dworku, nasadzane sà 
kwiaty, pojawiły si´ elementy małej architektury. 

 To tylko niektóre z działaƒ realizowanych w placówkach kul-
tury, dla których organem zało˝ycielskim jest Samorzàd Woje-
wództwa Âwi´tokrzyskiego, choç jak przyznaje Lech Janiszew-
ski, członek Zarzàdu Województwa jest to lista dalece niepełna, 
a przedsi´wzi´cia kulturalne wspierane na terenie województwa 
pozostajà zupełnie poza nià. - Pokazuje ona jednak, ˝e czas jaki 
był nam wspólnie dany został wykorzystany właÊciwie. Nasza 
„mała Ojczyzna” powinna nam si´ po tych czterech latach tym 
pełniej kojarzyç jako bliskie, unikalne miejsce na ziemi, êródło 
nowych inspiracji, wyrastajàcych z bogatych i pi´knych korzeni 
– dodaje Lech Janiszewski.

Małgorzata Niewczas-Sochacka

ECB odwiedzajà i mali i duzi
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 Ostatnie lata obfitowały w wiele wa˝nych dla placówek 
ochrony zdrowia wydarzeƒ. Choçby uruchomienie w Woje-
wódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach oddziału kardiochi-
rurgii i nowoczesnego oddziału rehabilitacji, otwarcie OÊrodka 
Pozytonowej Tomografii Emisyjnej oraz rozbudowa bloku ope-
racyjnego w Âwi´tokrzyskim Centrum Onkologii, zakup cy-
tomammobusu i nowych ambulansów ratunkowych. Wkrótce 
zostanie oddany do u˝ytku oddział neurochirurgii, a jesienià 
ruszy BIOBANK. Czynione sà tak˝e starania w kierunku bu-
dowy szpitala dzieci´cego w Kielcach.  Równie ambitne inwe-
stycje realizowane sà w szpitalach powiatowych naszego regio-
nu. Wiele z nich otrzymało na ten cel unijne dofinansowanie. 

Nowe oddziały - nowe mo˝liwoÊci
 Z pewnoÊcià jednà z najpowa˝niejszych inwestycji realizowa-
nych w jednostkach ochrony zdrowia podległych samorzàdowi 
Województwa było uruchomienie kardiochirurgii. Przez długie 
lata taki oddział był tylko marzeniem, a Âwi´tokrzyskie białà 
plamà na polskiej mapie kardiochirurgii. Na operacje by-pasów 
czy zastawek mieszkaƒcy regionu musieli jeêdziç poza grani-
ce województwa. Dzi´ki zaanga˝owaniu i determinacji władz 
województwa i dyrekcji szpitala wojewódzkiego w marcu 2008 
r. w Kielcach został uroczyÊcie otwarty oddział kardiochirur-
gii. Powstał na bazie Âwi´tokrzyskiego Centrum Kardiologii, 
wyposa˝ony został w najnowoczeÊniejszy sprz´t. Operacje 
przeprowadzał zespól kardiochirurgów pod kierownictwem 
dr Edwarda Pietrzyka. Tylko w ubiegłym roku wykonał około 
500 operacji na sercu. Czynione były starania, aby oddział został 
rozbudowany. Tak si´ stało, pomogły unijne Êrodki. Inwestycja 
trwała 14 miesi´cy i kosztowała 20 milionów złotych, z czego 
14 mln zł pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Dyrektor  WSZ Jan Gierada ma powody do zadowolenia, bo-
wiem ju˝ za kilka tygodni oddany zostanie do u˝ytku nowocze-
sny budynek, w którym mieÊciç si´ b´dzie oddział neurochirur-
gii. Stanà w nim 52 łó˝ka, powstanà 2 sale operacyjne. Skróci si´ 
czas oczekiwania na operacj´. Leczone tam b´dà m.in. schorze-
nia naczyniowe mózgu i choroby nerwów obwodowych. Inwe-
stycja równie˝ otrzymała wsparcie z RPO. 

ÂCO wcià˝ si´ rozwija
 Ârodki unijne zasiliły tak˝e konto Âwi´tokrzyskiego Centrum 
Onkologii. Rozbudowany i nowoczeÊnie wyposa˝ony został blok 
operacyjny. W efekcie zwi´kszono liczb´ sal operacyjnych z 4 do 
7, co skróci czas oczekiwania chorych na leczenie operacyjne oraz 
stworzy mo˝liwoÊç wykonywania zabiegów z zakresu chirurgii 

Tu inwestujemy w zdrowie

rekonstrukcyjnej. ÂCO planuje tak˝e rozbudow´ oddziału on-
kohematologicznego i brahyterapii oraz medycyny paliatywnej.   
- Âwi´tokrzyskie Centrum Onkologii to prawdziwa duma na-
szego stawiamy na rozwój tej placówki. Dlatego oÊrodek ten 
musi byç rozwijany i unowoczeÊniany  - podkreÊla Marek 
Gos, członek Zarzàdu Województwa. Jako jedna z niewielu 
w kraju placówka posiada Pozytonowy Tomograf  Emisyjny. To 
najnowoczeÊniejszy i najdokładniejszy sprz´t diagnostyczny 
wykorzystywany w badaniach pacjentów z chorobami nowo-
tworowymi, kardiologicznymi i neurologicznymi. Na jego za-
kup Samorzàd Województwa przekazał 5 mln zł. Warto tak˝e 
wspomnieç o nowoczesnym cytomammobusie, który odwiedza 
Êwi´tokrzyskie gminy umo˝liwiajàc pacjentkom wykonanie cy-
tologii i mammografii oraz BIOBANK –u.  B´dzie on pierwszà 
tego rodzaju placówkà w kraju, która na olbrzymià, niespotykanà 
dotychczas skal´ umo˝liwi pobieranie, przechowywanie i bada-
nie próbek, m.in. krwi potrzebnych do analizowania przyczyn 
zachorowaƒ na choroby cywilizacyjne.  Docelowo  w projekcie 
b´dzie mogło wziàç udział nawet  pól miliona mieszkaƒców 
województwa Êwi´tokrzyskiego. Projekt rozpocznie si´ jesienià 
tego roku. 

Stawiamy na rozwój
 Du˝e inwestycje prowadzone sà tak˝e w pozostałych 
samorzàdowych szpitalach. Wojewódzki szpital Specjalistycz-
ny w Czerwonej Górze rozpoczàł prace nad budowa nowego 

Pozytonowy Tomograf Emisyjny 
słu˝y Êwi´tokrzyskim pacjentom

Otwarcie Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej 
w Âwi´tokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy

Nowoczesny oddział neurochirurgii 
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach
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bloku operacyjnego. Placówka została doposa˝ona w nowo-
czesny sprz´t, tomografy, endoskopy, aparatur´ RTG. Z kolei 
Âwi´tokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy unowoczeÊnia 
i remontuje kolejne pawilony. Jeden z nich zostanie przystoso-
wany na potrzeby oddziału młodzie˝owego i detoksykacyjne-
go. Dzi´ki dofinansowaniu z  PO Infrastruktura i Ârodowisko, 
Âwi´tokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 
Sanitarnego zakupiło 14 ambulansów ratunkowych z nowocze-
snym wyposa˝eniem. Nowymi inwestycjami mo˝e pochwaliç 
si´ tak˝e Âwi´tokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej 
Górze. Placówka jest czwartà lecznicà w kraju, która posiada 
lokomat – najnowsze urzàdzenie rehabilitacyjne, które poma-
ga przywracaç zdolnoÊç chodzenia małym pacjentom. W ÂCR 
otwarta została tak˝e nowoczesna stacja kolektorów słonecznych. 
Zadania inwestycyjne zostały sfinansowane przy współudziale
Êrodków Samorzàdu Województwa. Tymczasem placówka ju˝ 
przygotowuje si´ do realizacji kolejnej inwestycji. Dzi´ki Êrodkom 
z RPO powstanie tam nowy pawilon z oddziałem rehabilitacyj-
nym. Tymczasem w komfortowych warunkach w nowym bu-
dynku ju˝ od ubiegłego roku mogà si´ leczyç pacjenci oddziału 
rehabilitacji WSZ w Kielcach. 10 mln zł na adaptacj´  budynku 
przekazał Samorzàd Województwa. Pracownia rehabilitacyjna, 
z której korzystaç b´dà pacjenci zmagajàcy si´ z chorobami zawo-
dowymi  powstanie w Wojewódzkim OÊrodku Medycyny Pracy 
w Kielcach. Placówka otrzymała na ten cel 3 mln zł z RPO. Na 
bazie dotychczasowego szpitala neuropsychiatrycznego przy ul. 
Grunwaldzkiej w Kielcach, po kapitalnym remoncie powstanie 
Centrum Neurologiczne z oddziałem udarowym i oddziałami 
neurologicznymi oraz nowoczesnà rehabilitacjà neurologicznà. 
Na poczàtku lutego, do nowego budynku przy ul. Kusociƒskiego 
w Kielcach przenieÊli si´ pacjenci oddziału psychiatrii. To obiekt 
spełniajàcy wymagania i oczekiwania w XXI wieku. Pacjenci i per-
sonel znaleêli tam bardzo dobre warunki do leczenia i pracy.
 Wiele inwestycji otrzymało unijne dofinansowanie z RPO,
jednak szereg przedsi´wzi´ç (zakup sprz´tu, prace moderniza-
cyjne, zadania inwestycyjne) nie byłaby mo˝liwe bez wsparcia 
organu prowadzàcego, jakim jest Samorzàd Województwa. W la-
tach 2007-2010 samorzàdowe jednostki z bud˝etu województwa 
otrzymały w formie dotacji prawie 71 mln zł. Natomiast całkowi-
ty koszt realizacji inwestycji ochrony zdrowia w województwie 
szacuje si´ na ponad 172 mln zł. 

 Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia 
jest widoczna w całym regionie.  Unijne dofinansowanie w ra-
mach RPO WÂ otrzymały równie˝ lecznice w Kielcach i mia-
stach powiatowych. I tak m.in. nowoczesne bloki operacyjne 
powstanà bàdê zostanà zmodernizowane i wyposa˝one w no-
woczesny sprz´t w szpitalach we Włoszczowie, Staszowie, 
Ostrowcu Âwi´tokrzyskim, Skar˝ysku-Kamiennej, Busku-Zdro-
ju i Koƒskich. Rozbudowywane sà placówki w Chmielniku, Ka-
zimierzy Wielkiej i Piƒczowie. Dzi´ki pieniàdzom z UE poprawià 

Opinia
 Marek Gos, członek Zarzàdu 
Województwa Âwi´tokrzyskiego:
 - Wszystkie Êwi´tokrzyskie szpi-
tale realizujà najwa˝niejsze inwe-
stycyjne plany rozwojowe z udzia-
łem Êrodków unijnych. Wsparcie 
z UE jest bardzo powa˝ne, bo 
wynosi ponad 200 mln zł. Jest to 
oczywiÊcie kwota niewystarczajàca, 
aby zaspokoiç wszystkie potrze-
by Êwi´tokrzyskich szpitali. Warto 
jednak podkreÊliç, i˝ właÊnie na 
inwestycje w ochronie zdrowia 
na lata 2007-2013 nasze województwo przeznaczyło a˝ 
7% wszystkich Êrodków unijnych, przy Êredniej krajowej 
nie przekraczajàcej 3%. Kolejne Êrodki pomocowe, blisko 
30 mln zł chcemy w ciàgu najbli˝szych 2 lat przeznaczyç 
na informatyzacj´ i unowoczeÊnienie komunikacji w szpi-
talach. Z efektów unijnego wsparcia korzystajà ju˝ pa-
cjenci. Lecznice wzbogaciły si´ w nowoczesnà aparatur´ 
diagnostycznà, udało si´ tak˝e zmodernizowaç i wyposa˝yç 
kilka bloków operacyjnych i oddziały intensywnej opieki 
medycznej w szpitalach naszego regionu. Niektóre lecznice, 
jak np. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przyjmuje 
ju˝ pacjentów w nowoczeÊnie wyposa˝onym oddziale  kar-
diochirurgii, za kilka tygodni, w nowym budynku zacznie 
funkcjonowaç neurochirurgia.  Âwi´tokrzyskie Centrum 
Onkologii wyposa˝a kolejne sale operacyjne, rozbudowuje 
swoje zakłady o brachyterapi´, onkohematologi´ i oddział 
opieki paliatywnej.  W tej chwili najwi´kszym wyzwaniem 
jest dla nas budowa nowej siedziby szpitala dzieci´cego 
w Kielcach, która mieÊciç si´ b´dzie w sàsiedztwie ÂCO.  
Na t´ niezwykle wa˝nà dla regionu inwestycj´ musimy 
pozyskaç dodatkowe Êrodki, bo koszt budowy lecznicy 
z pewnoÊcià przekroczy 100 mln zł.  Gruszek w popiele 
nie zasypiajà tak˝e szpitale w regionie. Lecznice w Stara-
chowicach i Opatowie otrzymały unijne dofinansowanie
na wyposa˝enie swoich placówek w niezb´dny sprz´t. Za-
strzyk pieni´dzy w ramach Regionalnego programu Ope-
racyjnego Województwa Âwi´tokrzyskiego otrzymały tak˝e 
placówki w Chmielniku, Piƒczowie, J´drzejowie, Włoszczo-
wie, Busku-Zdroju, Staszowie, Kazimierzy Wielkiej, Sando-
mierzu  i Koƒskich. Powstanà tam nowe bloki operacyjne, 
oddziały szpitalne, zakupiony zostanie nowoczesny sprz´t. 
Zapowiedzi tych jak˝e wa˝nych dla mieszkaƒców regionu 
Êwi´tokrzyskiego inwestycji oraz przedsi´wzi´cia b´dàce 
w fazie realizacji lub ju˝ zakoƒczone dowodzà, ˝e ochrona 
zdrowia to bran˝a majàca strategiczne znaczenie dla na-
szego województwa. Wszystkie te działania majà przecie˝  
jeden, podstawowy cel: zapewnienie mieszkaƒcom opieki 
medycznej na najwy˝szym poziomie.

si´ tak˝e warunki leczenia w Powiatowym Centrum Usług Me-
dycznych w Kielcach i Szpitalu Kieleckim.  

 Wszystkie te działania oraz zapowiedzi realizacji wielu 
wa˝nych dla mieszkaƒców regionu inwestycji sà dowodem na 
to, ˝e ochrona zdrowia to bran˝a majàca strategiczne znaczenie 
dla naszego województwa.
 - Ta priorytetowa dla społeczeƒstwa dziedzina ˝ycia bez 
wzgl´du na okolicznoÊci musi bowiem stale si´ rozwijaç 
i udoskonalaç – podkreÊla Marek Gos, członek Zarzàdu Woje-
wództwa Âwi´tokrzyskiego.

Małgorzata Niewczas-Sochacka

Kilka miesi´cy temu w ÂCO został uruchomiony 
nowoczesny blok operacyjny



16 ROZMOWA

 - Mówimy tu o mikro-, małych- 
i Êrednich przedsi´biorstwach. Czyli 
de facto jakich?

 Ryszard St´pieƒ: - Mikro to firmy 
zatrudniajàce do 5 osób, małe do 50, 
a Êrednie do 249.

 - A o jakich kwotach por´czeƒ 
mo˝emy mówiç?

 Ryszard St´pieƒ: - Kwoty sà limito-
wane wysokoÊcià kapitału Funduszu. 
W tej chwili wynosi ona 7 milionów 
złotych, a mo˝emy por´czyç do 5 %  
naszego kapitału zakładowego wi´c 
na dzieƒ dzisiejszy oznacza to kwot´ maksymalnie 350 tysi´cy 
złotych dla jednego podmiotu. Na ten moment mo˝emy udzieliç 
por´czeƒ na ogólnà kwot´ 21 milionów złotych. JeÊlibyÊmy uzy-
skali wsparcie (nie chc´ zapeszaç...) z Regionalnego Programu 
Operacyjnego - Działania 1.3, o które zamierzamy aplikowaç, to 
wówczas nasze fundusze dor´czeniowe by wzrosły.

 - Zarówno w Europie jak i w Polsce od dłu˝szego ju˝ cza-
su słyszymy o kryzysie finansowym. Banki stały si´ bardzo
ostro˝ne; przed udzieleniem po˝yczki drobiazgowo sprawdzajà, 
czy po˝yczkobiorca b´dzie w stanie takà po˝yczk´ spłaciç. Ro-
zumiem, ˝e ÂFP b´dzie instytucjà, która b´dzie “uspokajała” 
Êwi´tokrzyskie banki w dobie kryzysu?

 Ryszard St´pieƒ: - Tak to powinno byç odbierane i - wziàwszy 
pod uwag´ moje rozmowy z przedstawicielami banków - tak jest 
odbierane. Wszak sami udziałowcy Funduszu ju˝ dajà olbrzymià 
gwarancj´. Udziałowcami tymi jest przecie˝ Województwo 
Âwi´tokrzyskie i Bank Gospodarstwa Krajowego.  Banki majà 
swoje procedury -  ich piony oceny ryzyka muszà si´ nam 
przyjrzeç, oceniç czy b´dziemy wiarygodni. Województwo, jak 
ka˝da jednostka samorzàdowa, z mocy ustawy, nie mo˝e upaÊç. 
 BGK jest równie˝ w pełni wiarygodny. Wi´c bank udzielajàc 
przedsi´biorcy kredyt, który my por´czamy, mo˝e byç całkowi-
cie spokojny o jego spłat´.

 - JeÊli chodzi o banki, które b´dà udzielały po˝yczek i kredy-
tów - ile ich b´dzie w naszym województwie? Z ka˝dym z nich 
musicie przecie˝ podpisaç stosownà umow´... 

 Ryszard St´pieƒ: - Finalizujemy etap porozumieƒ z banka-
mi. JesteÊmy po rozmowach ju˝ z kilkunastoma. SpotkaliÊmy si´ 
z bardzo ˝yczliwym zainteresowaniem i opinià, ˝e sektor ban-
kowy długo oczekiwał na takà inicjatyw´, bowiem jednym z za-
sadniczych problemów w obecnej dobie działalnoÊci gospodar-
czej jest brak mo˝liwoÊci skutecznego zabezpieczenia bankom 
zwrotnoÊci zaciàganych kredytów. 

 Nie chc´ dziÊ ujawniaç całej listy, ale jest to czołówka ban-
ków w województwie. Zdradz´, ˝e pierwszà umow´ podpi-
szemy lada dzieƒ z Bankiem Spółdzielczym. Wybieramy raczej 
banki sieciowe o du˝ej liczbie placówek. Porozumienia i tak 
b´dziemy zawieraç z centralami banków, ale działalnoÊç fun-
duszu koncentrowaç si´ b´dzie tylko i wyłàcznie na terenie wo-

Ryszard St´pieƒ, 
prezes ÂFP

 Âwi´tokrzyscy przedsi´biorcy moga byç zadowoleni! Led-
wo trzy miesiàce temu, 29 kwietnia, marszałek Adam Jarubas 
oraz przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego z pre-
zesem Tomaszem Mironczukiem na czele, podpisali umow´ 
powołujàcà do ˝ycia Âwi´tokrzyski Fundusz Por´czeniowy, 
a spółka ju˝ ma za sobà wszystkie procedury formalno-prawne 
i jest gotowa do rozpocz´cia dzialalnoÊci. - Jestem pewien, ˝e 
Fundusz, wspierajàc Êwi´tokrzyskich przedsi´biorców, b´dzie 
miał  znaczàcy wpływ na rozwój gospodarczy całego regionu 
- mówi Ryszard St´pieƒ, prezes Âwi´tokrzyskiego Funduszu 
Por´czeniowego. 

 - Panie prezesie, kiedy rozmawialiÊmy w połowie czerwca, 
Fundusz był na etapie organizowania wszystkich niezb´dnych 
procedur formalno-prawnych niezb´dnych do rozpocz´cia 
działalnoÊci. Udało si´ ju˝ wszystko załatwiç?

 Ryszard St´pieƒ: -  Tak, jesteÊmy ju˝ gotowi do normalnej 
pracy.  22 lipca otrzymaliÊmy osobowoÊç prawnà poprzez wpi-
sanie do KRS, 26 lipca dostaliÊmy NIP, a 30 lipca - REGON. 10 
sierpnia odbyło si´ te˝ pierwsze walne zgromadzenie spółki, 
które przyj´ło dokumenty korporacyjne Âwi´tokrzyskiego Fun-
duszu Por´czeniowego. Siedziba Funduszu to Aleja SolidarnoÊci 
34/205.

 - Ile osób jest zatrudnionych w ÂFP?

 Ryszard St´pieƒ: - Jestem zwolennikiem działania w małej, 
ale skutecznej, zgranej grupie. Dlatego, na t´ chwil´, w Fundu-
szu jest prezes, czyli moja skromna osoba oraz trzech pracowni-
ków. Nie przewiduj´, aby ten stan osobowy miał si´ w najbli˝szej 
przyszłoÊci rozbudowaç.

 - W zało˝eniu ten wywiad adresowany jest do Êwi´tokrzyskich 
przedsiebiorców, czyli osób, które potencjalnie b´dà korzystaç 
z pomocy Âwi´tokrzyskiego Funduszu Por´czeniowego. Zatem 
przypomnijmy naszym biznesmenom raz jeszcze: czym w isto-
cie jest Fundusz i jakie ma zadania do wypełnienia. 

 Ryszard St´pieƒ: - Fundusz jest spółkà z kapitałem 7 milio-
nów złotych; 5 mln  złotych, czyli 71,4 % udziałów, wniosło do 
niej Województwo Âwi´tokrzyskie, zaÊ Bank Gospodarstwa Kra-
jowego w Warszawie wniósł kapitał 2 miliony złotych, czyli po-
siada 28,6 % udziałów. Fundusz jest 22 instytucjà finansowà tego
typu w kraju, współprowadzonà przez Bank Gospodarstwa Kra-
jowego, lecz dopiero pierwszà w województwie Êwi´tokrzyskim. 
Âwi´tokrzyski Fundusz Por´czeniowy jest odpowiedzià na 
trudnà sytuacj´ przedsi´biorców, którzy majà utrudniony dost´p 
do mo˝liwoÊci kredytowania swojej działalnoÊci. Zjawisko doÊç 
powszechne, szczególnie jeÊli wziàç pod uwag´ spowolnienie 
gospodarcze wywołane kryzysem. Zatem statutowym celem 
działalnoÊci Funduszu jest wspieranie rozwoju mikro, małych 
i Êrednich przedsi´biorców oraz instytucji po˝ytku publiczne-
go majàcych siedzib´ lub koncentrujàcych swojà działalnoÊç 
gospodarczà na terenie Województwa Âwi´tokrzyskiego po-
przez udzielanie por´czeƒ ułatwiajàcych im dost´p do kredytów 
i po˝yczek oferowanych przez banki komercyjne oraz instytucje 
finansowe. Fundusz b´dzie por´czał do 70 proc. zaciàganych
kredytów. Jest to Fundusz o charakterze regionalnym - b´dzie 
działał na obszarze województwa Êwi´tokrzyskiego.

Rozmowa z Ryszardem St´pniem, 
prezesem Âwi´tokrzyskiego Funduszu Por´czeniowego

ŚFP szansą
dla przedsiębiorców
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jewództwa Êwi´tokrzyskiego i placówkach bankowych u nas 
działajàcych. Choç nale˝y zaznaczyç, ˝e o por´czenie kredytu 
przez Fundusz b´dà si´ mogli ubiegaç przedsi´biorcy majàcy 
siedzib´ poza województwem, ale realizujàcy tu inwestycje,  
prowadzàcy tu działalnoÊç.

 - Czy Fundusz mo˝e byç “kołem ratunkowym” równie˝ dla 
tych przedsi´biorców, którzy chcieliby rozwijaç swoje firmy
w oparciu o Êrodki unijne? 

 Ryszard St´pieƒ: - OczywiÊcie. Problem polega na tym, ˝e 
wiele firm i przedsi´biorców, szczególnie tych mniejszych, nie
ma mo˝liwoÊci si´gni´cia po dotacje nie majàc funduszy na wy-
magany w takich przypadkach wkład własny. Wiele podmiotów 
uzyskuje go za pomocà kredytu, lecz nie ka˝demu banki chcà go 
udzieliç. Według prawa bankowego, aby wesprzeç przedsi´biorc´ 
instytucja finansowa wymaga przede wszystkim zabezpiecze-
nia. I tu pomocy takiemu przedsi´biorcy mo˝e udzieliç właÊnie 
Âwi´tokrzyski Fundusz Por´czeniowy, który dzi´ki por´czeniu 
da bankowi substytut zabezpieczenia.

 - Jak b´dzie wyglàdała procedura  udzielania por´czeƒ? 
Był pan w przeszłoÊci dyrektorem w oddziałach banku PKO 
BP, ma pan trzydziestoletnie doÊwiadczenie w bran˝y finan-
sowej wi´c na pewno zdaje pan sobie spraw´, ˝e nawet naj-
bardziej szlachetny pomysł mogà zabiç nazbyt skompliko-
wane procedury.

 Ryszard St´pieƒ: - Procedura pomyÊlana jest tak, aby była 
w pełni zintegrowana z procesem oceny wniosków przez bank 
udzielajàcy kredytu - b´dziemy pracowaç na tych samych doku-
mentach na jakich b´dzie pracował ów konkretny bank. Bank 
i jego pion oceny ryzyka b´dzie oceniał wniosek kredytowy i po-
informuje klienta, ˝e ma mo˝liwoÊç skorzystania z por´czenia 
Âwi´tokrzyskiego Funduszu Por´czeniowego. W przypadku 
podj´cia decyzji o udzieleniu kredytu, który zabezpieczony 
b´dzie por´czeniem Funduszu oddział  banku przekazuje do 
Funduszu wniosek o udzielenie por´czenia wraz z  dokumentacjà 
zło˝onà przez wnioskodawc´ oraz powiadomieniem o warun-
kowej  decyzji kredytowej Banku. Fundusz rozpatruje wniosek 
o udzielenia por´czenia oraz dokonuje analizy dołàczonej do 
wniosku dokumentacji w terminie 14 dni roboczych od daty jej 
otrzymania.
 Fundusz mo˝e por´czaç do 70 % kapitału i na okres nie 
dłu˝szy ni˝ 5 lat wydłu˝ony o 6 miesi´cy, czyli maksymalnie do 
66 miesi´cy. Por´czamy tylko kapitał. Nie por´czamy ˝adnych 
kosztów bankowych, nie por´czamy te˝ odsetek. Por´czamy tyl-
ko 70% kapitału, a na reszt´ kredytobiorca musi znaleêç jakieÊ 
inne zabezpieczenie. 

 - Z pana słów wnioskuj´, ˝e Êwi´tokrzyski przedsi´biorca, 
który b´dzie chciał por´czenia swojego kredytu przez Fundusz, 
nie b´dzie musiał wydeptywaç kilometrów scie˝ek i załatwiaç 
dziesiàtek formalnoÊci na lini bank - Âwi´tokrzyski Fundusz 
Por´czeniowy...?

 Ryszard St´pieƒ: - Do nas nikt nie b´dzie musiał chodziç, 
gdy˝ poÊrednikiem b´dzie bank. Bank wyda klientowi tak 
zwanà warunkowà decyzje kredytowà, czyli stwierdzi czy on ma 
zdolnoÊç kredytowà, czy ten jego projekt mo˝e byç sfinansowa-
ny. Generalnie b´dziemy si´ staraç w maksymalnie uproszczony 
sposób traktowaç załatwianie spraw, choç oczywiÊcie musimy 
równie˝ zweryfikowaç na podstawie otrzymanych dokumen-
tów zasadnoÊç udzielania konkretnego por´czenia. Podstawo-
wym sposobem zabezpieczania  por´czenia ma byç weksel in 
blanco, a wi´c wyst´puje doÊç du˝e ryzyko po stronie Funduszu. 
W rzadkich przypadkach, które b´dà budziç nasze wàtpliwoÊci, 
b´dziemy ewentualnie prosiç klientów o jakieÊ zabezpieczenie 
tego naszego por´czenia, ale generalnie  nie chcielibyÊmy, aby 
była to powszechna praktyka. Fundusz ma wspieraç biznes, 
a nie mno˝yç trudnoÊci. 

 - Skoro mówimy o pieniàdzach, musi paÊç to pytanie: Fun-
dusz te˝ musi pomna˝aç swój kapitał - na czym b´dzie zara-
biał?

 Ryszard St´pieƒ: - Fundusz b´dzie utrzymywał si´ z docho-
dów finansowych, to jest z operacji Êrodkami kapitałowymi
którymi dysponuje. To nie b´dzie oczywiÊcie w ˝aden sposób 
obcià˝aç klientów. Mamy regulamin działalnoÊci lokacyjnych; 
mo˝emy inwestowaç w ró˝ne bezpieczne bezpieczne instru-
menty. W tym wzgl´dzie zarzàd ma ÊciÊle wytyczonà Êcie˝k´ 
post´powania przez właÊcicieli i musi si´ jej trzymaç. Drugim 
êródłem dochodów b´dà przychody z działalnoÊci operacyj-
nej, a wi´c udzielanych por´czeƒ. I tu Fundusz przyjàł pewnà 
przyjaznà da przedsi´biorców filozofi´ post´powania. Wiadomo,
˝e nie mo˝e to byç działalnoÊç non profit wi´c nie mo˝emy zejÊç 
całkowicie do zera i nie pobieraç prowizji, gdy˝ nie pozwalajà 
nam na to choçby przepisy unijne, a poniewa˝ spółka aspirowaç 
b´dzie fundusze pomocowe wi´c i t´ sfer´ te˝ musi kontrolowaç. 
Nasze prowizje b´dà bardzo umiarkowane. Za cały okres 
por´czenia kredytu nie przekroczà one maksymalnie 2%.

 - Sàdzi pan, ̋ e Fundusz czeka wielki szturm osób pragnàcych 
skorzystaç z waszej pomocy?

 Ryszard St´pieƒ: - Bioràc za prawdziwe deklaracje dyrekto-
rów banków z którymi prowadziłem rozmowy, nie ma powo-
dów, ̋ eby wàtpiç ̋ e tak własnie b´dzie. Równie˝ moje rozmowy 
przeprowadzone w Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlo-
wej te˝ mnie utwierdzajà, ˝e jest du˝e oczekiwanie Êrodowiska. 
Jest w naszym regionie wiele ludzi, którzy majà dobre pomysły, 
którzy zaczynajà swojà drog´ ˝yciowà, ale nie zdà˝yli si´ jesz-
cze nie dorobiç czegoÊ, co mogliby zastawiç. Musimy wspieraç 
biznes. Biznes, który jest przecie˝ podstawà rozwoju gospodarki 
w Polsce, bo tworzy najwi´cej miejsc pracy. Po to sà właÊnie takie 
instytucje jak Fundusz. Bardzo si´ ciesz´, ˝e taka inwestycja po-
wstała, dobrze, ˝e władze województwa wspierajà prace w tym 
zakresie. 

 - Dzi´kuj´ za rozmow´.

Robert Siwiec

Taryfa prowizji i opłat 
od udzielanych por´czeƒ 
Âwi´tokrzyskiego  
Funduszu Por´czeniowego:

- za rozpatrzenie wniosku o udzielenie por´czenia (prowizja 
płatna przy składaniu wniosku) 0,2% wnioskowanej kwoty 
por´czenia, minimum - 100,= zł,

- za udzielenie por´czenia na okres ustanawiania hipote-
ki (prowizja pomostowa do 6 miesi´cy) - 0,5% wartoÊci 
por´czenia

- za udzielenie por´czenia na okres do 12 miesi´cy – 0,9% 
wartoÊci por´czenia,

- za udzielenie por´czenia na okres 12 do 24 miesi´cy – 1,2% 
wartoÊci por´czenia,

- za udzielenie por´czenia na okres 24 do 36 miesi´cy – 1,5% 
wartoÊci por´czenia,

- za udzielenie por´czenia na okres 36 do 48 miesi´cy – 1,8% 
wartoÊci por´czenia,

- za udzielenie por´czenia na okres 48 do 60 miesi´cy -  2,0% 
wartoÊci por´czenia,

- za udzielenie por´czenia powy˝ej 60 miesi´cy -  2,2% 
wartoÊci por´czenia.



• stopniu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Âwi´tokrzyskiego na lata 2007-2013,

• stanie przygotowaƒ województwa do absorpcji funduszy 
strukturalnych, 

• wkładach finansowych Województwa Âwi´tokrzyskiego
w spółkach kapitałowych, 

• wydatkach bie˝àcych i inwestycyjnych Âwi´tokrzyskiego 
Zarzàdu Dróg Wojewódzkich. 

• sytuacji finansowej wojewódzkich samorzàdowych jednostek
organizacyjnych (tym przede wszystkim z obszaru zdrowia, 
kultury i oÊwiaty).

 W omawianym okresie Komisja wystàpiła do Zarzàdu Wo-
jewództwa z wnioskami o: utworzenie w Departamencie In-
frastruktury Urz´du Marszałkowskiego Oddziału Nadzoru 
WłaÊcicielskiego, którego zadaniem byłaby obsługa wykony-
wania praw z udziałów samorzàdu województwa w spółkach, 
przygotowanie informacji o mo˝liwoÊciach zabezpieczenia wkła-
du własnego pod przyznanà województwu alokacj´  Êrodków 
w okresie programowania 2007 – 2013, stworzenie centralnej 
bazy projektów, których nabór prowadzi Urzàd Marszałkowski 
Województwa Âwi´tokrzyskiego  w ramach programów obsługi-
wanych przez samorzàd województwa.
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 Komisja odbyła 42 posiedzenia, podczas których przyj´ła 
405 opinii z zakresu: bud˝etu województwa i zmian w trakcie 
jego wykonywania, gospodarowania mieniem wojewódzkim, 
nabywania i zbywania udziałów oraz akcji, planów finanso-
wych funduszy celowych, programów zadaƒ inwestycyjnych, 
udzielania pomocy finansowej jednostkom samorzàdu teryto-
rialnego. Komisja pełniła rol´ wiodàcà w opiniowaniu projek-
tów uchwał z zakresu tych właÊnie obszarów i przedstawiała 
swoje stanowiska na sesjach Sejmiku. 

  - Najwa˝niejszym zadaniem Ko-
misji było analizowanie projektów 
kolejnych bud˝etów wojewódz-
twa i przygotowanie ostatecznych 
opinii – mówi Wojciech Borz´cki, 
Przewodniczàcy Komisji Bud˝etu i Fi-
nansów. - W trakcie bie˝àcej kadencji, 
Komisja ka˝dorazowo wyra˝ała pozy-
tywne opinie o projektach bud˝etu na 
lata bud˝etowe od 2007 do 2010 roku. 
- dodaje. 

 DziałalnoÊç Komisji opierała si´ o półroczne plany pracy, które 
przewidywały cykliczne zapoznawanie si´ Komisji z informacjami o: 

Komisja Budżetu i Finansów

Wojciech Borz´cki

 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, zgodnie z § 20 pkt. 3 Sta-
tutu Województwa Âwi´tokrzyskiego, działała w zakresie spraw: 
edukacji i szkolnictwa wy˝szego, kultury i ochrony jej dóbr oraz 
kultury fizycznej i sportu. W okresie bie˝àcej kadencji Sejmiku
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła 43 posiedzenia.

-  A˝ 10 z nich było posiedzeniami wyjazdowymi – mówi Józef 
˚urek, Przewodniczàcy Komisji - ObradowaliÊmy m.in. w Paca-
nowie, w celu wypracowania opinii przed podj´ciem przez Sej-
mik decyzji o współfinansowaniu budowy Europejskiego Cen-
trum Bajki, w Teatrze im. Stefana ˚eromskiego w Kielcach, gdzie 
zapoznawaliÊmy si´ z działalnoÊcià placówki oraz z problema-
mi wynikajàcymi z nieuregulowanego stanu własnoÊci budyn-
ku teatru, w Filharmonii Âwi´tokrzyskiej im. Oskara Kolberga 
w Kielcach, gdzie omówiona zastała działalnoÊç merytoryczna 
i inwestycyjna Filharmonii, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
w Kielcach, w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, byliÊmy 
tak˝e w Centrum Edukacyjnym ÂCDN w Wólce Milanowskiej, 
gdzie omawialiÊmy sytuacj´ doradztwa metodycznego i dosko-
nalenia nauczycieli na terenie Województwa Âwi´tokrzyskiego 
– dodaje Józef ˚urek.
 Komisja obradowała równie˝, w Sandomierzu,  Skar˝ysku-Ka-
miennej, w klasztorze misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej na 
Âwi´tym Krzy˝u oraz w Parku Etnograficznym Muzeum Wsi Kielec-
kiej w Tokarni. Odbyła te˝ 3 posiedzenia wspólne - z Komisjà Zdro-
wia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, Samorzàdu Terytorialnego 
oraz z Komisjà Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Kielcach.
 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w omawianym okresie pra-
cy przyj´ła 72 opinie. SpoÊród opinii Komisji 54 dotyczyło uchwał 
Sejmiku; w 18 przypadkach Komisja pełniła rol´ wiodàcà i przed-
stawiała swoje stanowisko na sesjach Sejmiku.
 Do wa˝niejszych, podejmowanych przez Komisj´ tematów, 
realizowanych we współpracy z Departamentami Urz´du Mar-
szałkowskiego, nale˝y: opiniowanie projektów bud˝etu oraz 
sprawozdaƒ z wykonania bud˝etu województwa Êwi´tokrzyskiego 
w działach: oÊwiata i wychowanie, kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego, kultura fizyczna i sport, monitorowanie działalnoÊci

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
statutowej i sytuacji finansowej woje-
wódzkich samorzàdowych instytucji 
kultury i oÊwiaty, rozpatrywanie infor-
macji z przeglàdu zadaƒ inwestycyjnych 
uj´tych w programach rozwoju bazy spor-
towej, opiniowanie zasad udzielania dota-
cji z bud˝etu województwa na realizacj´ 
zadaƒ samorzàdu województwa z zakre-
su kultury i sportu, analizowanie potrzeb 
w zakresie remontów i wyposa˝enia wo-
jewódzkich, samorzàdowych jednostek 
oÊwiaty i kultury, a tak˝e opiniowanie 
projektów uchwał dotyczàcych zmian w statutach wojewódzkich 
samorzàdowych jednostek oÊwiaty i kultury.
 Bardzo dobrymi przykładami i owocem pracy Komisji jest 
choçby budowa Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie czy 
„Âwi´tokrzyski Program Wspierania Edukacji w 2010r.”
  - Efekty pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu sà zasługà wszyst-
kich jej członków – mówi Józef ˚urek – Udało nam si  ́pracowaç nie-
zwykle zgodnie,  a wiedza fachowa członków Komisji pomagała w po-
dejmowaniu przemyÊlanych kroków. Szczególnie gł´boki ukłon nale˝y 
si  ́pani Alfredzie Zawierucha - Rubak, która, jako Wiceprzewodniczàca 
Komisji, wspierała mnie w prowadzeniu jej prac.
 Członkowie Komisji biorà aktywny udział w pracach ró˝nych 
gremiów opiniodawczo-doradczych, m.in. Rady Muzeum Naro-
dowego w Kielcach, Rady Muzeum Wsi Kieleckiej, Rady Muzeum 
Okr´gowego w Sandomierzu, Regionalnej Organizacji Turystycz-
nej. Uczestniczà równie˝ w pracach zespołów oceniajàcych wnioski 
organizacji pozarzàdowych realizujàcych zadania Województwa 
w ramach współpracy z Samorzàdem Województwa z zakresu edu-
kacji kultury i sportu.  Przewodniczàcy Komisji był sprawozdawcà 
z realizacji programu „Moje Boisko - Orlik 2012” na terenie Woje-
wództwa Âwi´tokrzyskiego na posiedzeniu w Zielonej Górze we 
wrzeÊniu 2009 roku, któremu przewodniczył obecny Minister Spor-
tu i Turystyki Adam Giersz, był równie˝ reprezentantem Sejmiku 
w Zwiàzku Województw RP i członkiem Komisji tego Zwiàzku ds. 
Nauki, Edukacji i Sportu.

Józef ˚urek



jednostek organizacyjnych w kie-
runku wyeliminowania potencjalnie 
wyst´pujàcych nieprawidłowoÊci 
w ich funkcjonowaniu.
 Komisja odbyła 45 posiedzeƒ 
poÊwi´conych badaniu sprawozdaƒ 
Zarzàdu Województwa z wykonania 
bud˝etu Województwa (z racji pełnie-
nia funkcji wiodàcej na sesji „absolu-
toryjnej”), rozpatrywaniu informa-
cji o przebiegu wykonania bud˝etu 
w I półroczu danego roku, wypraco-
wywaniu zało˝eƒ do rocznych planów kontroli obejmujàcych 
okreÊlenie podmiotu, przedmiotu i terminu kontroli, powoły-
waniu zespołów kontrolnych, omawianiu wyników kontroli 
i przyjmowaniu protokołów kontroli. Na tych posiedzeniach 
Komisja uchwaliła 6 opinii i 7 wystàpieƒ zawierajàcych wnioski 
do Zarzàdu Województwa Âwi´tokrzyskiego i Przewodniczàcego 
Sejmiku.
 Komisja Rewizyjna przez ten okres nie stwierdziła ra˝àcych 
naruszeƒ działaƒ statutowych poszczególnych jednostek. 
 - Wszystkie posiedzenia Komisji miały wyłàcznie charakter 
merytoryczny z pełnym poszanowaniem odmiennoÊci zdaƒ po-
szczególnych jej członków, ale o ostatecznym wyniku posiedzeƒ 
decydowały głosy wi´kszoÊci. Bardzo pomocna w działaniu 
Komisji była Kancelaria Sejmiku, która swoim doÊwiadczeniem 
znacznie przyspieszała prace i pomagała uniknàç bł´dów praw-
nych i proceduralnych. Praca Komisji Rewizyjnej w mijajàcej 
kadencji była (w opinii osób trzecich) trudna i inna od kadencji 
ubiegłych lat. Jej efekty sà zasługà składu osobowego Komisji, 
która potrafiła si´ skupiç na działaniu wyłàcznie merytorycznym
i nie zatraciç celu nadrz´dnego. To si´ udało zrealizowaç - dodaje 
Przewodniczàcy Bogusław Moskal.
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 Komisja Rewizyjna rokrocznie opiniowała wykonanie 
bud˝etu Województwa oraz wyst´powała z wnioskiem do 
Sejmiku Województwa w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarzàdowi Województwa. DziałalnoÊç Komisji Rewizyjnej re-
alizowana jest poprzez prace zespołów kontrolnych wyłania-
nych ze składu Komisji. 

 - W składzie Komisji Rewizyjnej jest 5 osób pełniàcych funkcj´ 
radnego pierwszy raz oraz 2 radnych pełniàcych funkcj´ kolejny 
raz. - mówi Bogusław Moskal, jej Przewodniczàcy - Taki skład 
Komisji, uwzgl´dniajàcy doÊwiadczenie w sprawowaniu (lub jej 
braku) funkcji radnego oraz obecnoÊç wszystkich formacji po-
litycznych, gwarantował pełny obiektywizm w pracach Komi-
sji i tak rzeczywiÊcie przez cały okres kadencji było. W pracach 
Komisji zaanga˝owani byli bez wyjàtku wszyscy jej członkowie. 
Zespoły kontrolne przeprowadziły 44 kontrole w Urz´dzie Mar-
szałkowskim Województwa Âwi´tokrzyskiego i wojewódzkich 
samorzàdowych jednostkach organizacyjnych, a wyniki kontroli 
przedło˝one zostały Sejmikowi do rozpatrzenia - mówi.
 W Urz´dzie Marszałkowskim kontrole obejmowały zagad-
nienia zwiàzane z działaniami regulaminowymi poszczegól-
nych Departamentów, realizacjà zadaƒ inwestycyjnych i wyko-
rzystaniem Êrodków z Unii Europejskiej, sposobem załatwiania 
interpelacji radnych Województwa, realizacjà zamówieƒ pu-
blicznych, realizacjà uchwał Sejmiku i Zarzàdu Województwa 
Âwi´tokrzyskiego. 
 Zakresem kontroli w wojewódzkich samorzàdowych jednost-
kach organizacyjnych obj´te zostały: działalnoÊç statutowa, go-
spodarka finansowa i prawidłowoÊç gospodarowania mieniem,
realizacja zadaƒ inwestycyjnych, zakupy inwestycyjne i bie˝àce 
oraz realizacja zamówieƒ publicznych. 
 Komisja przyj´ła formuł´ pracy skierowanà przede wszyst-
kim na korygowanie działaƒ wojewódzkich samorzàdowych 

Komisja Rewizyjna

Bogusław Moskal

 Komisja odbyła w okresie bie˝àcej kadencji Sejmiku 44 
posiedzenia ze Êrednià frekwencjà 76,4%. Efektem posiedzeƒ 
Komisji było przyj´cie 72 opinii oraz 17 stanowisk.  W 29 przy-
padkach Komisja pełniła rol´ wiodàcà i przedstawiała swoje sta-
nowisko na sesji Sejmiku. Pi´ç posiedzeƒ miało charakter wy-
jazdowy i odbyło si´: w gminie Brody, siedzibie NadleÊnictwa 
Suchedniów,  dwukrotnie w Âwi´tokrzyskim OÊrodku Doradz-
twa Rolniczego w Modliszewicach, Okr´gowej Stacji Chemicz-
no - Rolniczej w Kielcach oraz Wojewódzkim Inspektoracie 
Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa.

 - Za najwi´kszy sukces Komisji Rol-
nictwa Gospodarki Wodnej i Ochro-
ny Ârodowiska w minionej kadencji 
mo˝na uznaç organizacj´ w dniu 18 
maja ubiegłego roku sesji Sejmiku 
poÊwi´conej w całoÊci omówieniu sy-
tuacji ekonomicznej rolnictwa w wo-
jewództwie na tle sytuacji krajowej 
i unijnej, z udziałem Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, Âwi´tokrzyskiej 
Izby Rolniczej, autorytetów nauko-
wych z uczelni rolniczych w Krakowie 
i Lublinie a tak˝e władz agencji i instytucji otoczenia rolnictwa 
– uwa˝a Józef Kwiecieƒ, Przewodniczàcy Komisji. 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki 
Wodnej i Ochrony Środowiska

Józef Kwiecieƒ

W swoim wystàpieniu na sesji Sejmiku, Przewodniczàcy 
przedstawił obszernà charakterystyk´ sytuacji rolnictwa 
Êwi´tokrzyskiego w 2009 roku oraz dokonał analizy opłacalnoÊci 
produkcji rolnej, poprzez porównanie dynamiki wzrostu cen 
podstawowych płodów rolnych do cen Êrodków produkcji na 
przestrzeni lat 1999 – 2008. Przygotowane przez Komisj´ sta-
nowisko Sejmiku, poza diagnozà obecnego stanu, zawierało 
szereg konkretnych propozycji rozwiàzaƒ w kierunku popra-
wy konkurencyjnoÊci polskiego rolnictwa na tle krajów UE 
oraz podniesienia opłacalnoÊci produkcji roÊlinnej i zwierz´cej. 
O trafnoÊci zgłoszonych postulatów Êwiadczy szeroka korespon-
dencja, która napłyn´ła w odpowiedzi na stanowisko Sejmiku 
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, komisji Sejmu i Senatu 
oraz  parlamentarzystów ziemi Êwi´tokrzyskiej.
 Z inicjatywy Komisji Sejmik podjàł równie˝ uchwał´ dotyczàcà 
ekorozwoju dorzecza rzeki Kamiennej, w celu ochrony zbiorni-
ków wodnych: Wióry i Brody, której konsekwencjà była realiza-
cja, przez ró˝ne podmioty, działaƒ skutkujàcych polepszeniem 
stanu czystoÊci wód powierzchniowych na obszarze dorzecza 
Kamiennej. Tylko w latach 2007-2009 zostało zrealizowane: 66 
km sieci kanalizacyjnej na kwot´ 38 mln zł oraz budowa bàdê 
modernizacja 5 oczyszczalni Êcieków na kwot´ 12 mln zł
 Komisja wypracowała tak˝e stanowisko w sprawie tworze-
nia nowych obszarów Natura 2000, postulujàce o ogranicze-
nie ich iloÊci i wielkoÊci, tak, aby mieÊciły si´ w – dotychczas 
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istniejàcych w województwie - formach ochrony przyrody. 
Komisja była zwolennikiem aktywizacji terenów wiejskich po-
przez „Âwi´tokrzyski Program Odnowy Wsi w formie konkur-
su przedsi´wzi´ç”, słu˝àcy poprawie zdolnoÊci adaptacyjnych 
mieszkaƒców do zmian społeczno-gospodarczych i rozbudzeniu 
to˝samoÊci regionalnej.  W przeprowadzonych trzech edycjach 
konkursu, dofinansowaniem z bud˝etu województwa obj´to
231 przedsi´wzi´ç na łàcznà kwot´  4 389 332,33 zł.
 - Bie˝àce monitorowanie przez Komisj´ wykorzystania 
dost´pnych funduszy unijnych w sektorze obszarów wiejskich 
i wspieranie działaƒ organizacyjnych Zarzàdu i słu˝b Marszałka  
zaowocowało pełnym wykorzystaniem funduszy w Sektorowym 
Programie Operacyjnym i wysokim bie˝àcym zaanga˝owaniem 
przyznanych Êrodków finansowych w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich – podkreÊla Przewodniczàcy Józef 
Kwiecieƒ..
 Dzi´ki zaanga˝owaniu Komisji realizowany był konkurs „Na 
najbardziej ekologicznà gmin´ województwa Êwi´tokrzyskiego”, 
który słu˝ył promocji działaƒ proekologicznych podejmowa-
nych przez gminy naszego województwa. Nagrody przyzna-
wane laureatom konkursu pochodziły ze Êrodków WFOÂiGW 
w Kielcach i były przeznaczane na wsparcie inwestycji pro 
Êrodowiskowych.
 Komisja dwunastokrotnie wyst´powała z inicjatywà 
uchwałodawczà m.in. w sprawach: zaliczenia OÊrodków Do-
radztwa Rolniczego do wojewódzkich samorzàdowych jedno-
stek organizacyjnych oraz poddania ich nadzorowi właÊciwym 
miejscowo samorzàdom województw, strat powstałych na sku-
tek ulewy na terenie gmin Ostrowiec Âwi´tokrzyski, Kunów, Bo-
dzechów, WaÊniów, O˝arów, strat w uprawach rolniczych w woj. 
Êwi´tokrzyskim spowodowanych wystàpieniem  wiosennych 
przymrozków, projektu ustawy o utworzeniu Paƒstwowego 
Zarzàdu Gospodarki Wodnej, zamiaru likwidacji wojewódz-

kich funduszy ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej, sytu-
acji na rynku owoców mi´kkich, wyra˝enia sprzeciwu wobec 
pomini´cia samorzàdów województwa w procesie ustalania no-
wych obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz 
nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leÊnych.
 Ostatnia inicjatywa uchwałodawcza Komisji - zgłoszona 
po powodzi, jaka dotkn´ła w kwietniu i maju br. południowà 
cz´Êç województwa - dotyczyła stanowiska Sejmiku w spra-
wie koniecznych rozwiàzaƒ legislacyjnych i systemowych, 
zmierzajàcych do ograniczenia zagro˝enia powodziowego na 
terenie województwa Êwi´tokrzyskiego.
 Do wa˝niejszych, cyklicznie podejmowanych przez Komisj´ 
tematów, realizowanych we współpracy z Departamentami 
Urz´du Marszałkowskiego nale˝ało: opiniowanie projektów 
bud˝etu oraz sprawozdaƒ z wykonania bud˝etu województwa 
Êwi´tokrzyskiego w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, przyjmo-
wanie informacji nt. realizacji Programu Ochrony Ârodowiska 
dla województwa Êwi´tokrzyskiego wraz z Planem Gospodar-
ki Odpadami oraz  zamierzeƒ w zakresie edukacji ekologicz-
nej w województwie, rozpatrywanie zagadnieƒ zwiàzanych 
z: organizacjà rynków hurtowych  oraz grup producenckich 
na terenie województwa, post´pem biologicznym w produkcji 
roÊlinnej i zwierz´cej a tak˝e perspektywami rozwoju odna-
wialnych êródeł energii pochodzenia rolniczego, analiza działaƒ 
prowadzàcych do rejestracji produktów ˝ywnoÊciowych na 
LiÊcie Produktów Tradycyjnych oraz do budowania sieci Dzie-
dzictwo Kulinarne Âwi´tokrzyskie w ramach Europejskiej Sieci 
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.
 Komisja corocznie rozpatrywała informacje składane przez 
inspekcje i agencje szczebla wojewódzkiego, działajàce w otocze-
niu rolnictwa oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska 
i Gospodarki Wodnej.

 Komisja Samorzàdu Terytorialnego realizowała zadania 
w zakresie współpracy samorzàdu województwa z jednost-
kami samorzàdu terytorialnego, administracjà rzàdowà oraz 
organizacjami pozarzàdowymi. W pracach komisji uczestni-
czyli wielokrotnie przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej 
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji, Wojewódzkiego Urz´du Pracy, Wydziału Bezpieczeƒstwa 
Kryzysowego Wojewody, Paƒstwowej Inspekcji Pracy, Wo-
jewódzkiej Inspekcji Handlowej, Wojewódzkiej Inspekcji 
Transportu Drogowego, Kuratorium OÊwiaty oraz Urz´du 
Marszałkowskiego i jednostek podległych przekazujàc infor-
macje o stanie bezpieczeƒstwa i ewentualnych zagro˝eniach 
oddziaływujàcych na bezpieczeƒstwo mieszkaƒców woje-
wództwa Êwi´tokrzyskiego. 

 Priorytetowe problemy zwiàzane z bezpieczeƒstwem 
mieszkaƒców naszego regionu rozwa˝ane były w czteroletniej 
kadencji Sejmiku cyklicznie w szerokim gronie specjalistów 
i praktyków. Nale˝à do nich m.in. gospodarka przestrzenna, 
w tym plany zagospodarowania przestrzennego w gminach 
województwa Êwi´tokrzyskiego, które sà elementem koniecz-
nym i niezb´dnym dla zagwarantowania bezpieczeƒstwa 
mieszkaƒcom, a tak˝e zdecydowanie przyspieszajà pozyskiwa-
nie decyzji przedsi´biorcom i osobom fizycznym wpływajàc na
rozwój gospodarczy regionu, min. budow´ infrastruktury dro-
gowej, kolejowej, lotniczej, rozwój budownictwa - przy jedno-
czesnym zachowaniu walorów przyrodniczych naszego regionu 
i ograniczeniu oddziaływania realizowanych inwestycji na zdro-
wie ludzi. - Komisja podczas posiedzenia w Gminie Sitkówka 
Nowiny poznała opinie przedstawicieli samorzàdu dot. korzyÊci 
i szans rozwoju, zainteresowanie inwestorów zewn´trznych 
gminami posiadajàcymi plany zagospodarowania przestrzen-

Komisja Samorządu Terytorialnego
nego - mówi Agnieszka Szl´k, 
Przewodniczàca Komisji Samorzàdu 
Terytorialnego. - Majàc powy˝sze na 
uwadze oraz fakt, jak niewielki pro-
cent gmin w naszym województwie 
posiada plany, wnioskowaliÊmy, jako 
Komisja, do Zarzàdu Wojewódz-
twa Âwi´tokrzyskiego o przybli˝enie 
przedstawicielom samorzàdów 
gminnych celowoÊci, potrzeb i barier 
wyst´pujàcych przy sporzàdzaniu 
miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego oraz o podj´cie stosownych działaƒ w ra-
mach posiadanych kompetencji - mówi.
 Bezpieczeƒstwo energetyczne w kontekÊcie rozwoju odna-
wialnych êródeł energii jako alternatywa dla rolnictwa w woj. 
Êwi´tokrzyskim było kolejnym, niezwykle wa˝nym zagad-
nieniem, którym w bie˝àcej kadencji zajmowała si´ Komisja 
Samorzàdu Terytorialnego. Aktualnà sytuacj´ w zakresie wy-
korzystania odnawialnych êródeł energii, a zwłaszcza energii 
uzyskanej z biomasy oraz upraw roÊlin energetycznych, stan 
prawny, proponowane kierunki rozwoju orasz bariery wielo-
krotnie prezentowali przedstawiciele: ÂCIT, Dep. Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich i Ârodowiska i Infrastruktury oraz Zakładu 
Energetycznego. Cenne doÊwiadczenia praktyczne, informa-
cje dotyczàce szans i pojawiajàcych si´ zagro˝eƒ zwiàzanych 
z rozwojem zielonej energii, przekazał były Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Ârodowiska - Prezes PIG Ekorozwój - Krzysztof 
Zar´ba oraz radni Wojciech Kurek i Jerzy Suchaƒski. - Podj´cia 
zdecydowanych inicjatyw w najbli˝szej przyszłoÊci wymaga te˝ 
zagadnienie wykorzystania złó˝ geotermalnych. Rozwój geoter-
mii z pewnoÊcià przyczyni si´ do rozwoju gospodarczego i tury-

Agnieszka Szl´k
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stycznego nie tylko Ponidzia, ale całego województwa - uwa˝a 
Agnieszka Szl´k.
 Stan prac w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
i zapobiegania kl´skom ˝ywiołowym systematycznie prezento-
wany był przez przedstawicieli Âwi´tokrzyskiego Zarzàdu Me-
lioracji i Urzàdzeƒ Wodnych. Komisja Samorzàdu Terytorialnego 
po przeanalizowaniu realizacji zadaƒ województwa w zakresie 
zabezpieczeƒ przeciwpowodziowych, wnioskowała o podj´cie 
działaƒ polegajàcych na zwi´kszeniu Êrodków finansowych,
głównie na roboty utrzymaniowe, a tak˝e działaƒ majàcych na 
celu ograniczenie zagro˝enia powodziowego w województwie 
Êwi´tokrzyskim. Z kolei zagro˝enia zwiàzane z gospodarkà od-
padami komunalnymi w województwie Êwi´tokrzyskim były jed-
nym z tematów poruszonych na ostatnim posiedzeniu Komisji.
 Innymi wa˝nymi problemami podejmowanymi przez 
Komisj´ w mijajàcej kadencji były m.in: rozwój transportu 

publicznego ze szczególnym uwzgl´dnieniem sytuacji finan-
sowo-prawnej transportu kolejowego, rozwój ruchu tury-
stycznego, wykorzystanie funduszy unijnych, wykorzysta-
nie programów i kontraktów regionalnych, przeciwdziałanie 
bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy, ochrona 
zdrowia oraz współpraca zagraniczna województwa z innymi 
samorzàdami Unii Europejskiej.
 - DoÊwiadczenie i wiedza specjalistyczna członków Komi-
sji umo˝liwiła rozpatrywanie spraw trudnych, skomplikowa-
nych, a niezwykle wa˝nych dla  mieszkaƒców województwa 
Êwi´tokrzyskiego - mówi Agnieszka Szl´k – Wart podkreÊlenia 
jest fakt, ˝e wszyscy, podkreÊlam: wszyscy - członkowie Komisji 
pracowali niezwykle merytorycznie. I za nale˝à im si´ serdeczne 
podzi´kowania.

 Komisja Statutowa jest komisjà doraênà, podejmujàca 
działalnoÊç w razie potrzeby wprowadzenia zmian w Statucie 
Województwa. W trwajàcej kadencji Komisja ta odbyła trzy po-
siedzenia, podczas których, w porozumieniu z Radcà Prawnym, 
sprecyzowała propozycje zmian w Statucie oraz przygotowa-
ła stosowny projekt uchwały w tej sprawie. Na Sesji Sejmiku 
3 sierpnia 2009 roku projekt uchwały został pozytywnie przegło-
sowany. 9 wrzeÊnia 2009 roku Prezes Rady Ministrów Rzeczy-
pospolitej Polskiej Donald Tusk uznał projekt zmian za uzgod-
niony i nie zgłosił ˝adnych uwag do niego. 26 paêdziernika 
2009 roku Sejmik przyjàł uchwał´ Nr XXXI/538/09 
w sprawie zmiany Statutu Województwa Âwi´tokrzyskiego.

 Poprzednie brzmienie Statutu Województwa Âwi´tokrzyskiego 
uwzgl´dniało stan prawny obowiàzujàcy w paêdzierniku 
2002 roku. Sejmik  przyjàł  tekst jednolity Statutu, który  zo-
stał  opublikowany w Dzienniku Urz´dowym Województwa 
Âwi´tokrzyskiego z dnia 14 paêdziernika 2002r. 
 - Od tego czasu nastàpiły jednak du˝e zmiany legislacyjne, 
a zdobyte w ciàgu lat doÊwiadczenia wskazały na koniecznoÊç 
wprowadzenia rozwiàzaƒ ułatwiajàcych organom wojewódz-
twa realizacj´ ustawowych zadaƒ jak równie˝ uregulowanie 
najistotniejszych spraw zwiàzanych z funkcjonowaniem wo-
jewództwa – mówi Marek Gos, Przewodniczàcy Komisji Sta-
tutowej - Dlatego właÊnie 11 wrzeÊnia 2006 roku  Sejmik Wo-
jewództwa  podjàł uchwał´ w sprawie projektu zmian Statutu 
Województwa Âwi´tokrzyskiego. Projekt tych zmian  został jed-
nak zakwestionowany przez Prezesa Rady Ministrów,  głównie 
z przyczyn formalnych. Niespełna trzy lata póêniej, Komisja 

Komisja Statutowa
Statutowa, na posiedzeniu  w dniu 15 
czerwca ubiegłego roku wypracowała 
projekt zmian statutu Województwa 
Âwi´tokrzyskiego – mówi szef Komisji 
Statutowej. 
 W niniejszym projekcie zmian 
Statutu Komisja zawarła: zmiany ko-
nieczne dostosowujàce postanowienia 
Statutu do przepisów powszechnie 
obowiàzujàcych, zmiany proponowa-
ne przez radnych poprzedniej kadencji 
w 2006 roku i ostatecznie nie uchwalo-
ne przez Sejmik oraz inne zmiany o charakterze porzàdkujàcym 
i eliminujàce trudnoÊci w praktycznym stosowaniu. 
 - Zmiany dostosowały m.in. postanowienia Statutu dotyczàce 
dost´pu do dokumentów i korzystania z nich do przepisów o 
dost´pie do informacji publicznej  oraz o publikacji aktów pra-
wa miejscowego – wyjaÊnia Marek Gos - Porzàdkujà kwestie wy-
łaniania członków komisji i tworzenia  klubów, porzàdkujà tak˝e 
procedury zwiàzane z ustalaniem porzàdku obrad i przebiegiem 
sesji, w tym tak wa˝nego elementu, jakim jest porzàdek głoso-
wania. Wiele poprawek wprowadzonych w Statucie to zmia-
ny z pozoru drobne (jak choçby zmiany w nazewnictwie, czy 
wyeliminowanie podobieƒstw niektórych sformułowaƒ) lecz 
skutkujàce konkretnymi konsekwencjami formalno-prawnymi 
– dodał Marek Gos. 
 Po otrzymaniu stanowiska Prezesa Rady Ministrów uchwałà 
w sprawie zmian Statutu Województwa Âwi´tokrzyskiego 26 
paêdziernika 2009 została jednogłoÊnie przyj´ta przez Sejmik.

Marek Gos

 Komisja odbyła w tej kadencji  35 posiedzeƒ, których efek-
tem było przyj´cie 97 opinii i 3 wniosków. W 85 przypadkach 
Komisja pełniła rol´ wiodàcà przy opiniowaniu projektów 
uchwał i przedstawiała swoje stanowisko na sesji Sejmiku. 

 - Komisja odbyła jedno posiedzenie wyjazdowe: 
w Âwi´tokrzyskim OÊrodku Doradztwa Rolniczego w Modlisze-
wicach, było to posiedzenie wspólne z Komisjà Rolnictwa, Gospo-
darki Wodnej i Ochrony Ârodowiska – mówi Jarosław Przygodz-
ki, przewodniczàcy Komisji. - Łàcznie odbyliÊmy 6 posiedzeƒ 
wspólnych: dwa ze wspomnianà Komisjà Rolnictwa, Gospodar-

Komisja Strategii Rozwoju,
Promocji i Współpracy z Zagranicą

ki Wodnej i Ochrony Ârodowiska, trzy 
z Komisjà Samorzàdu Terytorialnego 
oraz jedno z Komisjà Bud˝etu i Finan-
sów. Nasza Komisja cyklicznie rozpa-
trywała informacje, przygotowywane 
przez Departamenty Urz´du Marszał-
kowskiego i samorzàdowe jednostki 
organizacyjne na temat m.in.: stanu 
i struktury bezrobocia w wojewódz-
twie, współpracy z Wojewódzkim 
Urz´dem Pracy, sytuacji społeczno Jarosław Przygodzki
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– gospodarczej w województwie, przebiegu inwestycji wielo-
letnich finansowanych z bud˝etu województwa, udziału woje-
wództwa w programie PHARE SpójnoÊç Społeczna i Gospodar-
cza oraz PHARE Odbudowa – mówi Jarosław Przygodzki. 
 Komisja pracowała nad informacjami na temat realizacji Stra-
tegii Rozwoju Województwa oraz Kontraktu dla Województwa 
Âwi´tokrzyskiego na lata 2007 – 2013, realizacji Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, przygotowaƒ 
i wdra˝ania Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” w wo-
jewództwie Êwi´tokrzyskim, realizacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Âwi´tokrzyskiego na lata 2007 
– 2013 oraz stanu przygotowaƒ do realizacji projektów indywi-
dualnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego.
 Komisja w swej pracy w bie˝àcej kadencji Sejmiku pochyla-
ła si´ tak˝e nad zagadnieniami: realizacji zadaƒ inwestycyjnych 
w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej oraz two-
rzenia sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora, wkładów 
finansowych Województwa Âwi´tokrzyskiego w spółkach kapi-
tałowych, działaƒ Zarzàdu zwiàzanych z realizacjà projektów 
na rzecz rozwoju przedsi´biorczoÊci, współfinansowanych ze
Êrodków publicznych.

  Wa˝na cz´Êç prac Komisji Strategii Rozwoju, Promocji 
i Współpracy z Zagranicà skupiona była na szeroko rozumianych 
zagadnieniach transportowych i komunikacyjnych - kontroli 
przewoêników oraz wysokoÊci przekazanych dopłat z tytułu 
stosowanych ulg ustawowych, restrukturyzacji PKP Przewozy 
Regionalne w kontekÊcie restrukturyzacji, prywatyzacji PKP, 
a tak˝e działaƒ Âwi´tokrzyskiego Zarzàdu Dróg Wojewódzkich.

 Komisja rozpatrywała równie˝ informacje na temat bu-
dowy Wojewódzkiej Sieci Âwiatłowodowej z PO RPW, 
działaƒ Âwi´tokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii w Kielcach, promocji turystycznej Wojewódz-
twa Âwi´tokrzyskiego, współpracy z Regionalnà Organizacjà 
Turystycznà Województwa Âwi´tokrzyskiego, planów Zagospo-
darowania Przestrzennego Województwa Âwi´tokrzyskiego, 
a tak˝e organizacji i przebiegu kolejnych edycji Konkursu 
„Âwi´tokrzyska Nagroda JakoÊci” oraz „Âwi´tokrzyski Racjona-
lizator”.

 Ponadto Komisja regularnie zajmowała si´ opiniowaniem 
projektów bud˝etu i sprawozdaƒ z jego wykonania oraz opinio-
waniem projektów uchwał mieniowych.

 Komisja odbyła w okresie minionej kadencji 42 posiedzenia, 
których efektem było przyj´cie 97 opinii i 3 wniosków. Komisja 
obradowała na dwóch posiedzeniach wyjazdowych.

 - Wydaje si´, i˝ sprawà kluczowà w obszarze słu˝by zdro-
wia było w ostatnich latach pozyskanie Êrodków finansowych
z Unii Europejskiej na inwestycje w zakresie ochrony zdrowia, 
w szczególnoÊci dla szpitali „marszałkowskich” - mówi Marek 
Bogusławski, przewodniczàcy Komisji. - Przypomn´: budowa 
i wyposa˝enie Kardiochirurgii oraz Neurochirurgii w Woje-
wódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, przeniesienie Psy-
chiatrii do obiektu przy ul. Kusociƒskiego w Kielcach, remont 
budynku WSZON i adaptacja pomieszczeƒ dla Oddziału Neu-
rologii. Wa˝nà inwestycjà było zaadoptowanie pomieszczeƒ 
przy ulicy KoÊciuszki w Kielcach dla potrzeb rehabilitacji. Wiele 
milionów złotych przeznaczono na zakup najnowoczeÊniejszej 
aparatury diagnostycznej (PET, tomografy komputerowe, re-
zonanse magnetyczne w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym) 
- dodaje Marek Bogusławski.
  - Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny 
brała równie˝ udział w rozwiàzywaniu konfliktów, w tym
konfliktów płacowych, w szpitalach podległych Marszałkowi.
Wa˝nà cz´Êcià prac Komisji były te˝ spotkania z przedstawi-
cielami Âwi´tokrzyskiego Oddziału NFZ w Kielcach, głównie 
na temat niskich Êrodków finansowych na działalnoÊç szpitali
oraz braku finansowania przez NFZ tzw. nadwykonaƒ. - mówi
Przewodniczàcy Bogusławski - Istotnà sprawà było równie˝, 
by Âwi´tokrzyski Oddział NFZ w Kielcach wydzielił Êrodki 
finansowe na działalnoÊç nowo powstałej Kardiochirurgii.
Istotnà rolà Komisji było opiniowanie m.in. stanu sanitarne-
go województwa, stanu bezrobocia w województwie, czy te˝ 
opiniowanie programów zwiàzanych z walkà z alkoholizmem 
i narkomanià. Reasumujàc: mijajàca kadencja dla Komisji Zdro-
wia i Spraw Społecznych była wa˝nym okresem działalnoÊci 
z wieloma korzyÊciami dla ochrony zdrowia województwa 
Êwi´tokrzyskiego. Niestety, nadal niepokojà niskie nakłady fi-
nansowe ze strony NFZ dla szpitali w naszym województwie, 
a tym samym trudnoÊci w zbilansowaniu działalnoÊci placówek 
medycznych na terenie woj. Êwi´tokrzyskiego.

Komisja Zdrowia,
Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

 Poza wymienionymi pracami, Ko-
misja cyklicznie rozpatrywała infor-
macje przygotowywane przez Depar-
tamenty Urz´du Marszałkowskiego 
i samorzàdowe jednostki organizacyj-
ne na temat m.in.: projektu Programu 
Współpracy Samorzàdu Województwa 
Âwi´tokrzyskiego z Organizacjami 
Pozarzàdowymi, realizacji zadaƒ Woje-
wództwa Âwi´tokrzyskiego w ramach 
Krajowego Programu Zwalczania AIDS 
i Zapobiegania Zara˝eniem HIV realiza-
cji zadaƒ samorzàdu województwa wynikajàcych z ustawy o re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
w zakresie Êwiadczeƒ rodzinnych, Wojewódzkiego Programu Prze-
ciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, lecznictwa stacjonarnego 
na terenie województwa, zatrudnienia piel´gniarek i poło˝nych, 
zatrudnienia lekarzy i lekarzy dentystów, realizacji Programu In-
tegracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia 
Obszarów Wiejskich na terenie Województwa Âwi´tokrzyskiego, 
wdra˝ania działaƒ realizowanych przez WUP w Kielcach w ramach 
Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” oraz realizacji projektu 
systemowego „Edukacja receptà na lepsze jutro”.

oprac. Robert Siwiec

Marek Bogus∏awski
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 Radni Sejmiku Województwa Âwi´tokrzyskiego podczas 
XXXV Sesji zdecydowali o nowym podziale województwa na 
okr´gi wyborcze, ustalili ich nowe granice i numery oraz liczb´ 
radnych wybieranych w ka˝dym okr´gu wyborczym w wybo-
rach do Sejmiku Województwa Âwi´tokrzyskiego. Zmiany w sto-
sunku do poprzedniego podziału na okr´gi sà niewielkie, jednak 
były konieczne m.in. ze wzgl´du na spadek iloÊci mieszkaƒców 
w mieÊcie Kielce w stosunku do 2005 roku o prawie 4 tysiàce 
osób oraz wi´ksza liczba ludnoÊci w powiecie ziemskim kie-
leckim, która obecnie wynosi 204.647 mieszkaƒców (201.441 na 
31.12.2005 roku).

 Zgodnie z decyzjà radnych wybory do Sejmiku Wojewódz-
twa Âwi´tokrzyskiego odbywaç si´ b´dà w 4 okr´gach wy-
borczych;  w granicach obszaru okr´gu numer 1 znalazły si´ 
powiaty Ostrowiecki, Sandomierski, Opatowski i Staszowski 
i wybieranych w nim b´dzie 8 radnych, okr´g numer 2 to po-
wiaty Starachowicki, Skar˝yski i Konecki i wyborcy wybiorà 
w nim 6 radnych, okr´g wyborczy numer 3 obejmie powiat 

Wybory do Sejmiku po nowemu
Kielecki (ziemski) i m. Kielce (p. grodzki), gdzie kandydaci 
walczyç b´dà o 9 mandatów, zaÊ w okr´gu wyborczym numer 
4 znajdà si´ powiaty Włoszczowski, J´drzejowski, Piƒczowski, 
Buski i Kazimierski. W tym ostatnim okr´gu wyborcy wybiorà 
7 radnych. 

 Łàczna liczba radnych wojewódzkich nie zmieni si´ wi´c 
w stosunku do dotychczasowej i nadal wynosiç b´dzie trzy-
dziestu. Fundamentalnà zmianà, w porównaniu z poprzednim 
podziałem na okr´gi wyborcze, jest przeniesienie powiatu Sta-
szowskiego (z dotychczasowego Okr´gu Wyborczego Nr 3) do 
Okr´gu Nr 1, który dotychczas tworzyły powiaty: Ostrowiecki, 
Sandomierski, Opatowski oraz połàczenie powiatu ziemskiego 
Kieleckiego z miastem Kielce (powiat grodzki) w jeden Okr´g 
Wyborczy Nr 3. Miasto Kielce, ze zrozumiałych powodów, nie ma 
bowiem mo˝liwoÊci, pod wzgl´dem terytorialnym, połàczenia 
si´ z innym powiatem, ni˝ Kieleckim ziemskim.

Robert Siwiec
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