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Szanowni.Państwo,

. Kończy.się. III.kadencja.Sejmiku.Województwa.Świętokrzyskiego .Za.nami.
pracowite. cztery. lata . To. był. owocny. czas . Nie. zmarnowaliśmy. szans,. gospo-
darnie. wydając. każdą. budżetową. złotówkę. i. każde. euro. unijnej. pomocy .
Ustrzegliśmy.się.politycznych.wstrząsów,.a.dzięki.stabilnej.koalicji.w.Sejmiku.
Województwa.mogliśmy.skupić.się.na.rzetelnej.pracy.na.rzecz.rozwoju.Ziemi.
Świętokrzyskiej 
. Głównym.wyzwaniem.tej.kadencji.było.sprawne.wdrożenie.funduszy.po-
mocowych,.które.zostały.postawione.do.dyspozycji.województwa.na.lata.2007-
2013 .A.są.to.naprawdę.duże.pieniądze .W.ramach.tylko.Regionalnego.Progra-

mu. Operacyjnego. Województwa. Świętokrzyskiego. mamy. do. dyspozycji. prawie. 726. mln. euro .
Dodatkowo.otrzymaliśmy.317,5.mln.euro.z.programu.Kapitał.Ludzki.i.527.mln.zł.z.regionalnego.
komponentu.Programu.Rozwoju.Obszarów.Wiejskich .Wykorzystując. te.pieniądze.postawiliśmy.
w.pierwszej.kolejności.na.rozwój.zaniedbywanej.przez.lata.infrastruktury.technicznej .Ale.także.na.
inwestycje.w.sferze.zdrowia.i.kultury .W.ramach.RPO.na.remonty.i.modernizacje.dróg.w.regionie.
rozdysponowaliśmy.w.sumie.612.milionów.złotych,.choć.wiemy,.że.to.za.małe.pieniądze.i.w.tej.
dziedzinie.wciąż.wiele.jest.jeszcze.do.zrobienia 

. Zrealizowaliśmy.duże.inwestycje.w.ochronie.zdrowia.i.były.one.prowadzo-
ne.(lub.wciąż.są.prowadzone),.praktycznie.w.każdej.placówce.służby.zdrowia.
szczebla.wojewódzkiego .Warto.tu.wymienić.oddane.niedawno.do.użytku.no-
woczesne.oddziały.kardiochirurgii. i.neurochirurgii.w.Wojewódzkim.Szpitalu.
Zespolonym,.rozbudowany.blok.operacyjny.w.Świętokrzyskim.Centrum.On-
kologii.czy.wciąż.prowadzone.duże.przedsięwzięcia.inwestycyjne.w.Szpitalu.
św .Rafała.w.Czerwonej.Górze .Wszystkie.te.inwestycje.doprowadziły.do.stwo-
rzenia. w. regionie. nowoczesnej. bazy. ochrony. zdrowia,. dającą. mieszkańcom.
województwa. dostęp. do. najnowocześniejszych. procedur. medycznych. i.pro-
gramów.profilaktycznych 

. Dzieląc.fundusze.w.ramach.programów.pomocowych.Unii.Europejskiej.kierowaliśmy.się.za-
sadą,.że.każda.gmina.powinna.otrzymać.unijne.dofinansowanie.na.przynajmniej. jeden.projekt .
W.ten.sposób.wprowadzaliśmy.w.życie.zasadę.zrównoważonego.rozwoju.województwa.oraz.unij-
ną.ideę.solidaryzmu .
. Dziś. oddajemy. w. Państwa. ręce. raport. z. najważniejszych. działań. Samorządu. Województwa.
w.mijającej.kadencji .Nie.sposób.wymienić.wszystkie.podejmowane.przez.cztery.lata.przedsięwzię-
cia,. realizowane. programy. i. prowadzone. inwestycje . Było. ich. bardzo. dużo. w. każdej. dziedzinie.
życia,.na.którą.bezpośredni.wpływ.ma.Samorząd.Województwa.Świętokrzyskiego .Mieliśmy.do.
dyspozycji.znaczne.pieniądze.pomocowe.z.Unii.Europejskiej.i.skutecznie.je.wykorzystaliśmy,.by.
zmienić.oblicze.Ziemi.Świętokrzyskiej .Możemy.śmiało.powiedzieć,.że.to.już.jest.inne.wojewódz-
two,.niż.jeszcze.kilka.lat.temu 

Tadeusz.Kowalczyk

Przewodniczący
Sejmiku.Województwa.Świętokrzyskiego

Adam.Jarubas

Marszałek.Województwa.Świętokrzyskiego
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1 .Józef.Adamczak.
2 .Józef.Bąk.
3 .Wacław..Berens.
4 .Andrzej.Błajszczak.
5 .Marek..Bogusławski.
6 .Wojciech.Borzęcki.
7 .Barbara.Duda.
8 .Krzysztof.Dziekan.
9 .Mieczysław.Gębski.
10 .Marek.Gos..
11 .Józef.Grabowski.
12 .Lech.Janiszewski
13 .Adam.Jarubas.
14 .Tadeusz.Kowalczyk.
15 .Janusz.Koza.

Działalność Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego III Kadencji 2006-2010

Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji

. Na.czele.Sejmiku.stoi.prezydium,.w.składzie.Tadeusz.Kowalczyk.-.Przewodniczący Sejmiku,.Alfreda..Zawierucha.–.
Rubak.–.Wiceprzewodnicząca Sejmiku,.Józef.Żurek..–.Wiceprzewodniczący Sejmiku 

16 .Wojciech.Kurek
17 .Józef.Kwiecień
18 .Sławomir.Marczewski
19 .Bogusław.Moskal
20 .Andrzej.Nowak
21 .Marcin.Perz.do 29.06.2010 r.
22 .Jarosław.Przygodzki.
23 .Janusz.Skibiński.
24 .Jerzy.Suchański
25 .Grigor.Szaginian.
26 .Agnieszka.Szlęk.
27 .Wiesław.Woszczyna.
28 .Zdzisław.Wrzałka.
29 .Alfreda.Zawierucha.-.Rubak
30 .Józef.Żurek

. Zgodnie. z. art . 16. ust . 3. ustawy. o. samorządzie. województwa,. w. skład. Sejmiku. Województwa. Świętokrzyskiego.
wchodzi.30.radnych .W.latach.2006-2010.funkcję.radnych.wojewódzkich.pełnili:
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Prezydium Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego i Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego 
. W.kadencji.2006-2010.Sejmik.dziewięciokrotnie.stwier-
dził. wygaśnięcie. mandatów. Radnych. Województwa.
Świętokrzyskiego:. Tadeusza. Klamczyńskiego,. Edmunda.
Kaczmarka,. Franciszka. Wołodźki,. Andrzeja. Bętkowskie-
go,. Sławomira. Kopycińskiego,. Marka. Kwitka,. Marzeny.
Okły.-.Drewnowicz,.Leszka.Bugaja,.Marcina.Perza .
. W.miejsce.byłych.radnych.mandaty.objęli.radni:.Mie-
czysław.Gębski,.Krzysztof.Dziekan,.Wiesław.Woszczyna,.
Lech.Janiszewski,.Wojciech.Kurek,.Janusz.Skibiński,.Jerzy.
Suchański,.Andrzej.Błajszczak 
. Mandat.Marcina.Perza,.którego.wygaśnięcie.stwierdził.
Sejmik.29.czerwca.2010.r ,.pozostał.nieobsadzony,.ponie-
waż.ustawa.z.16.lipca.1998.r .Ordynacja.wyborcza.do.rad.
gmin,. rad. powiatów. i. sejmików. województw. stanowi,.
iż.nie.dokonuje.się.zmian.w.składzie.Sejmiku,.w.okresie.
6.miesięcy.przed.zakończeniem.kadencji 
. Radni. wyłonili. Zarząd. Województwa. Świętokrzyskie-
go.w.składzie:.Adam.Jarubas.–.Marszałek.Województwa,.
Zdzisław.Wrzałka.–.Wicemarszałek.Województwa,.Marek.
Gos.–.członek.Zarządu.Województwa,.Marcin.Perz.–.czło-
nek. Zarządu. Województwa. (do. 29 06 2010. roku),. Marek.
Kwitek.–.członek.Zarządu.Województwa.(w.2007.roku.za-
stąpił.go.Lech.Janiszewski) 

Kluby radnych
 W Sejmiku została zawiązana koalicja składająca się 
z trzech ugrupowań: Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. 

. Utworzone. zostały. następujące. Kluby. Radnych:. „Pol-
skiego. Stronnictwa. Ludowego”. (obecnie. 9. radnych,. na.

początku.kadencji.8.radnych);.„Prawo.i.Sprawiedliwość”.
(7. radnych,. obecnie. 6. radnych),. „Platformy. Obywatel-
skiej”. (obecnie. 6. radnych. –. na. początku. kadencji. 5. rad-
nych),.„Lewica.i.Demokraci”.(5.radnych) 
. W.Sejmiku.funkcjonował.również.Klub.Radnych.„Sa-
moobrona. RP”,. który. początkowo. tworzyło. 4. radnych .
Wskutek. złożenia. rezygnacji. przez. 2. radnych,. zgodnie.
z.wymogami. Statutu,. Klub. przestał. istnieć . Aktualnie.
w.Sejmiku.pracuje.3.radnych.niezrzeszonych 

Działalności Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego
 Podczas trwania kadencji 2006 – 2010 odbyło się 40 sesji 
Sejmiku, w tym 1 wyjazdowa w Samorządowym Centrum 
Kultury w Busku-Zdroju..Trzy sesje miały charakter uro-
czysty i związane były z upamiętnieniem 10 – tej rocznicy 
utworzenia Województwa Świętokrzyskiego; obchodami 
50 – lecia współpracy z Obwodem Winnickim; uczcze-
niem Pamięci Ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.

. Sejmik.podjął.705 uchwał,.które.dotyczyły.m in .następu-
jących.obszarów.działalności:.polityki.regionalnej,.funduszy.
strukturalnych. –. 23;. mienia,. geodezji,. planowania. prze-
strzennego.–.35;.budżetu.województwa.i.finansów.–.313;.re-
alizacji.zadań.w.zakresie.polityki.rynku.pracy.–.12;.promocji,.
edukacji,.kultury,.sportu.i.turystyki.-.56;.polityki.społecznej.
i.zdrowotnej–.61;.rozwoju.obszarów.wiejskich,.ochrony.śro-
dowiska.–.43;.infrastruktury.–.20.(w.tym.1.dot .infrastruktury.
informatycznej.e-świętokrzyskie);.kontroli.Komisji.Rewizyj-
nej.–.48;.spraw.osobowych.i.organizacji.działalności.(m in .
zmian.Statutu.Województwa).–.88;.pielęgnowania.polskości.
i.kształtowania.tożsamości.narodowej.-.5 

. Do. najważniejszych. dokumentów. o..charakterze. pro-
gramowym. i. planistycznym. uchwalonych. przez. Sejmik.
należą:

Alfreda Zawierucha–Rubak, Tadeusz Kowalczyk, Józef Żurek
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•.Program. ochrony. środowiska. dla. województwa.
świętokrzyskiego,. którego. częścią. jest. Plan. gospo-
darki.odpadami.dla.województwa.świętokrzyskiego,

•.Program. ochrony. środowiska. przed. hałasem. dla.
terenów. poza. aglomeracjami,. położonych. wzdłuż.
odcinków. dróg. krajowych. nr. 7,. 9,. 74. i. 77. z. terenu.
województwa.świętokrzyskiego,.

•.Program. małej. retencji. dla. województwa. święto-
krzyskiego,

•.Program.budowy.przydomowych.oczyszczalni.ście-
ków.dla.województwa.świętokrzyskiego,

•.Świętokrzyski.Program.Odnowy.Wsi.w.formie.kon-
kursu.przedsięwzięć,

•.Program. Współpracy. Samorządu. Województwa.
Świętokrzyskiego.z. .Organizacjami.Pozarządowymi.
na.2007.r ,.2008.r ,.2009.r 

•.Program. rozwoju. infrastruktury. transportowej. na.
lata.2007-2013,

•.Program.rozwoju.bazy.sportowej.na.2007.r ,.2008.r ,.
i.lata.następne.w.województwie.świętokrzyskim,

•.Program. budowy. kompleksów. sportowych. pn .
„Moje.boisko.–.Orlik.2012”,

•.Świętokrzyski.Program.Wspierania.Rozwoju.Eduka-
cji.na.Obszarach.Wiejskich.oraz.Program.Samorządu.
Województwa.Świętokrzyskiego.wspierania.eduka-
cji.uzdolnionych.dzieci.i.młodzieży,.

•.Świętokrzyski. Program. Rozwoju. Kultury. Fizycznej.
i.Sportu. na. Obszarach. Wiejskich. oraz. Program. –.
Świętokrzyska.Akademia.Sportu.na.Obszarach.Wiej-
skich,

•.Program.promocji.wraz.z.regionalnym.systemem.in-
formacji.turystycznej.dla.województwa.świętokrzy-
skiego.na.lata.2008.–.2013,

•.Program. opieki. nad. zabytkami. w. województwie.
świętokrzyskim.na.lata.2007-2011,

•.lan.ochrony.Chęcińsko-Kieleckiego.Parku.Krajobra-
zowego .

 Sejmik podejmował również uchwały wynikające 
z  realizacji ustawowych obowiązków oraz wychodził 
naprzeciw inicjatywom zgłaszanym przez jednostki sa-
morządu terytorialnego i wojewódzkie jednostki organi-
zacyjne..

Dla.przykładu.należy.wymienić:

•.corocznie.dokonywał.oceny.sytuacji.na.rynku.pracy.
województwa.świętokrzyskiego.i.zobowiązywał.Za-
rząd.Województwa.do.podejmowania.działań.służą-
cych. wzrostowi. zatrudnienia,. rozwojowi. zasobów.
ludzkich,. przeciwdziałaniu. i.łagodzeniu. skutków.
bezrobocia. w.województwie. oraz. ustalał. kryteria.
podziału.środków.Funduszu.Pracy.dla.samorządów.
powiatowych.na.finansowanie.programów.na.rzecz.
promocji. zatrudnienia,. łagodzenia. skutków. bezro-
bocia. i. aktywizacji. zawodowej. oraz. innych. zadań.
fakultatywnych,

•.wobec.drastycznego.spadku.opłacalności.produkcji.
rolnej,.odbył.sesję.o.tematyce.rolniczej.i.wypracował.
uchwałę. w. sprawie. sytuacji. w. rolnictwie,. w. której.
wskazał.działania.zmierzające.do.podniesienia.opła-
calności.produkcji.rolnej,

•.wyraził. poparcie. dla. realizacji. inwestycji. pn . Euro-

pejskie. Centrum. Bajki. im . Koziołka. Matołka. w. Pa-
canowie.–.budowa.instytucji.kultury.o.europejskim.
znaczeniu.i.zadeklarował.jej.wsparcie.finansowe,.

•.w. celu. podniesienia. merytorycznych,. organizacyj-
nych. i.finansowych. możliwości. Muzeum. Okręgo-
wego. w. Sandomierzu,. podjął. decyzję. o.dofinanso-
waniu.i.współprowadzeniu.tej.instytucji.z.Powiatem.
Sandomierskim. i.Gminą. Sandomierz;. podjął. także.
uchwałę.w.sprawie.prowadzenia.Muzeum.Wsi.Kie-
leckiej. w. Kielcach,. jako. wspólnej. instytucji. kultury.
-.z.Ministrem.Rolnictwa.i.Rozwoju.Wsi,

•.mając. na. uwadze. przeciwdziałanie. emigracji. mło-
dych,.utytułowanych.sportowców.poza.nasz.region,.
Sejmik. ustalił. zasady. i. tryb. przyznawania. stypen-
diów. sportowych. zawodnikom. reprezentującym.
Województwo. Świętokrzyskie. i. osiągającym. wyso-
kie.wyniki.sportowe,.

•.wychodząc.naprzeciw.inicjatywom.samorządów.lo-
kalnych,. wpisującym. się. w.oczekiwania. i.potrzeby.
społeczeństwa.województwa.świętokrzyskiego,.Sej-
mik.zadeklarował.środki.na.realizację.programu.pn .
„Moje.boisko.Orlik.2012”,

•.realizując.zadania.z.zakresu.ochrony.zabytków.okre-
ślił. zasady. udzielania. dotacji. na.prace. konserwator-
skie,. restauratorskie. lub. roboty. budowlane. przy. za-
bytkach.wpisanych.do.rejestru.zabytków,.a.następnie.
dokonywał.podziału.dotacji.dla.beneficjentów,.

•.w. celu. zagwarantowania. poziomu. wynagrodzeń.
nauczycieli.wszystkich.stopni.awansu.zawodowego,.
zatrudnionych. w. wojewódzkich. samorządowych.
jednostkach. organizacyjnych. oświaty,. corocznie.
określał. regulamin. przyznawania. dodatków. do. ich.
wynagrodzeń,

•.w. związku. ze. staraniami. Wojewódzkiego. Szpitala.
Zespolonego. w. Kielcach. i.Świętokrzyskiego. Cen-
trum. Onkologii. w. Kielcach,. udzielił. wsparcia. tym.
placówkom. dotyczącego. zgłoszenia. dwóch. projek-
tów.do.uczestnictwa.w.Mechanizmach.Finansowych.
Europejskiego. Obszaru. Gospodarczego. i.Norwe-
skich.Mechanizmach.Finansowych,.

•.uwzględniając. założenia. strategii. rozwoju. woje-
wództwa.świętokrzyskiego,.zakładającej.racjonalny.
rozwój. i.modernizację. obiektów. ochrony. zdrowia.
oraz. wyposażenie. w.nowoczesną. aparaturę. w. celu.
poprawy. jakości. i. dostępności. świadczeń. medycz-
nych,.dokonał.zmian.organizacyjnych.poprzez.połą-
czenie.Wojewódzkiego.Szpitala.Zespolonego.w.Kiel-
cach. i. Wojewódzkiego. Specjalistycznego. Zespołu.
Opieki. Neuropsychiatrycznej. w.Kielcach. w. drodze.
przeniesienia. całego. mienia. na.Wojewódzki. Szpital.
Zespolony

•.wykonując.zadania.wynikające.z.ustawy.o.rehabili-
tacji.zawodowej.i.społecznej.oraz.zatrudnianiu.osób.
niepełnosprawnych,. dokonywał. podziału. środków.
na.dofinansowanie. robót. budowlanych. w. związku.
z.potrzebami.osób.niepełnosprawnych.oraz.kosztów.
tworzenia. i. .działania. zakładów. aktywności. zawo-
dowej,.

•.mając.na.uwadze.poprawę.warunków.obsługi.pasaże-
rów.w.ruchu.lokalnym.i.pomiędzy.województwami.
oraz.uzyskanie.sprawnego.połączenia.Województwa.
Świętokrzyskiego. z.. terenami. Polski. południowo-
wschodniej,.Bieszczad.i.Ukrainą,.a.także.podniesienie.
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poziomu. atrakcyjności. inwestycyjnej. i. turystycznej.
okolicznych.gmin,.decyzją.Sejmiku,.Samorząd.Woje-
wództwa.Świętokrzyskiego.zadeklarował.wolę.udzia-
łu.w.kosztach.współfinansowania.zadania:.„Opraco-
wanie. studium. wykonalności. dla. modernizacji. linii.
kolejowej. Rzeszów. ÷. Warszawa. przez. Kolbuszową.
na. odcinku. Skarżysko. Kamienna. ÷. Sandomierz. ÷.
Ocice.÷.Rzeszów.i.upoważnił.Zarząd.Województwa.
Świętokrzyskiego. do. zaciągnięcia. zobowiązań. wy-
nikających. z.trójstronnej. umowy. (wspólnie. z. Woje-
wództwem.Podkarpackim,.PKP.PLK.S A ),

•.dążąc.do.wypromowania.najaktywniejszych.przed-
siębiorstw,. samorządów. i.osób. z.Województwa.
Świętokrzyskiego,.Sejmik.ustanowił.„Świętokrzyską.
Victorię”-.nagrodę,.która.przyczynia.się.do.integracji.
tych. środowisk. i.wpływa. pozytywnie. na. ich. wza-
jemne.relacje .Otrzymują.ją.podmioty,.które.poprzez.
swoją. pracę. i. doskonalenie. umiejętności. podnoszą.
znaczenie.województwa.świętokrzyskiego,

•.w. duchu. gospodarności. i. dbałości. o. racjonalne. za-
rządzanie. finansowymi. środkami. publicznymi,.
a.także.mając.na.uwadze.skuteczną.reprezentację.in-
teresów.województw.Polski.Wschodniej,.ich.rozwój.
i. podnoszenie. rangi. na. terenie. kraju. i. arenie. mię-
dzynarodowej,. powierzył. Województwu. Warmiń-
sko-Mazurskiemu. zadania. z.zakresu. prowadzenia.
wspólnego.przedstawicielstwa.Województw;.Lubel-
skiego,. Podkarpackiego,. Podlaskiego,. Świętokrzy-
skiego,. Warmińsko-Mazurskiego. pod. nazwą. Dom.
Polski.Wschodniej.w.Brukseli,

•.w.grudniu.2008.r .w.czasie.uroczystej.sesji.Sejmiku,.
wieńczącej. obchody. 50. -. lecia. współpracy. z. Ob-
wodem. Winnickim. została. podpisana. Deklaracja.
współpracy.świętokrzysko.-.winnickiej.na.następne.
półwiecze 

Wsparcie dla samorządów 
lokalnych
 Obrady Sejmiku poświęcone były także wsparciu fi-
nansowemu samorządów lokalnych. Pieniądze trafiły 
do samorządów gminnych na realizację zadań służących 
ratowaniu życia i zdrowia ludzi m. in. poprzez zakup 
samochodów ratowniczo-gaśniczych, na budowę obiek-
tów sportowych pn. „Moje boisko – Orlik 2012” oraz na 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb związanych z usuwa-
niem skutków powodzi. 

. Gmina. Pacanów. otrzymała. środki. na. realizację. inwe-
stycji. Europejskie. Centrum. Bajki. im .Koziołka. Matołka,.
gmina. Waśniów. na. realizację. zadań. z. zakresu. pomocy.
społecznej,.gmina.Chmielnik.na.wsparcie.inicjatyw.lokal-
nych. Sołectwa. Zrecze. Chałupczańskie,. Powiat. Buski. na.
realizację.zadań.w.zakresie.usunięcia.skutków.zalania.po-
mieszczeń.internatów.w.budynkach.Zespołu.Szkół.Tech-
niczno-Informatycznych. i.Ogólnokształcących. w. Busku-
Zdroju,. Powiat. Starachowicki. na. doposażenie. Poradni.
Leczenia. Uzależnień. w. Starachowicach. oraz. Wojewódz-
two.Małopolskie.na.zapewnienie.wypoczynku. wakacyj-
nego.dla.dzieci.rodzin.poszkodowanych.w.powodzi 

 Ważną część posiedzeń Sejmiku stanowiły 
apele, stanowiska i oświadczenia w określo-
nych sprawach. 

. Sejmik.wystosował.apel.w.sprawie.utworzenia.sys-
temu.opieki.paliatywno-hospicyjnej.w.kraju .Stanowi-
ska. Sejmiku. odnosiły. się. natomiast. do. następujących.
kwestii:

-.projektu.ustawy.o.utworzeniu.Państwowego.Zarzą-
du.Gospodarki.Wodnej,

-.przekazania. ośrodków. doradztwa. rolniczego. jako.
jednostek.podległych.samorządom.województw,

-.sytuacji.na.rynku.owoców.w.województwie.święto-
krzyskim,

-.sytuacji.w.rolnictwie.województwa.świętokrzyskiego.
w.2009.r ,

-.wyrażenia.sprzeciwu.wobec.pominięcia.samorządów.
województwa. w. procesie. ustalania. nowych. obsza-
rów.Europejskiej.Sieci.Ekologicznej.Natura.2000,

-.wstrzymania. budowy. siedziby. Oddziału. Terenowe-
go.TVP.w.Kielcach.przez.Zarząd.TVP.S A ,

-.rządowego. projektu. ustawy. o. państwowym. nad-
zorze. nad. systemem. powszechnego. ubezpieczenia.
zdrowotnego,

-.pilnego. uruchomienia. przez. Narodowy. Fundusz.
Zdrowia. środków. finansowych. przeznaczonych. na.
pokrycie.kosztów.tzw .„nadwykonań”,.wynikających.
z.konieczności.ratowania.życia.pacjentów.w.2009.r ,

-.określenia. planowanych. łącznych. nakładów. finan-
sowych. przeznaczonych. na.dotowanie. kolejowych.
przewozów. osób. wykonywanych. na. podstawie.
umowy. o.świadczenie. usług. publicznych. w. latach.
2010-2012,

-.indykatywnego.wykazu. indywidualnych.projektów.
kluczowych.Programu.Operacyjnego.Infrastruktura.
i.Środowisko,

-.projektu. Krajowej. Strategii. Rozwoju. Regionalnego.
2010-2020 .Regiony,.Miasta,.Obszary.wiejskie,

-.koniecznych. rozwiązań. legislacyjnych. i. systemo-
wych,. zmierzających. do.ograniczenia. zagrożenia.
powodziowego. na. terenie. województwa. święto-
krzyskiego 

Oświadczenia.Sejmiku.dotyczyły:.
-.zapisu.o.możliwości.wetowania.przez.wojewodę.in-

westycji.samorządowych.finansowanych.z.funduszy.
unijnych,.ujętego.w.ustawie.o.zasadach.prowadze-
nia.polityki.rozwoju,.
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-.nowelizacji.ustawy.o.systemie.oświaty,
-.ekorozwoju.dorzecza.rzeki.Kamiennej,
-.zamiaru.likwidacji.wojewódzkich.funduszy.ochrony.

środowiska.i.gospodarki.wodnej,
-.ograniczenia.właściwości.Sądu.Okręgowego.w.Kiel-

cach,
-.aktualnej.sytuacji.w.służbie.zdrowia.na.terenie.woje-

wództwa.świętokrzyskiego,
-.projektu.ustawy.o.utworzeniu.Państwowego.Zarzą-

du.Gospodarki.Wodnej,
-.projektu.ustawy.o.rozwoju.miast.i.obszarów.metro-

politarnych,
-.uwzględnienia. w. Koncepcji. Przestrzennego. Zago-

spodarowania. Kraju. budowy. Regionalnego. Portu.
Lotniczego.Kielce.–.Obice 

Szczególną.wymowę.i.charakter.miały.oświadczenia.Sej-
miku.przyjęte.w.sprawie.25.rocznicy.wprowadzenia.sta-
nu.wojennego,.10-.lecia.Województwa.Świętokrzyskiego,.
poszanowania.znaku.Krzyża.oraz.uczczenia.Pamięci.Ofiar.
katastrofy.lotniczej.pod.Smoleńskiem 

Komisje sejmiku

Komisja Strategii Rozwoju, Promocji 
i Współpracy z Zagranicą

1 .Jarosław.Przygodzki.–.Przewodniczący.Komisji.
2 .Krzysztof.Dziekan.–.Z-ca.Przewodniczącego.
3 .Barbara.Duda
4 .Janusz.Koza
5 .Józef.Kwiecień
6 .Grigor.Szaginian
7 .Wiesław.Woszczyna.
8 .Józef.Żurek
9. Marcin Perz.-.do 29.06.2010 r. 
    Leszek Bugaj - do 5.04.2009 r. 
....Franciszek Wołodźko – do 26.01.2007r. 

. Komisja. odbyła. 35. posiedzeń,. w. tym. jedno. wyjazdo-
we. (w. Świętokrzyskim. Ośrodku. Doradztwa. Rolniczego.
w.Modliszewicach). i. 6. wspólnych. z. innymi. Komisjami .
Efektem.tych.posiedzeń.było.przyjęcie.97.opinii.i.3.wnio-
sków . Komisja. rozpatrywała. informacje. oraz. projekty.
uchwał.w.zakresie.spraw:

-.strategii. rozwoju. województwa,. a. w. szczególności.
programów.wojewódzkich,

-.utrzymania. i. rozbudowy. infrastruktury. społecznej.
i.technicznej.o.znaczeniu.wojewódzkim,

-.realizacji. projektów. na. rzecz. rozwoju. przedsiębior-
czości,

-.zagospodarowania.przestrzennego,
-.współpracy.zagranicznej.Województwa,
-.promocji. rozwoju. i. walorów. turystycznych. woje-

wództwa,
-.aktywizacji.lokalnego.rynku.pracy.i.przeciwdziałania.

bezrobociu,
-.realizacji.kontraktów.i.programów.regionalnych 

. W.85.przypadkach.Komisja.pełniła. rolę.wiodącą.przy.
opiniowaniu.projektów.uchwał.i.przedstawiała.swoje.sta-
nowiska.na.sesji.Sejmiku 

Komisja Budżetu i Finansów

1 .Wojciech.Borzęcki.-.Przewodniczący.
2 .Bogusław.Moskal.–.Z-ca.Przewodniczącego.
3 .Józef.Adamczak.
4 .Marek.Bogusławski.
5 .Andrzej.Błajszczak.
6 .Józef.Grabowski.
7 .Janusz.Koza.
8 .Jerzy.Suchański.
9. Marcin Perz - do  29.06.2010r
    Leszek Bugaj - do 5.04.2009r..
    Andrzej Nowak - do 27.12.2007r..

. Komisja.odbyła.42.posiedzenia,.podczas.których.przy-
jęła.405.opinii.i.2.wnioski.z.zakresu:.

-.budżetu.województwa. i.zmian.w.trakcie. jego.wykony-
wania,.

-.gospodarowania.mieniem.wojewódzkim,
-.nabywania.i.zbywania.udziałów.oraz.akcji,.
-.planów.finansowych.funduszy.celowych,.
-.programów. zadań. inwestycyjnych,. udzielania. po-

mocy.finansowej. jednostkom.samorządu.terytorial-
nego 

. Najważniejszym.zadaniem.Komisji.było.analizowanie.
projektów.budżetów.województwa.i.przygotowanie.osta-
tecznych. opinii,. zgodnie. z.uchwałą. Sejmiku. w.sprawie.
trybu.prac.nad.projektem.budżetu 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

1 .Józef.Żurek.-.Przewodniczący.Komisji
2 .Alfreda. Zawierucha. -. Rubak. –. Z-ca. Przewodniczą-

cego.
3 .Wacław.Berens
4 .Barbara.Duda
5 .Józef.Kwiecień.
6 .Marek.Gos
7 .Sławomir.Marczewski
8 .Janusz.Skibiński.
9 .Agnieszka.Szlęk
....Marek Kwitek - do 27.12.2007r.

. Komisja.odbyła.43.posiedzenia,.z.czego.10.wyjazdowych,.
podczas.których.przyjęto.72.opinie.i.1.wniosek .Do.ważniej-
szych.zadań.podejmowanych.przez.Komisję.należało:

-.opiniowanie.zasad.udzielania.dotacji.z.budżetu.wo-
jewództwa. na. realizację. zadań. samorządu. woje-
wództwa.z.zakresu.kultury.i.sportu,

-.opiniowanie. projektów. budżetu. oraz. sprawozdań.
z.wykonania. budżetu. województwa. świętokrzy-
skiego. w.działach:. oświata. i. wychowanie,. kultura.
i.ochrona.dziedzictwa.narodowego,.kultura.fizyczna.
i.sport,
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-.monitorowanie. działalności. statutowej. i. sytuacji. fi-
nansowej.wojewódzkich.samorządowych. instytucji.
kultury.i.oświaty,.

-.rozpatrywanie. informacji. z. przeglądu. zadań. inwe-
stycyjnych. ujętych. w.programach. rozwoju. bazy.
sportowej,

-.analizowanie.potrzeb.w.zakresie.remontów.i.wypo-
sażenia. wojewódzkich,. samorządowych. jednostek.
oświaty.i.kultury,

-.opiniowanie. projektów. uchwał. dotyczących. zmian.
w.statutach. wojewódzkich. samorządowych. jedno-
stek.oświaty.i.kultury 

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej 
i Spraw Rodziny

1 .Marek.Bogusławski.-.Przewodniczący
2 .Wacław.Berens.–.Z-ca.Przewodniczącego
3 .Marek.Gos
4 .Józef.Grabowski
5 .Lech.Janiszewski.
6 .Sławomir.Marczewski
7 .Wojciech.Kurek.
8 .Grigor.Szaginian
9 .Alfreda.Zawierucha.-.Rubak.
    Andrzej Bętkowski – do 27.12.2007 r. 
    Marzena Okła - Drewnowicz – do 27.12.2007 r.

. Komisja.cyklicznie.rozpatrywała. informacje. i.projekty.
uchwał. przygotowywane. przez. Departamenty. Urzędu.
Marszałkowskiego.i.samorządowe.jednostki.organizacyj-
ne.w.zakresie:.promocji.i.ochrony.zdrowia,.pomocy.spo-
łecznej,.ochrony.praw.pacjentów,.funkcjonowania.rodzi-
ny.i.polityki.prorodzinnej 

. Komisja. odbyła. w. okresie. kadencji. 42. posiedzenia.
w.tym. dwóch. wyjazdowych,. których. efektem. było.
przyjęcie. 97. opinii. i. 3. wniosków . Występowała. również..
z.inicjatywą.uchwałodawczą.w.sprawie:

-.przyjęcia.przez.Sejmik.Apelu.w.sprawie.utworzenia.
systemu.opieki.paliatywno.–.hospicyjnej.w.kraju,

-.przyjęcia. Stanowiska. Sejmiku. w. sprawie. pilnego.
uruchomienia. przez. Narodowy. Fundusz. Zdrowia.
środków.finansowych.przeznaczonych.na.pokrycie.
kosztów. tzw . „nadwykonań”,. wynikających. z. ko-
nieczności.ratowania.życia.pacjentów.w.2009.roku 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej 
i Ochrony Środowiska

1 .dr.Józef.Kwiecień.–.Przewodniczący.
2 .Andrzej.Nowak.-.Z-ca..Przewodniczącego.
3 .Józef.Adamczak
4 .Józef.Bąk
5 .Wojciech.Borzęcki
6 .Andrzej.Błajszczak.   
7 .Lech.Janiszewski.
8 .Bogusław.Moskal.
9 .Jarosław.Przygodzki

    Andrzej Bętkowski - do 27.12.2007r.
    Sławomir Kopyciński - do 27.12.2007r.
    Leszek Bugaj - do 5.04.2009r.

. Komisja.odbyła.44.posiedzenia,.w.tym.5.o.charakterze.
wyjazdowym. w:. gminie. Brody,. siedzibie. Nadleśnictwa.
Suchedniów,. Okręgowej. Stacji. Chemiczno. -. Rolniczej.
i.Wojewódzkim. Inspektoracie. Ochrony. Roślin. i. Nasien-
nictwa,. a.także. dwukrotnie. w.Świętokrzyskim. Ośrodku.
Doradztwa. Rolniczego. w.Modliszewicach . Efektem. prac.
Komisji.było.przyjęcie.72.opinii.oraz.17.stanowisk .W.29.
przypadkach.Komisja.pełniła.rolę.wiodącą.i.przedstawia-
ła.swoje.stanowiska.na.sesji.Sejmiku .12-krotnie.występo-
wała.z.inicjatywą.uchwałodawczą,.przygotowując.projek-
ty.uchwał.Sejmiku 

. Za.największy.sukces.Komisji.w..kadencji.2006.–.2010.
można. uznać. organizację. 18.maja. 2009. r . sesji. Sejmiku.
poświęconej. w. całości. omówieniu. sytuacji. ekonomicz-
nej. rolnictwa. w. województwie. na. tle. sytuacji. krajowej.
i. unijnej,. z. udziałem. Ministra. Rolnictwa. i.Rozwoju. Wsi,.
Świętokrzyskiej.Izby.Rolniczej,.autorytetów.naukowych.z.
uczelni.rolniczych.w.Krakowie.i.Lublinie,.a.także.central-
nych. i. regionalnych. władz. agencji. i. instytucji. otoczenia.
rolnictwa .

Komisja Samorządu Terytorialnego

1 .Agnieszka.Szlęk.-.Przewodnicząca
2 .Mieczysław.Gębski.–.Z-ca.Przewodniczącego.
3 .Barbara.Duda
4 .Wojciech.Kurek.
5 .Janusz.Skibiński.
6 .Jerzy.Suchański.
7 .Grigor.Szaginian
8 .Wiesław.Woszczyna.
9 .Józef.Żurek
    Franciszek Wołodźko – do 26.01.2007r.
    Andrzej Bętkowski - do 27.12.2007r.
    Marzena Okła-Drewnowicz - do 27.12.2007r.
    Sławomir Kopyciński - do 27.12.2007r.
    Marek Kwitek - do 27.12.2007r
    Wojciech Borzęcki – do3.11.2008 r. 

. Komisja. odbyła. 35. posiedzeń,. z. których. 4. miały. cha-
rakter.wyjazdowy.(w.gminie.Sitkówka.Nowiny,.Muzeum.
Wsi.Kieleckiej.w.Tokarni,.ZEORK.–.Skarżysko.Kamienna,.
Wojewódzkim. Urzędzie. Pracy. w. Kielcach) . 5. posiedzeń.
było. wspólnych. z. innymi. Komisjami. Sejmiku . Efektem.
prac.Komisji.było.przyjęcie.19.opinii,.6.wniosków.i.2.sta-
nowisk 

. Komisja. opiniowała. materiały. przedkładane. na. sesję.
oraz.przyjmowała.informacje.z.zakresu:

-.bezpieczeństwa.publicznego,.porządku.i.ładu.na.te-
renie.województwa,

-.transportu.publicznego.(drogowego,.kolejowego,.lot-
niczego),

-.ruchu.turystycznego.i.gospodarczego.regionu,.
-.planów.zagospodarowania.przestrzennego,
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-.bezpieczeństwa. energetycznego. i. alternatywnych.
źródeł.energii,

-.współpracy.zagranicznej.z.innymi.samorządami.Unii.
Europejskiej,

-.zapobiegania.i.łagodzenia.skutków.klęsk.żywiołowych,
-.polityki.rozwoju.województwa,
-.przeciwdziałania. bezrobociu. oraz. aktywizacji. lokal-

nego.rynku.pracy,
-.programów. i. kontraktów. regionalnych. ochrony.

zdrowia 

Komisja Rewizyjna

1 .Bogusław.Moskal.-.Przewodniczący
2 .Józef.Grabowski.-.Z-ca.Przewodniczącego
3 .Józef.Bąk
4 .Wojciech.Borzęcki
5 .Krzysztof.Dziekan.
6 .Mieczysław.Gębski.
7 .Andrzej.Nowak
....Leszek.Bugaj.-.do26 01 2007.r 
....Jarosław.Przygodzki.-.do.26 01 2007.r 

. Komisja,.zgodnie.z.ustawowym.zadaniem,.przeprowa-
dziła.45.kontroli.działalności.Zarządu.Województwa.oraz.
wojewódzkich. samorządowych. jednostek. organizacyj-
nych,. przedkładając. każdorazowo. wyniki. i. ustalenia. do.
rozpatrzenia. Sejmikowi . Rokrocznie. opiniowała. wyko-
nanie.budżetu.Województwa.oraz.występowała.z.wnio-
skiem.do.Sejmiku.w.sprawie.udzielenia.absolutorium.Za-
rządowi.Województwa 

 Komisja. odbyła. 45. posiedzeń. poświęconych. przede.
wszystkim.badaniu.sprawozdań.Zarządu.Województwa.z.
wykonania.budżetu.Województwa.(z.racji.pełnienia.funk-
cji.wiodącej.na.sesji.„absolutoryjnej”).oraz.rozpatrywaniu.
informacji.o.przebiegu.wykonania.budżetu.w.I.półroczu.
danego.roku;.wypracowywaniu.założeń.do.rocznych.pla-
nów. kontroli,. powoływaniu. zespołów. kontrolnych. oraz.
omawianiu. wyników. kontroli. i. przyjmowaniu. protoko-
łów.kontroli 

 W.sumie.Komisja.przyjęła.55.uchwał.oraz.wystosowa-
ła.7.wystąpień.zawierających.wnioski.do..Zarządu.Woje-
wództwa.Świętokrzyskiego.i.Przewodniczącego.Sejmiku 

Komisja Statutowa

1 .Marek.Gos.-.Przewodniczący
2 .Barbara.Duda
3 .Mieczysław.Gębski
4 .Wojciech.Kurek.
5 .Andrzej.Nowak
....Andrzej.Bętkowski.-.do.27 12 2007.r 
....Sławomir.Kopyciński.-.do.27 12 2007.r 
....Marzena.Okła.-Drewnowicz.-.do.27 12 2007.r 

. Komisja. Statutowa. jest. komisją. doraźna,. powołaną.
uchwałą. Sejmiku. w. celu. wypracowania. zmian. w.Sta-
tucie. Województwa . W. tej. kadencji. Komisja. odbyła..

3.posiedzenia,.podczas.których,.w.porozumieniu.z.Rad-
cą.Prawnym.sprecyzowała.propozycje.zmian.w.Statucie.
oraz.przygotowała.stosowny.projekt.uchwały.w.tej.spra-
wie .Został.on.przyjęty.na.sesji.Sejmiku.3.sierpnia.2009.r .

. 9. września. 2009. r . Prezes. Rady. Ministrów. uznał. pro-
jekt.zmian.za.uzgodniony,.nie.wnosząc.do.niego.żadnych.
uwag . 26. października. 2009. r . Sejmik. przyjął. uchwałę..
Nr. XXXI/538/09. w. sprawie. zmian. Statutu. Województwa.
Świętokrzyskiego 

Interpelacje Radnych 
Województwa Świętokrzyskiego

. W.okresie.kadencji.2006-2010.Radni.na.sesjach.Sejmiku.
oraz.w.okresie.między.sesjami.zgłosili.154.interpelacje,.z.
czego.120.dotyczyło.kompetencji.Samorządu.Wojewódz-
twa,. a.pozostałe. 34. przekazano. według. właściwości. in-
nym. organom . Adresatami. właściwymi. do. rozpatrzenia.
interpelacji.byli:

-.Przewodniczący.Sejmiku.-.2
-.Marszałek.Województwa.Świętokrzyskiego.-.118
-.Wojewoda.Świętokrzyski.-.1
-.samorząd.powiatowy.i.gminny.-.6
-.władze.centralne.-.7
-.wojewódzkie.samorządowe.jednostki.organizacyjne.

. Zgłoszone.interpelacje.dotyczyły.głównie.dziedzin.ma-
jących. istotne. znaczenie. dla.społeczności. województwa:.
poprawę. stanu. dróg. wojewódzkich,. rozwój. rolnictwa.
i.zapewnienie. zbytu. płodów. rolnych,. poprawę. funkcjo-
nowania.opieki.zdrowotnej.oraz.finansowanie.zadań.in-
westycyjnych.ze.środków.unijnych.w.ramach.programów.
operacyjnych .Rozwiązanie.niektórych.problemów,.pod-
noszonych. przez. Radnych. w. interpelacjach. wymagało,.
obok. przedsięwzięć. Zarządu. oraz. możliwości. finanso-
wych.budżetu.województwa,.także.decyzji.ustawowych.
Parlamentu. i. Rządu . Realizację. szeregu. interpelacji,. do-
tyczących. głównie. zadań. o. charakterze. inwestycyjnym,.
trudno.obecnie.oceniać,.gdyż.stanowi.ona.proces.długo-
falowy 

. Dzięki.interpelacjom.Radni.mieli.możliwość.przekazy-
wania.organom.samorządu.problemów,.szczególnie.waż-
nych.dla.wyborców .Zgodnie.ze.Statutem.Województwa,.
na. zgłoszone. interpelacje. udzielano. Radnym. szczegóło-
wych.wyjaśnień .Pozytywnie.zostało.załatwionych.wiele.
spraw. dotyczących. prac. remontowych. na. drogach. wo-
jewódzkich,. dofinansowania. inicjatyw. organizowanych.
przez. samorządy. lokalne. i. stowarzyszenia. oraz. uspraw-
nienia. działalności. administracji. wojewódzkiej . Zarząd.
Województwa. realizując. uchwałę. Sejmiku,. corocznie.
przedkładał.Radnym.zbiorczą.informację.o.sposobie.reali-
zacji.spraw.podnoszonych.w.interpelacjach 
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Fundusze strukturalne 
i rozwój regionalny

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ADAM JARUBAS:

  - Fundusze unijne w ramach budżetu Unii 
Europejskiej na lata 2007 - 2013 stały się praw-
dziwym kołem zamachowym rozwoju regionu. 
Do dyspozycji województwa zostały postawio-
ne naprawdę duże pieniądze pomocowe. W sa-
mym tylko Regionalnym Programie Operacyj-
nym oraz programie Rozwój Polski Wschodniej 
jako województwo mieliśmy do dyspozycji 
w sumie ponad 1 miliard euro! A licząc także 
dodatkowe programy, m.in. Kapitał Ludzki, 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich czy 
inne jest to kwota ponad 1 miliard 720 milio-
nów euro! Można śmiało powiedzieć, że dzięki 
funduszom pomocowym z Unii Europejskiej, 
Województwo Świętokrzyskie otrzymało hi-
storyczną szansę rozwoju. Szansę, którą dobrze 
wykorzystujemy, a efekty tego widać wokół 
nas.

. Obok. Regionalnego. Programu. Operacyjnego,. Woje-
wództwo.Świętokrzyskie.korzysta.również.z.6 krajowych 
programów operacyjnych:

1. PO Kapitał Ludzki. –. celem. tego. programu. jest.
wzrost.zatrudnienia.i.spójności.społecznej;.

2. PO Rozwój Polski Wschodniej –.który.ma.na.celu.
przyspieszenie.tempa.rozwoju.społeczno.-gospodar-
czego. obszaru. Polski. Wschodniej,. tj . województw:.
lubelskiego,. podkarpackiego,. podlaskiego,. święto-
krzyskiego.i.warmińsko.–.mazurskiego;

3. PO Infrastruktura i Środowisko.–.ukierunkowanym.
na. poprawę. atrakcyjności. inwestycyjnej. Polski. i. jej.
regionów.poprzez.rozwój.infrastruktury.technicznej.
przy.równoczesnej.ochronie.i.poprawie.stanu.środo-
wiska,.zdrowia,.zachowaniu.tożsamości.kulturowej.
i.rozwijaniu.spójności.terytorialnej;

4. PO Innowacyjna Gospodarka.-.głównym.celem.jest.
rozwój. polskiej. gospodarki. w. oparciu. o. zwiększe-
nie.innowacyjności.przedsiębiorstw,.wzrost.konku-
rencyjności. polskiej. nauki,. zwiększenie. roli. nauki.
w.rozwoju. gospodarczym,. zwiększenie. udziału.

innowacyjnych. produktów. polskiej. gospodarki.
w. rynku. międzynarodowym,. tworzenie. trwałych.
i.lepszych. miejsc. pracy. oraz. wzrost. wykorzysta-
nia. technologii. informacyjnych. i.komunikacyjnych.
w.gospodarce;.

5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. –. dążący.
do.poprawy.konkurencyjności.rolnictwa,.stworzenia.
równowagi. pomiędzy. rentownością. gospodarstw.
rolnych,.ochroną.środowiska. i.postępem.na.wsi,. to.
również. środki. na. tworzenie. nowych. miejsc. pracy,.
poprawę. jakości. życia. i. organizowanie. lokalnych.
grup. działania,. opartych. na. partnerstwie. społecz-
ności. lokalnych,.organizacji.branżowych.i.samorzą-
dów;

6. PO Pomoc Techniczna. –.w. ramach. tego.programu.
Samorząd.Województwa.Świętokrzyskiego.otrzymał.
środki.na.sfinansowanie.funkcjonowania.w.naszym.
województwie. Głównego. Punktu. Informacyjnego.
o.Funduszach.Europejskich,.który.został.utworzony.
w.Kielcach.w.ramach.ogólnopolskiej.sieci.punktów.
informacyjnych 

. Narzędziem.realizacji.koncepcji.rozwoju.Województwa.Świętokrzyskiego.Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,.który.stanowi.kompleksowe.narzędzie.prowadzenia.polityki.rozwo-
ju.regionu .Środki.finansowe.wynegocjowane.na.realizację.Programu.(dokładnie. jest. to.725 mln 807 tys.  266 euro),.
w.przeliczeniu.na.jednego.mieszkańca,.plasują.województwo.świętokrzyskie.na.drugim.miejscu.w.kraju!
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Budowa nowoczesnego centrum rekreacyjno-sportowego w Sędziszowie została dofinansowana z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

 Choć województwo świętokrzyskie jako ostatnie 
w kraju podpisało z Komisją Europejską w grudniu 2007 
roku umowę na wdrażanie Regionalnego Programu Ope-
racyjnego, to już kilka miesięcy później jako pierwsze 
w Polsce podpisało umowy na realizację w regionie in-
westycji z unijnym dofinansowaniem. W ten sposób bi-
blijne stwierdzenie, że ostatni będą pierwszymi stało się 
faktem. 

. 725,8.miliona.euro.to.kwota.przyznana.Świętokrzyskie-
mu.w.ramach.Regionalnego.Programu.Operacyjnego.na.
lata.2007.–.2013 .Dodatkowo.317,5.mln.euro.region.otrzy-
mał.z.Europejskiego.Funduszu.Społecznego.na.realizację.
programu.Kapitał.Ludzki,.a.kolejne.ponad.527.milionów.
złotych.trafiły.do.nas.w.ramach.Programu.Rozwoju.Ob-
szarów.Wiejskich .Jako.jeden.z.pięciu.najuboższych.regio-
nów.w.kraju,.korzystamy.też.z.programu.„Rozwój.Polski.
Wschodniej”,. a. także. z. dwóch. innych. zarządzanych. ze.
szczebla.krajowego.programów:.Infrastruktura.i.Środowi-
sko.oraz.Innowacyjna.Gospodarka .Unijne.fundusze.stały.
się.kołem.zamachowym.rozwoju.regionu.i.dziś.już.trudno.
znaleźć.inwestycję.(modernizację.drogi,.rozbudowę.szko-
ły. czy. wyższej. uczelni,. budowę. placówki. kultury. itp ),.
która.nie.byłaby.współfinansowana.z.pieniędzy.unijnych .

 -. Realizację. Regionalnego. Programu. Operacyjnego.
zaczęliśmy.od.podziału.pieniędzy.na.najbardziej.newral-
giczne.dziedziny.życia.–.z.jednej.strony.służbę.zdrowia,.
z.drugiej.–.infrastrukturę.drogową  W.obu.tych.dziedzi-
nach.były.ogromne.oczekiwania.społeczne.i.wciąż.dużo,.
zwłaszcza.jeśli.chodzi.o.infrastrukturę.drogową,.jest.jesz-
cze.do.zrobienia .Ale.wiele.się.też.zmieniło.i.są.to.osiągnię-
cia,.którymi.możemy.się.pochwalić.w.skali.kraju.–.mówi.
marszałek województwa Adam Jarubas .-.W.ramach.RPO.
na.remonty.i.modernizacje.dróg.w.regionie.rozdyspono-
waliśmy.w.sumie.612.milionów.złotych .Z.kolei.w.więk-
szości. już. zrealizowane. przez. nas. inwestycje. w. służbie.
zdrowia,.to.duże.zadania,.mające.strategiczne.znaczenie.
dla.ochrony.zdrowia.mieszkańców.województwa.–.pod-
kreśla.Adam.Jarubas .Wśród.zrealizowanych.w.tej.kaden-
cji. inwestycji. w. ochronie. zdrowia,. współfinansowanych.
z.UE,.są.m in .budowa.nowoczesnych.oddziałów kardio-
chirurgii. i. neurochirurgii. w. Wojewódzkim. Szpitalu. Ze-
spolonym.czy.rozbudowa.bloku.operacyjnego.w.Święto-
krzyskim.Centrum.Onkologii 
. Samorząd. Województwa. Świętokrzyskiego,. wy-
datkując. fundusze. unijne. w. ramach. realizowanych.
przez. siebie. programów,. kierował. się. zapisami. „Strate-
gii. Rozwoju. Województwa. Świętokrzyskiego. do. roku.

Świętokrzyskie pięknieje, wykorzystując fundusze z Unii Europejskiej
Unijny boom inwestycyjny
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Kielecki Centrostal - nowa hala produkcyjna, wybudo-
wana z unijnym dofinansowaniem 

z Regionalnego Programu Operacyjnego.

2020” . Efekty. działań. są. widoczne. praktycznie. w. każ-
dej. dziedzinie. życia. –. rozbudowywana. jest. infrastruk-
tura. techniczna,. unijne. dotacje. trafiły. do. mikro,. małych.
i.średnich. firm. w. regionie,. modernizowane. są. placówki.
ochrony. zdrowia. i. kultury,. wspierany. rozwój. uczelni.
wyższych,. budowane. są. obiekty. sportowo-rekreacyjne.
itd . Jednym.z.przykładów.może.być.nowoczesny.obiekt.
sportowo. –. rehabilitacyjno. –. edukacyjny. w. Sędziszo-
wie. –. inwestycja. obejmująca. budowę. krytej. pływalni,.
hali. sportowej. i. boisk. ze. sztuczną. nawierzchnią. koszto-
wała.15.mln.zł,.z. tego.ponad.7.mln.zł.stanowiła.dotacja..
z.Regionalnego.Programu.Operacyjnego .

. Realizacja. RPO. przebiega. sprawnie,. owocując. coraz.
większą. liczbą. zakończonych. i. prawidłowo. rozliczonych.
projektów,. których. beneficjentami. są. zarówno. podmio-
ty. gospodarcze. funkcjonujące. w. regionie,. jak. również.
sfera. publiczna . Od. uruchomienia. Regionalnego. Pro-
gramu. Operacyjnego. do. połowy. sierpnia. 2010. r . bene-
ficjenci. złożyli. 1.279. wniosków. o. dofinansowanie. na.
łączną. kwotę. 1,9. mld. zł . Do. połowy. sierpnia. tego. roku,.
w. ramach. całego. Programu,. Zarząd. Województwa. pod-
pisał. z. wnioskodawcami. 643. umowy. o. dofinansowanie.
projektów,. o. łącznej. wartości. dofinansowania. 1,35. mld. zł.
(w. tym. Europejski. Fundusz. Rozwoju. Regionalnego. 1,31.
mld.zł,.co.stanowi.46%.wszystkich.pieniędzy,.jakie.mamy..
w.Regionalnym.Programie.Operacyjnym.na.lata.2007-2013) 

. Realizacja. projektów,. które. uzyskały. dofinansowanie,.
nabiera. wysokiego. tempa,. co. skutkuje. składaniem. do.
Urzędu. Marszałkowskiego. coraz. większej. liczby. wnio-
sków. o. płatność. i. refundację. poniesionych. wydatków .
Łączna. wartość. wydatków. wykazana. przez. beneficjen-
tów. we. wnioskach. o. płatność,. złożonych. do. połowy.
sierpnia,. wyniosły. 1,038. mld. zł,. w. tym. środki. Europej-
skiego.Funduszu.Rozwoju.Regionalnego.to.532,8.mln.zł .
-.Dobre.tempo.wydatkowania.środków.Unii.Europejskiej.
w.ramach.Regionalnego.Programu.Operacyjnego.otwiera.
nam. drogę. do. udziału. w. podziale. dodatkowych. ponad.
500.milionów.euro.z.tzw .Krajowej.Rezerwy.Wykonania .
A.to.oznacza.możliwość.dofinansowania.kolejnych.inwe-
stycji.w.regionie.–.podkreśla.marszałek.Adam.Jarubas. 

Dotacje dla świętokrzyskich 
przedsiębiorców

 Wychodząc z założenia, że fundusze unijne mogą być 
skutecznym orężem w walce z kryzysem gospodarczym, 
Zarząd Województwa postawił sobie za cel szybkie uru-
chamianie jak największych puli unijnej pomocy finan-
sowej. W tym także pomocy skierowanej do świętokrzy-
skich przedsiębiorców.

. Z. punktu. widzenia. rozwoju. regionu. ogromne. zna-
czenie. mają. działania. związane. ze. wsparciem. świę-
tokrzyskiego. biznesu,. adresowane. do. mikro,. małych..
i.średnich.firm .W.ramach.Regionalnego.Programu.Ope-
racyjnego. na. tego. typu. działania. przewidziane. było.
wsparcie. finansowe. w. wysokości. 94. milionów. euro . Te.
pieniądze.zainwestowane.w.świętokrzyskie.firmy.znacz-
nie.wzmocnią.je.nie.tylko.na.rynku.regionalnym,..ale..tak-
że.krajowym.i.europejskim 
. Właściciele. firm. bardzo. chętnie. ubiegali. się. o. unijne.
dofinansowanie. przeróżnych. planowanych. przez. siebie.
przedsięwzięć,. od. usług. hotelarsko-gastronomicznych.
poczynając,.a.na.innowacyjnych.rozwiązaniach.w.przed-
siębiorstwach.produkcyjnych.kończąc .Dotychczas.do.do-
finansowania.wybranych.zostało.350.projektów.od.przed-
siębiorców .Trafiło.do.nich.w.sumie.320.milionów.złotych .
Część.z.nich.została.już.kończona.i.rozliczona .A.efektem.
są. nie. tylko. nowe. maszyny,. rozwiązania. technologiczne.
czy.hale.produkcyjne,.ale.także.–.a.może.przede.wszyst-
kim.–.nowe.miejsca.pracy .Efektem.wszystkich.zakłada-
nych.inwestycji.w.świętokrzyskich.firmach.ma.być.stwo-
rzenie.ponad.1200.nowych.miejsc.pracy.w.regionie .
. Urząd.Marszałkowski.zbliża.się.do.końca.kontraktowa-
nia. środków. w. ramach. całego. Regionalnego. Programu.
Operacyjnego . Ogłoszone. zostały. ostatnie. konkursu . Za.
nami.są.te.największe.i.najważniejsze.nabory.związane.m .
in .z.rozwojem.przedsiębiorczości.i.wsparciem.innowacyj-
ności,.modernizacją.sieci.drogowej,.rozwojem.infrastruk-
tury.ochrony.środowiska.i.energetycznej.czy.inwestycjami..
w. ochronę. zdrowia,. dziedzictwo. kulturowe,. turystykę.
i.sport .Do.rozstrzygnięcia.zostały.jeszcze.ostatnie.nabory.
projektów.od.przedsiębiorców.oraz.w.działaniach.zwią-
zanych.z.rozwojem.innowacji,.a.także.tworzeniem.i.roz-
budową.funduszy.pożyczkowych.i.gwarancyjnych 

Podpisanie umowy na dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego stworzenia Szlaku 

Architektury Drewnianej i Sakralnej.
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Centrum Obsługi Inwestora
 Promocja gospodarcza województwa, której efektem 
ma być napływ inwestycji zagranicznych do naszego 
regionu - to zadanie funkcjonującego przy Urzędzie 
Marszałkowskim Świętokrzyskiego Centrum Obsługi 
Inwestora. Centrum powstało w listopadzie 2007 roku, 
na mocy umowy pomiędzy Samorządem Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego a Polską Agencją Informacji  
i Inwestycji Zagranicznych.

. W.myśl.umowy.strony.zobowiązują.się.do.współdzia-
łania. na. rzecz. gospodarczej. promocji. Świętokrzyskiego,.
obejmującej. w. szczególności. obsługę. inwestorów. zagra-
nicznych,.zainteresowanych.prowadzeniem.inwestycji.na.
obszarze. województwa,. bądź. nawiązaniem. współpracy.
z.przedsiębiorstwami.z.tego.obszaru .
. Do.podstawowych.zadań.Centrum.należy.m in .tworze-
nie. i.bieżące.aktualizowanie.regionalnych.ofert. inwesty-
cyjnych.typu.greenfield.i.brownfield.oraz.udostępnianie.
ich.inwestorom,.tworzenie.i.aktualizowanie.regionalnych.
list.poddostawców.wg.sektorów.gospodarczych.oraz.bazy.
danych.przedsiębiorstw.–.eksporterów.w.województwie.
świętokrzyskim,. gromadzenie. podstawowych. informa-
cji.o.przedsiębiorstwach.państwowych,.spółkach.Skarbu.
Państwa,.spółkach.komunalnych.w.województwie.świę-
tokrzyskim,. szukających. inwestora. strategicznego,. prze-
kazywanie.inwestorom.informacji.mogących.mieć.wpływ.
na.promocję.województwa.lub.klimat.inwestycyjny.regio-
nu,.a.w.szczególności.o.misjach.handlowych.lub.inwesty-
cyjnych,.konferencjach.gospodarczych.z.udziałem.inwe-
storów.i.władz.regionu.itd 
. Od.początku.działaności.pracownicy.ŚCOI.reprezento-
wali.Województwo.Świętokrzyskie.lub.współorganizowali.
dla.przedsiębiorców.lokalnych.misje.gospodarcze,.m in .na.
EXPO.2010.do.Szanghaju,.do.Rosji.–.dla.przedsiębiorców.
z. sektora. budowlanego,. do. Niemiec. na. Targi. Berlin. Air.
Show.czy.wielosektorową.misję.gospodarczą.do.Chin.dla.
przedsiębiorców.z.województw.Polski.Wschodniej 
. Pracownicy. ŚCOI. współorganizowali. dla. świętokrzy-
skich.przedsiębiorców.wyjazdy.na.targi.i.wystawy,.m in .
na.targi.NASSCOM.DO.NEW.DELHI,.Międzynarodowe.
Targi. Sektora. Spożywczego. SIAL. THE. GLOBAL. FOOD.
MARKETPLACE. w. Paryżu. czy. Targi. Nieruchomości. In-
westycyjnych.EXPO.REAL.w.Monachium .

Świętokrzyski Fundusz Poręcze-
niowy i Fundusz Pożyczkowy
 Wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przed-
siębiorców oraz instytucji pożytku publicznego jest ce-
lem działania dwóch nowych spółek – Świętokrzyskiego 
Funduszu Poręczeniowego oraz Funduszu Pożyczkowe-
go Województwa Świętokrzyskiego. 

. W. marcu. tego. roku. na. mocy. uchwały. Sejmiku. Woje-
wództwa. Świętokrzyskiego. Samorząd. Województwa.
wspólnie.z.Bankiem.Gospodarstwa.Krajowego.utworzył.
spółkę. z. ograniczoną. odpowiedzialnością. pod. nazwą.
Świętokrzyski. Fundusz. Poręczeniowy . Celem. jej. działal-
ności. jest. wspieranie. rozwoju. mikro,. małych. i. średnich.
przedsiębiorców. oraz. instytucji. pożytku. publicznego,.
mających.siedzibę.lub.koncentrujących.swoją.działalność.
gospodarczą. na. terenie. województwa. świętokrzyskiego.
poprzez.udzielanie.poręczeń.ułatwiających.im.dostęp.do.
kredytów.i.pożyczek,.oferowanych.przez.banki.oraz.inne.
instytucje.finansowe .

Stoisko promocyjne Centrum Obsługi Inwestora. 

Uroczystość podpisania aktu notarialnego powołujące-
go Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy.

. W.chwili.zawiązania.Spółki.Województwo.Świętokrzy-
skie.objęło..5.000.udziałów.po.1.000.złotych.każdy.o.łącz-
nej.wartości.5.mln.zł,.zaś.Bank.Gospodarstwa.Krajowego.
-.2.000.udziałów.po.1.000.złotych.każdy.o.łącznej.wartości.
2.mln.zł 

. Z. kolei. w. kwietniu. tego. roku. Sejmik. Województwa.
Świętokrzyskiego. zdecydował. o. utworzeniu. Funduszu.
Pożyczkowego. Województwa. Świętokrzyskiego. -. spółki.
z.ograniczoną.odpowiedzialnością,.z.siedzibą.w.Kielcach .
W.lipcu.podpisany.został.akt.notarialny.Spółki,.której.ce-
lem. jest.wspieranie. rozwoju.–.poprzez.udzielanie.poży-
czek-.mikro,.małych.i.średnich.przedsiębiorstw.mających.
siedzibę.lub.koncentrujących.swoją.działalność.gospodar-
czą.na.terenie.Województwa.Świętokrzyskiego .W.FPWŚ.
Sp .z.o o .Województwo.objęło.5000.udziałów.o.wartości.
nominalnej.po.1000.zł.każdy,.za.łączną.kwotę.5.mln.zł .

Region świętokrzyski otwarty dla biznesu
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Świętokrzyskie w czołówce 
realizacji programu Kapitał Ludzki

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
ZDZISŁAW WRZAŁKA: 

 – Wiejskie przedszkola, w których miejsca znalazło 8 tysię-
cy dzieciaków ze świętokrzyskiego, dodatkowe zajęcia w szko-
łach, stypendia dla wybitnie zdolnych uczniów, nowe firmy 
i szkolenia dla osób pracujących – to tylko niektóre efekty 
wprowadzania w naszym regionie unijnego programu Kapitał 
Ludzki. Okazuje się, że Świętokrzyskie kapitalnie inwestuje 
w ludzi. Z programu skorzystało już w sumie kilkadziesiąt ty-
sięcy mieszkańców województwa. A Świętokrzyskie należy do 
grupy regionów, które najlepiej w kraju wykorzystują program 
Kapitał Ludzki. 

. –. Obie. nasze. instytucje. wdrażające. program. Kapitał.
Ludzki,.czyli.Świętokrzyskie.Biuro.Rozwoju.Regionalne-
go.i.Wojewódzki.Urząd.Pracy,.autorom.blisko.750.projek-
tów.przyznały.dofinansowanie.o.łącznej.wartości.ponad.
590.mln.złotych.–.mówi.wicemarszałek Zdzisław Wrzał-
ka,.nadzorujący.realizację.programu .-.Biorąc.pod.uwagę.
stopień.zaawansowania.innych.regionów.w.realizacji.PO.
KL,.województwo.świętokrzyskie.należy.do.grona. tych,.
które.najlepiej.w.kraju.wdrażają.Kapitał.Ludzki-.podkre-
śla.wicemarszałek 
. Realizacja.programu.przekłada.się.na.liczby,.a.te.na.kon-
kretne. działania. przynoszące. wielorakie. efekty . Jednym.
z. wymiernych. efektów,. bardzo. dobrze. przyjmowanym.
przez.mieszkańców.województwa.są.powstające.w.ramach.
programu.przedszkola.i.punkty.przedszkolne.na.terenach.
wiejskich .Z.przedszkoli.objętych.unijnym.wsparciem.ko-
rzysta. 8. tysięcy. dzieciaków,. głównie. z. gmin. wiejskich ..
W. niektórych. z. nich. dotychczas. nie. działało. ani. jedno.
przedszkole,.teraz.dzieci.mają.zapewnioną.opiekę.nie.tyl-
ko.wychowawców,.ale.też.np .logopedów,.psychologów;.
uczą.się.języków.obcych.czy.poznają.region.w.ramach.or-
ganizowanych.przez.placówkę.wycieczek .
. Prawie. 35. tys . świętokrzyskich. uczniów,. w. znacznej.
części. również.z.obszarów.wiejskich,.skorzystało.z.zajęć.
pozalekcyjnych  W.ramach.prowadzonych.dodatkowych.
lekcji.opłacanych.w.ramach.programu.przez.Unię.Euro-

pejską.uczniowie.mogli.np .doskonalić.swoje.umiejętno-
ści. związane. z. obsługą. komputera,. rozwijać. znajomość.
języków. obcych. oraz. pogłębiać. wiedzę. z. przedmiotów.
ścisłych .–.Na.uwagę.zasługują.również.przyznawane.w.
ramach.POKL.stypendia.unijne.–.podkreśla.wicemarsza-
łek.Zdzisław Wrzałka .–.Otrzymało.je.blisko.400.młodych,.
wybitnie.uzdolnionych.matematycznie.uczniów.ze.Świę-
tokrzyskiego . Co. ważne,. były. to. stypendia. dla. młodych.
ludzi.pochodzących.z.niezamożnych.rodzin .W.sumie.na.
te.stypendia.naukowe.wydaliśmy.blisko.1.milion.złotych!
. Ale. to. nie. wszystko . Tak. naprawdę. od. aktywności. i.
pomysłów. ludzi. zależy,. na. ile. i. na. jakie. projekty. uda.
się. gminie. czy. stowarzyszeniu. pozyskać. fundusze. z.
Kapitału. Ludzkiego . Przykładem. może. być. podkielec-
ka. gmina. Bielina,. która. bardzo. skutecznie. korzysta. z.
unijnych. funduszy,. wykorzystując. je. m in . na. naukę.
świętokrzyskiej. gwary . Tak. było. w. przypadku. projektu.
„Bielinianie.nie.gęsi.i.swój.język.mają”,.w.ramach.które-
go. mieszkańcy. uczyli. się. świętokrzyskiej. często. już. za-
pomnianej. mowy. (pisali. legendy,. opowiadania,. uczyli.
się. przyśpiewek),. a. gmina. wydała. specjalną. książeczkę..
o. lokalnej. gwarze. -. „Na. świętokrzyskim. gwarowym.
gościńcu” . W. ramach. projektu. „Turystyka. wiejska.
u. stóp. Świętego. Krzyża”. gmina. zorganizowała. dla.
mieszkańców. kurs. agroturystyczny. oraz. kurs. kulinar-
ny . Z. kolei. w. ramach. jeszcze. innego. „kapitałowego”.

Kapitalny program – kapitalne możliwości
 Na dofinansowanie projektów z PO KL w latach 2007 – 2013 województwo świętokrzyskie otrzymało 317,5 mln 
euro (ponad 1,2 mld zł). Instytucjami, które wdrażają program w naszym regionie są Świętokrzyskie Biuro Rozwoju 
Regionalnego i Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Dotychczas obie te instytucje ogłosiły blisko 50 konkursów na 
dofinansowanie projektów. W ramach tych konkursów gminy, szkoły, różnego typu organizacje i stowarzyszenia oraz 
firmy złożyły blisko 4 tys. wniosków o przyznanie dofinansowania. Do najpopularniejszych działań realizowanych 
w ramach programu Kapitał Ludzki należy organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów (było 900 złożonych pro-
jektów) oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników świętokrzyskich przedsiębiorstw (blisko 600 projektów), w tym 
bardzo popularne szkolenia językowe. 
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Dzieciaki z przedszkola w Chęcinach, które jest współfinansowane z programu Kapitał Ludzki.

Wicemarszałek Zdzisław Wrzałka podpisał umowy do dofinansowanie z PO KL kolejnych przedszkoli w wojewódz-
twie świętokrzyskim.

projektu. -. „Spod. Łysicy. w. objęcia. Melpomeny. -. pa-
nie. z. terenu. gminy. uczestniczyły. w. zajęciach. teatral-
nych. prowadzonych. przez. profesjonalnych. aktorów..
i. przygotowywały. przedstawienie,. które. później. zapre-

zentowały.. podczas. Dni. Kultury. i. Tradycji. Gminy. Bieli-
ny .Te.przykłady.pokazują,.że.stare.porzekadło.„chcieć.to.
móc”,.sprawdza.się.i.w.przypadku.unijnych.programów .



nych,.kierowcy.samochodu.ciężarowego.ale.też.szkolenia.
branży.handlowej.dla.sprzedawców,.magazynierów,.ope-
ratorów.wózków.widłowych.czy.obsługi.kas.fiskalnych .
. Ze.szkoleń.związany.z.podnoszeniem.kwalifikacji.ko-
rzystają. także. osoby. pracujące . W. ramach. wzmacniania.
swoich.kwalifikacji.na. rynku.pracy.ogromnym.zaintere-
sowaniem.cieszą.się.kursy.związane.z.nauką.języków.ob-
cych. (angielskiego,. niemieckiego,. rosyjskiego,. włoskiego.
czy.hiszpańskiego),.coraz.częściej.powiązane.np .z.obsłu-
gą.komputera .
. Ważnym. elementem. programu. Kapitał. Ludzki. są.
także. dotacje. na. rozpoczęcie. własnej. działalności. go-
spodarczej . Możliwe. do. uzyskania. wsparcie. to. nawet.
40. tysięcy. złotych . Uzyskanie. unijnej. dotacji. najczę-
ściej. wiąże. się. z. założeniem. jednoosobowej. firmy,. czyli.
z. tzw . samozatrudnieniem . W. firmach,. które. powstały..
w.naszym.regionie.dzięki.takim.właśnie.dotacjom,.pracę.
znalazło.do.tej.pory.3.tys .osób!.
. Z. rynkiem.pracy.powiązane. są. także.projekty. skiero-
wane. do. osób. zagrożonych. wykluczeniem. społecznym.
-.długotrwale.bezrobotnych,.niepełnosprawnych.czy.uza-
leżnionych.od.alkoholu,.a.także.w.różny.sposób.dyskry-
minowanych,.w.tym.ze.względu.na.wiek.i.płeć .Uczestni-
cy.takich.projektów.otrzymują.wsparcie.psychologiczne,.
mają.możliwość.uczenia.się.–.by.mogli.funkcjonować.sa-
modzielnie,.bez.pomocy.państwa 

Informacja o funduszach 
europejskich
. Z. jakiej.unijnej.pomocy.może.skorzystać.województwo.
świętokrzyskie,.gdzie.szukać.unijnych.dotacji.na.założenie.
własnej. działalności. gospodarczej. czy. rozwój. firm,. jakie.
przedsięwzięcia. można. finansować. z. programu. Kapitał.
Ludzki.–.na.te.i.wiele.innych.pytań.można.uzyskać.odpo-
wiedzi.w.działającym.przy.Urzędzie.Marszałkowskim.Głów-
nym.Punkcie.Informacyjnym.o.Funduszach.Europejskich 
. Został.on.utworzony.we.współpracy.z.Ministerstwem.
Rozwoju.Regionalnego.i.stanowi.element.ogólnopolskiej.
sieci. Punktów. Informacji. o. Funduszach. Europejskich .
Finansowany. jest. ze. środków. Europejskiego. Funduszu.
Rozwoju.Regionalnego.i.ze.środków.budżetu.państwa .
. Swoją.działalność.rozpoczął.27.lipca.2009.roku.i.do.koń-
ca.sierpnia.2010.roku.udzielił.informacji.ponad.5.tysiącom.
osób.zainteresowanych.pozyskaniem.dotacji.unijnych 
. Oprócz. bieżącej. obsługi. GPI. organizuje. także. konfe-
rencje,.spotkania.i.szkolenia.dotyczące.tematyki.pozyski-
wania. środków. z. funduszy. europejskich . Tego. rodzaju.
spotkania,.których.odbyło.się.15,.cieszą.się.dużym.zain-
teresowaniem,.a.ich.różnorodna.forma.organizacyjna.do-
pasowana.jest.do.grupy.uczestników .Są.wśród.nich.kil-
kudniowe.szkolenia.z.zakwaterowaniem.i.wyżywieniem,.
są.kilkugodzinne.spotkania.i.konferencje.czy.prezentacje.
dopasowane.do.charakteru.danej.instytucji .
. GPI.współpracuje.z.urzędami.miast. i.gmin,.urzędami.
pracy. i. innymi. sieciami. informacyjnymi. z. terenu. wo-
jewództwa. świętokrzyskiego,. aby. informacja. na. temat.
funduszy.europejskich.dotarła.do. jak.największej. liczby.
mieszkańców .Włącza. się.w. lokalne.akcje,.wydarzenia.o.
charakterze.społecznym,.święta.i.imprezy.plenerowe .Na.
takie.okazje.przygotowywany.jest.specjalny.pawilon.pro-
mocyjny,.pakiety.publikacji.oraz.artykułów.reklamowych 

W tym roku, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy 
w Kielcach podsumowano 3-letnie działania związane 
z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

w regionie świętokrzyskim.

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki na rynku pracy
Nowe firmy, nowe kwalifikacje 

 Program Kapitał Ludzki adresowany jest także na ry-
nek pracy, finansując projekty związane z tworzeniem 
nowych miejsc pracy czy podnoszeniem kwalifikacji za-
wodowych. Do tej pory dzięki dotacjom z programu Ka-
pitał Ludzki, w regionie powstało nowych 3 tysiące firm! 
 Zgodnie. z. przyjętym. przez. Samorząd. Województwa.
systemem.realizacji.Programu,.Wojewódzki.Urząd.Pracy.
pełni. rolę. Instytucji. Pośredniczącej. 2. stopnia,. wdrażając.
działania.bezpośrednio.ukierunkowane.na.wzrost.zatrud-
nienia,.przeciwdziałanie.bezrobociu.oraz.rozwój.potencja-
łu.adaptacyjnego.przedsiębiorstw .Chodzi.o.działania:.6 1.
„Poprawa. dostępu. do. zatrudnienia. oraz. wspieranie. ak-
tywności. zawodowej. w. regionie”,. ukierunkowanym. na.
wsparcie.dla.osób.pozostających.bez.zatrudnienia,.w.tym.
zarejestrowanych.jako.bezrobotne.w.Powiatowych.Urzę-
dach.Pracy;.6 2.„Wsparcie.oraz.promocja.przedsiębiorczo-
ści.i.samozatrudnienia”,.mającym.na.celu.pomoc.osobom.
chcącym. rozpocząć. działalność. gospodarczą. poprzez.
doradztwo,.dotacje.oraz.wsparcie.pomostowe.dla.nowo-
powstałych.firm.oraz.działanie.8 1.„Rozwój.pracowników.
i.przedsiębiorstw.w.regionie”,.które.umożliwia.m in .pod-
noszenie.kwalifikacji.zawodowych.osób.pracujących.oraz.
kadr.zarządzających.i.pracowników.przedsiębiorstw 
. Kwota,. jaką.dysponuje.województwo.na.realizację.Pro-
gramu.Operacyjnego.Kapitał.Ludzki.na.lata.2007.–.2013.wy-
nosi.317,5.mln.euro .Na.realizację.Działań.wdrażanych.przez.
Wojewódzki.Urząd.Pracy.przeznaczono.łącznie.ponad.156.
mln. euro . Program. Operacyjny. Kapitał. Ludzki. zmienia.
świętokrzyski. rynek. pracy. -. liczba. uczestników. projektów.
realizowanych.od.2007.roku.wynosi.już.77,6.tys .osób 
. Dzięki.dotacjom.na.rozpoczęcie.działalności.gospodar-
czej.w.naszym.regionie.powstało.już.ponad.3.tysiące.nowych.
firm .Z.różnych.form.wsparcia.w.ramach.projektów.realizo-
wanych.przez.Powiatowe.Urzędy.Pracy,.a.finansowanych..
z. Programu. Operacyjnego. Kapitał. Ludzki. skorzystało.
blisko. 36,8. tys . osób. zarejestrowanych. jako. bezrobotne .
Dzięki.pieniądzom.z.Kapitału.Ludzkiego.prowadzone.są.
szkolenia.i.kursy.dające.kwalifikacje.w.najbardziej.popu-
larnych,.poszukiwanych.na.rynku.zawodach.usługowych.
m in . spawacza,. operatora. maszyn. i. urządzeń. budowla-
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Inwestycje w ochronie zdrowia 
i działalność Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej 
i Zdrowotnej

MAREK GOS,
CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA:

 – Miniona kadencja samorządu województwa obfitowała 
w wiele wydarzeń ważnych dla placówek ochrony zdrowia. 
Choćby uruchomienie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-
nym w Kielcach oddziału kardiochirurgii czy budowę tam 
oddziału neurochirurgii, otwarcie Ośrodka Pozytonowej 
Tomografii Emisyjnej oraz bloku operacyjnego w Święto-
krzyskim Centrum Onkologii. Wiele lecznic wzbogaciło się 
o nowoczesną aparaturę medyczną. W Regionalnym Progra-
mie Operacyjnym, aż 7% całej alokacji zarezerwowano na in-
westycje w obszarze ochrony zdrowia. To o dwa razy więcej 
środków niż sugerowało Ministerstwo Rozwoju Regionalne-
go i resort zdrowia.

Uroczyste otwarcie ośrodka PET. Od lewej stoją: poseł 
Mirosław Pawlak, przewodniczący Sejmiku 

Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas i Marek 
Gos, członek Zarządu Województwa.

Uroczyste otwarcie PET
 W maju 2008 roku w Świętokrzyskim Centrum On-
kologii uroczyście otwarto Ośrodek Pozytonowej To-
mografii Emisyjnej. PET to najnowocześniejszy i naj-
dokładniejszy sprzęt diagnostyczny. Urządzenie jest 
wykorzystywane w badaniach pacjentów z chorobami 
nowotworowymi, kardiologicznymi i neurologicznymi. 

. -.Powstanie.ośrodka.PET.to.zasługa.wielu.osób,.których.
działanie. i. pozytywne. myślenie. sprawiło,. że. mieszkań-
cy.naszego.regionu.mogą.korzystać.z.tak.nowoczesnego.
sprzętu . Patrząc. na. Pozytonowy. Tomograf. Emisyjny. czy.
na. oddział. kardiochirurgiczny. możemy. śmiało. stwier-
dzić,.iż.wzmacnianie.potencjału.ochrony.zdrowia.w.wo-
jewództwie. świętokrzyskim.przynosi.efekty .Stajemy.się.
mocnym.ośrodkiem.na.mapie.medycznej.kraju.–.powie-
dział. podczas. otwarcia. PET-a. marszałek. województwa.
Adam Jarubas 

. Tworzenie. ośrodka. trwało. dziewięć. miesięcy . W. tym.
czasie. udało. się. wybudować. Zakład. Medycyny. Nuklear-
nej,.wyposażyć.go.w.nowoczesny.sprzęt.oraz.przeszkolić.
personel.medyczny .Rocznie.za.pomocą.Pozytonowego.To-
mografu.Emisyjnego.udaje.się.przebadać.od.2.do.4.tysięcy.

pacjentów .Inwestycja.kosztowała.około.40.mln.złotych .Sa-
morząd.województwa.przekazał.na.ten.cel.5.mln.zł 

Cztery lata milionowych inwestycji



20 RAPORT 2006-2010

Minister przecięła wstęgę
 W 2010 roku zakończono rozbudowę bloku operacyj-
nego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. 
Uroczystego otwarcia dokonali minister zdrowia Ewa 
Kopacz, marszałek Adam Jarubas oraz dyrektor ŚCO, 
Stanisław Góźdź. 
. W. efekcie. przeprowadzonych. prac. zwiększono. liczbę.
sal.operacyjnych.z.4.do.7,.co.w.sposób.istotny.skróci.czas.
oczekiwania.chorych.na.leczenie.operacyjne.oraz.stworzy.
możliwość. wykonywania. zabiegów. z. zakresu. chirurgii.
rekonstrukcyjnej . Blok. Operacyjny. został. wybudowa-
ny.w.ramach.środków.przyznanych.z.budżetu.państwa.
w.Kontrakcie.Wojewódzkim.na.zadanie.„Budowa.Szpitala.
Onkologicznego.w.Kielcach” .Na.to.i.inne.zadania,.z.kra-
jowej.kasy.do.naszego.regionu.trafiło.w.2004.roku.10.mln.
zł,.w.kolejnym.roku.-.4.mln.a.w.2006.roku.-.6,5.mln.zł .Po.
zakończeniu.prac.budowlanych,.Blok.Operacyjny.został.
kompleksowo.wyposażony .Projekt.„Wyposażenie.rozbu-
dowanego.Bloku.Operacyjnego.z.pomieszczeniami.stery-
lizacji.w.Świętokrzyskim.Centrum.Onkologii.w.Kielcach”.
był.realizowany.w.ramach.Regionalnego.Programu.Ope-
racyjnego. Województwa. Świętokrzyskiego. na. lata. 2007-
2013 .W.latach.2008-2009.na.ten.cel.przekazano.7,9.mln.zł.
dofinansowania.środkami.z.Unii.Europejskiej.oraz.blisko.
1,4.mln.zł.z.budżetu.województwa 
. W. efekcie. Blok. Operacyjny. ŚCO. dysponuje. 7. klima-
tyzowanymi. salami. operacyjnymi . Nowoczesny. układ.
przestrzenny.umożliwia.rozdział.dróg.komunikacyjnych.
czystych. i.brudnych .Blok.wyposażony. jest.w.najnowo-
cześniejszy. sprzęt. chirurgiczny. i. anestezjologiczny,. po-
zwalający.na.bezpieczne.wykonywanie.wszystkich.opera-
cji.z.zakresu.chirurgii,.ginekologii,. laryngologii,.urologii .
Każdy.chory.po.zabiegu.operacyjnym.przewożony.jest.do.
Sali.Wybudzeniowej.z.w.pełni.monitorowanymi.stanowi-
skami,.z.całodobowym.nadzorem.anestezjologicznym 
. Minister.Ewa.Kopacz.była.pod.wrażeniem.nowego.blo-
ku. operacyjnego . –. Moje. pierwsze. wrażenie. po. wejściu.
było.takie,.że.mamy.tu.do.czynienia.z.oddziałem.na.mia-
rę.XXI.wieku .Widzimy.bardzo.nowoczesny,.precyzyjny.
sprzęt. wysokiej. klasy. –. podkreślała. minister . –. Serce. się.
cieszy,.że.powstają.w.kraju. takie.oddziały .Miejsca. takie.
jak.to.tutaj,.dzięki.gospodarności.pana.marszałka,.dzięki.
zaradności. pana. dyrektora. i. pełnej. wiedzy. tych,. którzy.
będą. na. tym. sprzęcie. pracować,. sprawiają,. że. pacjenci.
mogą. czuć. się. tu. bezpiecznie. –. podsumowała. Ewa. Ko-
pacz 

Nowy szpitalik, nowa onkologia...
 Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Specjali-
stycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach zbliża się 
wielkimi krokami. Budynek ma stanąć w pobliżu Świę-
tokrzyskiego Centrum Onkologii. Obiekt ma mieć 6 kon-
dygnacji, a na każdym piętrze będzie odrębny oddział. 
Na samej górze będzie się mieścić część administracyjna 
i oddział chorób dziecięcych. Obok szpitala zaprojekto-
wano lądowisko dla helikoptera. 

. Dwa.miliony.złotych.na.przygotowanie.dokumentacji.
technicznej.nowej.siedziby.Wojewódzkiego.Specjalistycz-
nego.Szpitala.Dziecięcego.w.Kielcach.oraz.dodatkowych.

budynków.Świętokrzyskiego.Centrum.Onkologii.zostało.
zarezerwowane. w. budżecie. województwa. na. 2010. rok .
Podczas. zorganizowanej. pod. koniec. 2009. roku. w. ŚCO.
konferencji. prasowej. zaprezentowano. wizualizację. pla-
nowanych.do.budowy.obiektów.przy.ulicy.Artwińskiego.
w.Kielcach .

. -.Nikt.chyba.nie.ma.wątpliwości,.że.budowa.nowej.sie-
dziby.szpitalika.jest.konieczna.–.mówił.podczas.spotkania.
marszałek. Adam Jarubas . –. Mimo. starań. dyrekcji. i. per-
sonelu. szpitalika. dziecięcego,. obecne. obiekty. przy. ulicy.
Langiewicza.mające.kilkadziesiąt.lat,.nie.gwarantują.naj-
wyższych.standardów.leczenia.małych.pacjentów 
. Kompleksowy.remont.tej.placówki.zgodnie.z.szacunka-
mi.kosztowałby.ponad.90.mln.zł,.stąd.decyzja.o.budowie.
od.podstaw.nowoczesnego.obiektu.szpitalika,.właśnie.na.
terenie. przyległym. do. Świętokrzyskiego. Centrum. Onko-
logii .W.nowym.szpitaliku.znajdzie.się.m in .szpitalny.od-
dział.ratunkowy.a.cała.placówka.ma.dysponować.200.miej-
scami.dla.pacjentów,.którzy.będą.wymagali.hospitalizacji 
. –. Zaprezentowana. koncepcja. umiejscowienia. szpi-
talika,. przemawia. za. tym,. by. budować. go. właśnie. przy.
centrum.onkologii .Mając.na.uwadze.pełne.zaplecze.dia-
gnostyczne,.żywieniowe.i.inne.zaplecze.techniczne,.z.któ-
rego.nasz.szpitalik.mógłby.korzystać,.jestem.przekonany.
o.słuszności.takiej.koncepcji.–.przekonywał.dyrektor.szpi-
talika,. Włodzimierz Wielgus . –. Przy. ulicy. Langiewicza.
pracuje.się.bardzo.ciężko.–.obiekty.są.stare.i.o.spełnieniu.
standardów. leczenia. dzieci. w. XXI. z. pewnością. ciężko.
dziś.mówić .Od.roku.1999,.gdy.przyjmowaliśmy.8.tys .pa-
cjentów.rocznie,.dziś.liczba.ta.jest.dwukrotna .Ten.trend.
będzie. się. utrzymywał,. szpitale. specjalistyczne. zyskują.
bowiem.na.znaczeniu .Nasi.pacjenci.mają.problemy.z.do-
stępem.do.klinik.poza.regionem.świętokrzyskim .Dlatego.
musimy.sobie.radzić.sami.i.zapewnić.takie.warunki.byto-
we.i.diagnostyczne,.abyśmy.mogli.konkurować.z.klinika-
mi.oraz.skutecznie.diagnozować.i. leczyć.dzieci.–.podsu-
mował.dyrektor.Wielgus 
. Budowa.nowej. siedziby. lecznicy.dla.dzieci.połączona.
będzie.z.rozbudową.Świętokrzyskiego.Centrum.Onkolo-
gii.w.Kielcach .Jak.zapowiada.dyrektor.tej.placówki.Stani-
sław.Góźdź,. inwestycja.zaowocuje.zwiększeniem.miejsc.
dla.pacjentów.o.200.„łóżek”,.a.w.nowych.obiektach.uloko-
wany.zostanie.m in .odział.onkohematologiczny 

Wizualizacja nowej siedziby Szpitala Dziecięcego 
w Kielcach
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Blok operacyjny nowego oddziału neurochirurgii

Leczenie na światowym poziomie

 Oddział z 55 łóżkami dla pacjentów oraz blok opera-
cyjny na 2 sale neurochirurgiczne wraz z salami opieki 
pooperacyjnej - to wszystko zostało przekazane do dys-
pozycji pacjentów pierwszego w regionie, nowego od-
działu neurochirurgii Wojewódzkiego Specjalistycznego 
Szpitala Zespolonego w Kielcach. Dzięki jego urucho-
mieniu zwiększy się liczba przeprowadzanych operacji 
neurochirurgicznych i podniesie standard opieki me-
dycznej w tym zakresie.

. –.Otwieramy.ważny.oddział.w.leczeniu.stacjonarnym.
w.województwie.świętokrzyskim .Jest.to.jedna.z.perełek.
w. regionie. –. powiedział. podczas. spotkania. Marek Gos,.
członek.Zarządu.Województwa .-.Mając.świadomość,.że.
nowoczesna.medycyna.polega.na.bardzo.dobrej.diagno-
styce.i.szybkiej.interwencji,.zdecydowaliśmy.przeznaczyć.
duże. pieniądze. z. budżetu. województwa. oraz. Regional-
nego.Programu.Operacyjnego.na.budowę.nowej.neuro-
chirurgii .Obiekt,.który.powstał.jest.w.pełni.doposażony.
i.może.śmiało.konkurować.nie.tylko.w.kraju,.ale.i.zagrani-
cą .Dokładając.cegiełkę.do.cegiełki,.staramy.się.budować.
jak.najlepsze.zaplecze.medyczne.w.województwie.świę-
tokrzyskim.–.podkreślał.Marek.Gos 

. Nowo.wybudowany.oddział.jest.wyposażony.w.sprzęt.
najwyższej. klasy. –. m in . w. 12. łóżek. intensywnego. nad-
zoru,. 48. pomp. infuzyjnych,. aparaty. do. znieczulania..

i.respiratory .Prawie.dwukrotnie.zwiększyła.się.liczba.łó-
żek,.co.pozwoli.skrócić.czas.oczekiwania.na.zabieg.i.wy-
konywać.ok .500.operacji.więcej . Jak.podkreślał.podczas.
prezentacji.nowego.oddziału.profesor.Tomasz.Trojanow-
ski,.krajowy.konsultant.do.spraw.neurochirurgii,.kielecki.
oddział. w. niczym. nie. odbiega. od. najlepszych,. świato-
wych.placówek .

. Łączny.koszt. realizacji. inwestycji. to.ponad.21.mln.zł,.
w.tym.większość.to.dofinansowanie.z.Regionalnego.Pro-
gramu.Operacyjnego .Dodatkowe.5,5.mln.zł.pochłonęło.
wyposażenie.oddziału 

. –.Nasze.województwo.staje.się.regionem.coraz.bardziej.
przyjaznym. pacjentowi. –. mówił. marszałek. Adam Jaru-
bas .-.W.czerwcu.otwieraliśmy.nową.kardiochirurgię,.teraz.
oddział. neurochirurgiczny . A. nie. powiedzieliśmy. jeszcze.
w.tym.zakresie.ostatniego.słowa.–.zapewniał.marszałek 

Psychiatria w nowym budynku

 W nowym budynku przy ul. Kusocińskiego w Kiel-
cach leczeni są pacjenci oddziału psychiatrii, który został 
przeniesiony ze szpitala przy ul. Grunwaldzkiej. Od-
dział.liczy.153.łóżka.dla.pacjentów,.którzy.przebywają.w.
nowoczesnych.salach  Od.1.lutego.2010.roku.Wojewódzki.
Specjalistyczny.Zespół.Opieki.Neuropsychiatrycznej.stał.
się.częścią.Wojewódzkiego.Szpitala.Zespolonego .



22 RAPORT 2006-2010

Uroczyste otwarcie stacji kolektorów w Świętokrzyskim 
Centrum Rehabilitacji  w Czarnieckiej Górze – wstęgę 
przecina Marek Gos, członek Zarządu Województwa.

Inwestycje w Świętokrzyskim 
Centrum Rehabilitacji

 Uroczyste otwarcie stacji kolektorów słonecznych 
oraz prezentacja najnowszego urządzenia rehabilitacyj-
nego – LOKOMATU odbyły się maju tego roku w Świę-
tokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Gó-
rze. Te dwa ostatnie zadania inwestycyjne w ŚCR zostały 
sfinansowane przy współudziale środków Samorządu 
Województwa Świętokrzyskiego. 

Jedyny w regionie i czwarty w kraju lokomat „uczy” chodzić pacjentów 
z porażeniem mózgowym.

. Ciepła.woda.w.Świętokrzyskim.Centrum.Rehabilitacji.
w. Czarnieckiej. Górze. jest. dodatkowo. podgrzewana. za.
pomocą. 280. baterii. kolektorów. słonecznych . Inwestycja,.
którą.zakończono.na.przełomie.kwietnia.i.maja.tego.roku,.
oprócz. oszczędności. finansowych,. ma. także. zmniejszyć.
zanieczyszczenie.środowiska 

. Prowadzona.modernizacja.układu.podgrzewania.polega-
ła.na.wykonaniu.dwóch.obiegów.instalacji.kolektorów.pła-
skich.typu.WAT.3000S .Pozwala.to.zaoszczędzić.rocznie.ok .
80.tys .złotych.(o.30-40%.zmniejszone.zostaną.dotychczaso-
we.koszty) .Do.produkcji.ciepłej.wody.użytkowej.służą.teraz.
dwa.niezależne.obiegi.–.jeden.na.potrzeby.obiektów.szpital-
nych,.drugi.dla.potrzeb.krytej.pływalni,.w.tym.podgrzewa-
nia.wody.basenowej.w.obydwóch.nieckach.oraz.dla.celów.
hydroterapii .Na.specjalnie.zamontowanych.konstrukcjach.
stanęło. w. sumie. 280. kolektorów . Teren. został. ogrodzony,.
wykonano. także. przyłącza. cieplne . Wartość. tej. inwestycji.
to.blisko.2,1.mln.złotych,.z.czego.1,248.mln.zł.pochodzi.ze.
środków. Wojewódzkiego. Funduszu. Ochrony. Środowiska.
i. Gospodarki. Wodnej,. resztę. sfinansowało. województwo.
świętokrzyskie 
. Drugą.inwestycją,.którą.w.ostatnim.czasie.sfinalizowało.
ŚCR.jest.zakup.specjalistycznego.Lokomatu.–.urządzenia,.
które.jak.do.tej.pory.posiadały.tylko.trzy.szpitale.w.Polsce .
Do.Czarnieckiej.Góry.trafiła.wersja.Lokomatu.dla.dzieci .
Urządzenie.„uczy”.chodzić.pacjentów.z.porażeniem.mó-
zgowym .Mogą.z.niego.korzystać.już.czteroletnie.dzieci .
Lokomat.to.unikalne.urządzenie.pozwalające.na.trening.
chodu.w.warunkach.dynamicznego.odciążenia .Symulo-
wany.jest.wzór.chodu.dla.kończyn.dolnych,.z.możliwością.
dowolnego.ustawienia.parametrów.chodu.(prędkość,.dłu-
gość.kroku) .Rocznie.z.rehabilitacji.w.Czarnieckiej.Górze.

korzysta. około. stu. mło-
dych.pacjentów.z.poraże-
niem. mózgowym . Sprzęt.
kosztował. 1,3. mln. zł..
i.w.połowie.został.sfinan-
sowany. z. budżetu. woje-
wództwa 
. –. Świętokrzyskie. Cen-
trum. Rehabilitacji. jest.
naszą. wizytówką,. miej-
scem. szczególnym. –. mó-
wił. podczas. spotkania.
w. Czarnieckiej. Górze.
marszałek. Adam Jaru-
bas . –. Kupiliśmy. jeden.
z. najnowocześniejszych.
aparatów. do. usprawnia-
nia. chodu. dzieci. z. pora-
żeniem. mózgowym. –. to.
pierwszy. taki. sprzęt. w.
regionie . W. momencie,.
kiedy.pojawiła.się.propo-
zycja.pozyskania.lokoma-
tu,. Zarząd. Województwa.
praktycznie. się. nie. zasta-
nawiał. –. od. razu. zdecy-
dowaliśmy. na. wsparcie.
zakupu 
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Zmodernizowana pracownia 
w szpitalu w Morawicy
 Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy 
wzbogaciło się o nowoczesną Pracownię Diagnostyki La-
boratoryjnej. Modernizacja pomieszczeń i nowy sprzęt 
do pracowni kosztowały 615 tys. złotych. Przedsięwzię-
cie zostało w całości sfinansowane z budżetu Samorządu 
Województwa. 

. Funkcjonujące.od.początku. istnienia.szpitala,.czyli.od.
ponad.40.lat.laboratorium.analityczne.przeszło.gruntow-
ną.modernizację.–.pomieszczenia.Pracowni.Diagnostyki.
Laboratoryjnej. zostały. przebudowane. i. wyposażone. w.
nowoczesny. sprzęt. analityczny,. m in . analizator. bioche-
miczny.ze.stacją.uzdatniania.wody .W.ramach. laborato-
rium. działają. m in . dwie. pracownie. biochemiczne,. pra-
cownia. hematologii,. magazyn. odczynników,. jest. także.
część.biurowa.z.archiwum 
. Nowoczesna.Pracownia.Diagnostyki.Laboratoryjnej.to.
nie. jedyna. inwestycja. w. Świętokrzyskim. Centrum. Psy-
chiatrii . Jak. poinformował. dyrektor. ŚCP. Jacek. Musiał,.
szpital.otrzymał.z.Urzędu.Marszałkowskiego.ponad.2.mln.
złotych.na.zmodernizowanie.wszystkich.dróg.na.terenie.
szpitala .-.Drogi.dojazdowe.zostały.wyremontowane,.wy-
budowaliśmy. także. nowe. parkingi . Dodatkowo. z. urzę-
du.otrzymujemy.także.tzw .wkład.własny.do.projektów.
europejskich.–.wyliczał.dyrektor.Musiał .W.ramach.tych.
ostatnich.dyrekcja.placówki.planuje.generalną.termomo-
dernizację. szpitala.–.przebudowę.kotłowni. (.na.gazowo.
–.olejową),.instalację.ponad.300.kolektorów.słonecznych.
a.także.modernizację.dwóch.pawilonów.szpitalnych.(cała.
inwestycja.szacowana.jest.na.9.mln.złotych) 

Na rehabilitację 
do nowego budynku
 W czerwcu 2009 roku został uroczyście otwarty nowy 
oddział rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolo-
nego w Kielcach. - To dobra wiadomość dla pacjentów, 
którzy mogą leczyć się w komfortowych warunkach - 
mówił podczas otwarcia oddziału przewodniczący Sej-
miku Tadeusz Kowalczyk. 

. Adaptacja.i.rozbudowa.budynku.przy.ulicy.Kościuszki.
3. w. Kielcach. trwała. od. stycznia. 2009. roku. i. kosztowała.
około. 13. milionów. złotych,. z. czego. 10. mln. zł. przekazał.
Samorząd. Województwa. Świętokrzyskiego . W. nowych.
obiektach. może. być. leczonych. równocześnie. ponad. 160.
osób . Są. tam. 63. łóżka. do. rehabilitacji. stacjonarnej. i. 100.
miejsc.dziennego.pobytu .Sale.są.1,.2.i.3-.osobowe.z.łóżka-
mi.podnoszonymi.na.pilota,.z.własnymi.łazienkami.przy-
stosowanymi.dla.niepełnosprawnych 
. Szpital.przygotował.także.100.miejsc.dla.pacjentów.re-
habilitacji.dziennej,.którzy.będą.przychodzić.na.zabiegi .
Oddział.wyposażony.został.w.najnowocześniejszy.sprzęt.
do.rehabilitacji:.m in .specjalne.wanny.kąpielowe,.wanny.
wibracyjne,. komorę. niskotemperaturową. (do. minus. 125.
stopni.Celsjusza) 
. Zadaniem. Marka Gosa,. członka. Zarządu. Wojewódz-
twa. -. obiekt. robi. duże. wrażenie . –. To. oddział. na. mia-
rę. XXI. wieku,. doskonale. wyposażony,. z. profesjonalną.
kadrą . Mamy. nadzieję,. że. jego. uruchomienie. pozwo-
li. na. rozładowanie. kolejek. pacjentów. oczekujących. na.
miejsce. w. szpitalu. i. zabiegi. rehabilitacyjne,. na. które..
w.chwili.obecnej.trzeba.czekać.ponad.rok 

Nowoczesna kardiochirurgia
 Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach wzbogacił 
się w tym roku o nowoczesny oddział kardiochirurgii. 
Inwestycja trwała 14 miesięcy i kosztowała 20 milio-
nów złotych. – Warto było wydać te pieniądze – mówił 
podczas czerwcowego uroczystego otwarcia marszałek 
Adam Jarubas. – Rozwój infrastruktury zdrowia staje 
się naszą świętokrzyską domeną. Za kilka lat Święto-
krzyskie stanie się stolicą zdrowia. Miejscem, w którym 
warto się leczyć, ale przede wszystkim - gdzie warto żyć, 
pracować i mieszkać.

. Województwo. świętokrzyskie. było. ostatnim. w. Polsce.
bez. kardiochirurgii,. choć. starania. o. utworzenie. takie-
go. oddziału. trwały. od. dziesięciu. lat . Przed. dwoma. laty.
w.Kielcach.ruszyły.operacje.kardiochirurgiczne,.co.dla.pa-
cjentów.oznaczało.koniec.wyjazdów.na.zabiegi.do.innych.
ośrodków. w. kraju . W. ubiegłym. roku. zespół. kieleckich.
kardiochirurgów. pod. kierownictwem. dr. Edwarda. Pie-
trzyka.wykonał.około.500.operacji.na.sercu .Teraz,.dzięki.
finansowemu.wsparciu.samorządu.województwa.szpital.
wzbogacił.się.w.nowoczesne.pomieszczenia.i.sprzęt .Pra-
wie. 3,5. tysiąca. metrów. kwadratowych. kosztowało. 20,5.
mln.złotych,.z.czego.14.mln.zł.pochodziło.z.Regionalnego.
Programu.Operacyjnego .

. Nowy.oddział.to.m in . jedno,.dwu.i.trzyosobowe.sale.
dla.chorych. (w.sumie.dla.29.pacjentów),.dwie.sale.ope-
racyjne.z.najnowszym.wyposażeniem.i.dwie.sale.poope-
racyjne . Wykonawcą. inwestycji. była. firma. UniMax,. któ-
ra. zrealizowała. budowę. w. ciągu. zaledwie. 14. miesięcy .
–.1.metr.kwadratowy.kosztował.nas.6.tysięcy.59.złotych!.
Jeszcze. nikt. takiego. obiektu. tak. tanio. nie. wybudował. –.
cieszył.się.dyrektor.Wojewódzkiego.Szpitala.Zespolonego.
Jan.Gierada. i.dziękował.Zarządowi.Województwa. i. rad-
nym. Sejmiku. Województwa. Świętokrzyskiego -. Radni.
sejmiku. nigdy. nie. wahają. się,. gdy. trzeba. dać. pieniądze.
na.służbę.zdrowia.–.zapewniał.uczestniczący.w.spotkaniu.
Tadeusz Kowalczyk,.przewodniczący.Sejmiku .

Nowy oddział rehabilitacji może przyjąć jednocześnie 
160 pacjentów.
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Jesienią rusza „Biobank”
 W Świętokrzyskim Centrum Onkologii powstaje 
„Biobank”. Będzie pierwszą tego rodzaju placówką w 
kraju, która na olbrzymią, niespotykaną dotychczas 
skalę umożliwi pobieranie, przechowywanie i bada-
nie próbek, m.in. krwi potrzebnych do analizowania 
przyczyn zachorowań na choroby cywilizacyjne. Do-
celowo w projekcie będzie mogło wziąć udział nawet  
500 tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskie-
go. Marszałek Adam Jarubas oraz Stanisław Góźdź, dy-
rektor ŚCO podpisali pre-umowę na dofinansowanie tej 
inwestycji ze środków unijnych. Jej realizacja kosztować 
będzie 4 miliony złotych.

. Projekt.utworzenia.sieci.prewencji.chorób.nowotworo-
wych.pod.nazwą.„Biobank”.wsparł.Zarząd.Województwa,.
który. w. ramach. Regionalnego. Programu. Operacyjnego.
na.stworzenie.tej.jednostki.przyznał.3.mln.400.tysięcy.zło-
tych,.czyli.aż.85%.całkowitej.wartości.projektu 

. -. W. ramach. Regionalnego. Programu. Operacyjnego.
rozdzieliliśmy.unijne.środki.przeznaczone.na.innowacje,.
wspieranie. działalności. dydaktycznej. i. badawczej. szkół.
wyższych. oraz. placówek. sektora. badawczo-rozwojowe-
go .Najwyższą.ocenę.uzyskał.przedstawiony.przez.Świę-
tokrzyskie. Centrum. Onkologii. projekt. utworzenia. sieci.
prewencji. chorób. nowotworowych. -. mówi. marszałek.
Adam. Jarubas . –. Podpisana. pre-umowa. dotyczy. pierw-
szego.etapu.budowy.„Biobanku”,.kolejne.etapy.obejmo-
wać.będą.prace.w.ramach.Regionalnego.Centrum.Nauko-
wo. –. Technologicznego. zlokalizowanego. w. Podzamczu.
Chęcińskim . Do. budowy. „Biobanku”. angażujemy. nie.
tylko. najnowocześniejsze. technologie. i. sprzęt,. ale. także.
najwyższej.klasy.fachowców.z.obszaru.ochrony.zdrowia;.
mam.nadzieję,.że.dzięki.temu.za.kilka.lat.będzie.się.mó-
wić.o.Świętokrzyskiem.jako.o.„regionie.zdrowia”,.do.któ-
rego.warto.przyjechać.także.po.to,.aby.się.tu.leczyć .
. Świętokrzyscy. onkolodzy. podkreślają,. że. „Biobank”.
będzie.miejscem.unikalnym.w.skali.kraju .Umożliwi.stałe.
monitorowanie.i.rzetelną.ocenę.stanu.zdrowia.osób.biorą-
cych.udział.w.programie.profilaktycznym,.co.pozwoli.na.
wcześniejsze.wykrywanie.nowotworów .

. W.„Biobanku”.gromadzona.będzie.m in .surowica.krwi.
naszych. mieszkańców,. a. następnie. przechowywana. na-
wet.przez.30,.40.lat .Jeżeli.cokolwiek.niepokojącego.będzie.
działo.się.z.konkretnym.pacjentem,.będzie.możliwość.zba-
dania.i.oceny.pewnych.parametrów.jego.krwi,.które.są.bar-
dzo.istotne.dla.dalszego.leczenia .Najważniejsze.jest.to,.że.
lekarze.będą.mieli.możliwość.dokładnej.oceny.stanu.zdro-
wia.pacjentów.i.jego.monitorowania.przez.kilkadziesiąt.lat,.
a. także. przeprowadzania. wielu. specjalistycznych. badań.
genetycznych. służących. wczesnemu. wykrywania. raka ..
–. W. tej. chwili. mamy. przebadanych. 15. tysięcy. osób,.
a. dzięki. temu. projektowi. docelowo. przebadamy. na-
wet. pół. miliona. pacjentów . „Biobank”. to. wielka. szansa..
i.dobra.wróżba.na.przyszłość.dla.naszego.społeczeństwa.–.
poinformował.dyrektor.ŚCO,.dr.Stanisław.Góźdź .
. Realizacja. programu. rozpocznie. się. jesienią,. a. już. od.
nowego.roku.planowane.jest.rozpoczęcie.gromadzenia.w.
„Biobanku”.materiału.genetycznego.świętokrzyskich.pa-
cjentów 

Regionalny Ośrodek  
Polityki Społecznej I Zdrowotnej
Na rehabilitację osób niepełnosprawnych

 Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów 
z 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywa-
nia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i po-
wiatowym, w latach 2006-2010 samorząd województwa 
otrzymał do dyspozycji 17, 7 mln zł.

. W. ramach. środków. PFRON,. przekazanych. przez. Sa-
morząd. Województwa. Świętokrzyskiego. na. realizację.
robót.budowlanych.dotyczących.obiektów.służących. re-
habilitacji,.w.związku.z.potrzebami.osób.niepełnospraw-
nych. przyznano. łącznie. kwotę. 8,7. mln. zł . Największe.
dofinansowanie.trafiło.do.powiatu.kieleckiego,.buskiego.
oraz.sandomierskiego .
. Na. terenie. województwa. świętokrzyskiego. funkcjo-
nują. dwa. Zakłady. Aktywności. Zawodowej. –. w. Styko-
wie,.dla.którego.organizatorem.jest.Starostwo.Powiatowe.
w.Starachowicach. oraz. Zakład. Aktywności. Zawodowej.
w.Końskich,.dla.którego.organizatorem.jest.Polski.Zwią-
zek.Niewidomych .Oba.ZAZ-y.otrzymały.od.samorządu.
województwa.łącznie.prawie.8,7.mln.zł 
. Od. 2009. roku. samorząd. województwa. ze. środków.
PFRON. realizuje. nowe. zadanie:. dofinansowanie. zadań.
zlecanych. do. realizacji. fundacjom. i. organizacjom. poza-
rządowym .Łączna.kwota.przyznana.w.ramach.tego.za-
dania.to.443.tys .zł .W.2009.i.2010.roku.wsparcie.finansowe.
otrzymały. tu. 23. stowarzyszenia. i. organizacje. pozarzą-
dowe . Największą. aktywnością. wykazały. się. podmioty.
z.Kielc.oraz.z.powiatu.kieleckiego .
. W. latach. 2006-2010. realizowano. program. PFRON. pn .
„Program.wyrównywania.różnic.między.regionami” .O.do-
finansowanie.zakupu.sprzętu. rehabilitacyjnego.do.obiek-
tów.służących.rehabilitacji.osób.niepełnosprawnych.ubie-
gały.się.tu:.organizacje.pozarządowe,.jednostki.samorządu.
terytorialnego,. państwowe. uczelnie. medyczne. i.zakłady.
opieki.zdrowotnej .Do.roku.2009.dofinansowanie.zakupu.
sprzętu. rehabilitacyjnego. otrzymało. 23. wnioskodawców.
na.łączną.kwotę.prawie.2,9.mln.zł .Największym.zaintere-
sowaniem.program.cieszył. się.w.roku.2009.–.przekazano.
wówczas.kwotę.ponad.1,2.mln.zł .W.tym.roku.do.Państwo-
wego. Funduszu. Rehabilitacji. Osób. Niepełnosprawnych.
trafił.wniosek.opiewający.na.kwotę.450.tys .zł .

Realizacja zadań z zakresu 
profilaktyki uzależnień

. Łącznie. w. ramach. profilaktyki. i. rozwiązywania. pro-
blemów.alkoholowych,.w.kolejnych.latach.wydatkowano.
kwoty.w.wysokości:.w.roku.2006.–.ok .266.tys .zł,.2007.–.
ok .586.tys .zł,.2008.–.ok .721.tys .zł,.2009.–.ok .433.tys .zł .
W.pierwszej.połowie.tego.roku.przekazano.150.tys .zł .Po-
nadto.prawie.60.tys .zł.przekazano.dla.Świętokrzyskiego.
Centrum.Psychiatrii.oraz.Wojewódzkiego.Szpitala.Zespo-
lonego.na.realizację.szkoleń.dla.pracowników.lecznictwa.
odwykowego.oraz.zajęć.terapeutycznych.nie.finansowa-
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nych.przez.NFZ.skierowanych.do.pacjentów.uzależnio-
nych.od.alkoholu .

Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi

. W.2007.roku.organizacje.pozarządowe.otrzymały.pienią-
dze.ze.środków.samorządu.województwa.–.ok .1,7.mln.zł,.ze.
środków. funduszy. strukturalnych. samorządu. wojewódz-
twa.–.prawie.3,8.mln.zł.oraz.ze.środków.strukturalnych.Wo-
jewódzkiego.Urzędu.Pracy.–.niecałe.10,5.mln.zł .Rok.później.
przekazano. organizacjom. pozarządowym:. ze. środków. sa-
morządu.województwa.–.ok .2,1.mln.zł.a.ze.środków.struk-
turalnych.Wojewódzkiego.Urzędu.Pracy.–.prawie.11,5.mln.
zł .W.ramach.współpracy.finansowej.w.2009.roku.przyzna-
no. organizacjom. pozarządowym:. ze. środków. samorządu.
województwa.–.prawie.4,7.mln.zł,. ze. środków.struktural-
nych.samorządu.województwa.–.ponad.2,8.mln.zł.a.w.ra-
mach.Programu.Operacyjnego.Kapitał.Ludzki.(Wojewódzki.
Urząd.Pracy.w.Kielcach).–.1 8.mln.zł 
. Dodatkowo,.w.ramach.działania.2 3.„Promocja.gospo-
darcza. i. turystyczna. regionu”,. 6. stowarzyszeń. złożyło.
wnioski.o.dofinansowanie.przedsięwzięć.na.łączną.kwotę.
24,6.mln.zł .

Program Integracji Społecznej

. W.Programie.Integracji.Społecznej.uczestniczą.42.gminy.
z.terenu.województwa.świętokrzyskiego .Finansowane.są.
projekty.skierowane.do.osób.starszych.(np .usługi.opiekuń-
cze.o.różnym.zakresie.i.charakterze,.samopomoc),.dzieci.i.
młodzieży.(np .rozwój.sieci.placówek.opiekuńczo-wycho-
wawczych.wsparcia.dziennego,.świetlic.środowiskowych,.
kół. zainteresowań). oraz. rodzin. (np . doradztwo. prawne,.
społeczne,.edukacyjne.i.psychologiczne,.opieka.instytucjo-
nalna.dla.dzieci,.usługi.dla.osób.niepełnosprawnych) 
. Dzięki.Programowi.wszystkie.42.gminy.posiadają.ak-
tualne.Strategie.Rozwiązywania.Problemów.Społecznych .
Łącznie. do. końca. listopada. 2009. roku. zawarto. ok . 890.
umów.na.realizację.usług .Od.2008.do.2010.roku.gminom.
przekazano.łącznie.prawie.12,4.mln.zł .

Edukacja receptą na lepsze jutro

. W. 2007. roku. Regionalny. Ośrodek. Polityki. Społecznej.
i.Zdrowotnej.przeprowadził.projekt.pilotażowy.pn .„ABC.
sukcesu. zawodowego” . Szkoleniem. objętych. zostało. 60.
pracowników. ośrodków. pomocy. społecznej. wojewódz-
twa.świętokrzyskiego .
. W.kolejnym.roku.zrealizowano.projekt.pn .„Edukacja.
receptą. na. lepsze. jutro”,. który. obejmował. działania. na.
rzecz. kształcenia. środowiska. pracowników. socjalnych,.
a.także.upowszechnianie.pracy.socjalnej .Główny.nacisk.
położono. na. ofertę. psychoedukacyjną. dla. kadr. pomocy.
i. integracji. społecznej . Przeszkolono. 1122. pracowników.
pomocy.społecznej.w.tym.726.pracowników.socjalnych 
. W. projektach. uczestniczyli. również. przedstawiciele:.
domów. pomocy. społecznej,. warsztatów. terapii. zajęcio-

wej,.zakładów.aktywności.zawodowej,.środowiskowych.
domów. samopomocy,. organizacji. pozarządowych,. pla-
cówek.opiekuńczo-wychowawczych. i.centrów.integracji.
społecznej .
. W. 2009. roku. projekt. kontynuowano. -. przeszkolono.
2200.pracowników.socjalnych .Projekt.składał.się.z.3.ele-
mentów,.a.każdy.z.nich.zawierał.jeden.lub.kilka.modułów.
szkoleniowych .Główne.elementy.to:.szkolenie.kadry.kie-
rowniczej.OPS. i.PCPR,.warsztat.pracownika.socjalnego,.
Program.Operacyjny.Kapitał.Ludzki.dla.sektora.pomocy.
społecznej 
. W. roku. 2010. projekt. „Edukacja. receptą. na. lepsze. ju-
tro”. realizowany. jest. w. formie. dwóch. zadań:. szkolenie.
kadr. jednostek. pomocy. i. integracji. społecznej. oraz. spe-
cjalistyczne.doradztwo.dla.Ośrodków.Pomocy.Społecznej.
i.Powiatowych. Centrów. Pomocy. Rodzinie . Łącznie. pro-
jekt.obejmuje.ok .1300.osób .Na.realizację.programu.w.la-
tach.2007-2009.wykorzystano.blisko.2,7.mln.zł 

Programy polityki zdrowotnej

 W III kadencji działalności samorządu województwa 
zrealizowano cztery programy polityki zdrowotnej: Pro-
gram Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Kadr Me-
dycznych dla Potrzeb Ochrony Zdrowia, Zatrudnienie 
Lekarzy i Lekarzy Dentystów oraz Zatrudnienie Pielę-
gniarek i Położnych w Województwie Świętokrzyskim, 
Ocena Stanu Zdrowia Mieszkańców Województwa 
Świętokrzyskiego oraz Wstępny Projekt Regionalnego 
Programu Rozwoju i Restrukturyzacji Zakładów Opie-
ki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego do 2013 
roku.

Realizacja programów 
zdrowotnych

. W.latach.2006.–.2010.zrealizowano.9.programów.zdro-
wotnych,. na. wykonanie. których. przeznaczono. łącznie.
900.tys .zł .Są.to:

-.Program.ochrony.narządu.głosu.u.nauczycieli 
-.Program. antynikotynowy. –. Miejsce. nauki. i. pracy.

wolne.od.dymu.tytoniowego
-.Program.ochrony.narządu.słuchu 
-.Działania. edukacyjne. z. zakresu. HIV/AIDS. prowa-

dzone.bezpośrednio.w.środowisku.osób.o.wysokim.
poziomie.zachowań.ryzykownych 

-.Profilaktyczne.programy.zdrowotne.w.celu.zapobie-
gania.oraz.wczesnego.wykrywania.schorzeń.układu.
oddechowego 

-.Profilaktyczne.programy.zdrowotne.w.celu.zapobie-
gania.próchnicy 

-.Wspieranie. działań. dotyczących. ratownictwa. me-
dycznego 

-.Programy.zdrowotne.w.zakresie.rekonwalescencji.po.
przebytych.chorobach.nowotworowych 

-.Profilaktyczne.programy.zdrowotne.w.celu.przeciw-
działania.występowaniu.cukrzycy.i.otyłości.ze.szcze-
gólnym.uwzględnieniem.dzieci.w.wieku.przedszkol-
nym.i.wczesnoszkolnym 
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Rozwój obszarów wiejskich
 Od początku swego istnienia Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przykładał dużą wagę do wspierania 
rozwoju obszarów wiejskich. Działania zarządu w tym zakresie koncentrowały się na pozyskaniu możliwie najwięk-
szych środków zewnętrznych na realizację programów wspierających rozwój terenów wiejskich w województwie 
oraz na tworzeniu programów wsparcia w oparciu o fundusze własne województwa.
 W celu usprawnienia procesu pozyskiwania środków zewnętrznych i ich sprawnego wykorzystania, zarząd wo-
jewództwa utworzył w 1999 roku Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, którego głównym zadaniem było 
opracowanie Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wdrażanie programów pomocowych dla ob-
szarów wiejskich. Wydzielona w Biurze komórka organizacyjna pn. Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(Biuro PROW) zajmuje się obecnie wdrażaniem czwartego już programu wsparcia, przeznaczonego dla wsi i małych 
miasteczek. Biuro od początku jest nadzorowane przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska w 
Urzędzie Marszałkowskim.

Miliony złotych na tereny wiejskie
 W sumie 6 milionów złotych w ciągu ostatnich 4 lat tra-
fiło na tereny wiejskie w ramach realizowanego przez sa-
morząd województwa „Świętokrzyskiego Programu Od-
nowy Wsi”. W założeniach miał on być łącznikiem między 
funduszami unijnymi z lat 2004 – 2006 a nowo uruchamia-
nym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Okazał 
się strzałem w dziesiątkę. W ciągu czterech lat na wsiach 
powstały tereny rekreacyjne, place zabaw, wyremontowa-
ne zostały świetlice wiejskie, a zespoły ludowe wzbogaci-
ły się w nowe stroje. Teraz dużo większe fundusze trafiają 
na świętokrzyską wieś z funduszy unijnych, w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
. Przez.poprzednie.trzy.lata.realizowany.był.„Świętokrzy-
ski. Program. Odnowy. wsi”,. w. ramach. którego. do. gmin,.
poprzez.organizacje.pozarządowe.działające.na.terenach.
wiejskich.trafiło.w.sumie.4,5.mln.zł .W.tym.roku.zmieniła.
się.formuła.programu.–.o.dofinansowanie..bezpośrednio.
starały.się.gminy .Mogły.się.ubiegać.o.maksymalnie.20.ty-
sięcy. złotych. dotacji. na. różnego. typu. przedsięwzięcia.
o.charakterze.społeczno.–.kulturalno.–.sportowym,.służą-
ce.społeczności.lokalnej ...

. Na. realizację. „Odnowy. Wsi. Świętokrzyskiej. 2010”.
w.budżecie. województwa. zarezerwowane. zostało. 1,5.
mln.zł .Do.Urzędu.Marszałkowskiego.wpłynęło.115.wnio-
sków.o.dofinansowanie .Nie.wszystkie.spełniały.wymogi.
formalne. oraz. założenia. konkursu . Ostatecznie. dofinan-
sowanie.otrzyma.91.projektów.z.64.gmin .....
. Gminy. ubiegały. się. o. pieniądze. m in . na. tworzenie.
i.doposażenie.świetlic.wiejskich,.tworzenie.placów.zabaw.
i. terenów.rekreacyjnych.czy.zakup.instrumentów.i.stro-
jów. dla. zespołów. folklorystycznych . Wśród. wniosków,.
które. w. tym. roku. otrzymały. dotacje. z. Urzędu. Marszał-
kowskiego. są. m in :. zgłoszony. przez. gminę. Bodzentyn.
projekt.wyposażenia.placu.zabaw.w.Świętej.Katarzynie,.
który.otrzymał.15.tys .zł.dotacji,.projekt.gminy.Daleszy-
ce.–.stworzenie.świetlicy.wiejskiej.w.Widełkach.(również.
15.tys .zł.dotacji).czy.zgłoszony.przez.gminę.Krasocin.po-
mysł.wyposażenia.Gminnej.Sali.Tradycji.w.Krasocinie.(11.
tys .zł) .Z.kolei.gmina.Morawica.otrzymała.17. tys .zł..na.
doposażenie. w. stroje. zespołów. folklorystycznych,. które.
promują. rodzimą. twórczość. ludową,. a. gmina. Zagnańsk.
12.tys .zł.na.renowację.zabytkowej.kapliczki.św .Jana.Ne-
pomucena.w.miejscowości.Samsonów.–.Ciągłe 

„Królewski Plac Zabaw” przy Szkole Podstawowej w Królewcu, gm. Smyków 
powstał w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi

Świętokrzyski Program Odnowy Wsi
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Realizacja „działań samorządowych” w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Duży program, duże pieniądze

 W Świętokrzyskiem ruszyły inwestycje związane z 
melioracją, scalaniem gruntów, inwestycjami wodno – 
kanalizacyjnymi, projektami związanymi z odnową i 
rozwojem wsi czy wdrażaniem lokalnych strategii roz-
woju. A wszystko to dzięki funduszom z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. To program 
finansowany z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Do 
2013 roku Świętokrzyskie ma w tym programie do dys-
pozycji ponad 527 milionów złotych! 

. Pieniądze. te. już. są. inwestowane. w. świętokrzyskich.
wsiach .Są.przeznaczone.na. sfinansowanie.prac.związa-
nych.z.melioracją,.scalaniem.gruntów,.inwestycjami.wod-
no.–.kanalizacyjnymi.(w.ramach.działania.„Podstawowe.
usługi. dla. gospodarki. i. ludności. wiejskiej”),. projektami.
związanymi.z.odnową.i.rozwojem.wsi,.wdrażaniem.lokal-
nych.strategii.rozwoju.oraz.funkcjonowaniem.lokalnych.
grup. działania . Najwięcej,. bo. ponad. 207,5. mln. złotych.
przeznaczone.jest.na.działania.związane.z.podstawowy-
mi.usługami.dla.gospodarki. i. ludności.wiejskiej,.a.prak-
tyce.oznacza.m in .budowę.wodociągów.i.kanalizacji.na.
wsiach .Prawie.131.mln.zł.w.ramach.PROW.przeznaczo-
nych.jest.na.działania.związane.z.wdrażaniem.lokalnych.
strategii.rozwoju,.projektów.współpracy.oraz.funkcjono-
wania.lokalnych.grup.działania 
. Faktyczna. realizacja. Programu. Rozwoju. Obszarów.
Wiejskich. ruszyła. pod. koniec. 2008. roku . Od. listopada.
2008. do. lipca. 2010. Zarząd. Województwa. ogłosił. nabory.
do.wszystkich.działań.PROW,.realizowanych.z.poziomu.
samorządu. województwa . Efektem. tego. są. 342. zawarte.
umowy. oraz. 5. decyzji. o. dofinansowaniu. planowanych.
działań.na.w.sumie.ok .248.mln.złotych .Kwota.ta.stanowi.

prawie. połowę. wszystkich. pieniędzy,. które. wojewódz-
two. świętokrzyskie. ma. do. dyspozycji. w. ramach. PROW.
do.2013.roku .
. Najwięcej. zawartych. umów,. aż. 93,. dotyczyło. działań.
z. zakresu. podstawowych. usług. dla. gospodarki. i. ludno-
ści.wiejskiej .Na.realizację.zaplanowanych.w.ich.ramach.
przedsięwzięć.gminy.dostaną.około.161.milionów.złotych .
Aż.106.umów.dotyczyło.działania.„Odnowa.i.rozwój.wsi” .
Na. te. lokalne.przedsięwzięcia.poprawiające. jakość.życia.
mieszkańców.wsi.pójdzie.ok .39.mln.zł .Małe.projekty.z.
odnowy. wsi. będą. też. realizowane. przez. lokalne. grupy.
działania,.trafi.do.nich.ponad.16.mln.złotych 
	
W ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJ-
SKICH 2007-2013 Samorząd Województwa Świętokrzy-
skiego wykonuje zadania wdrożeniowe w zakresie dzia-
łań:

1 7 .Poprawa.i.rozwój.infrastruktury.związanej.z.roz-
wojem.i.dostosowaniem.rolnictwa.i.leśnictwa.(Sche-
mat. I.–.Scalanie.gruntów,.Schemat.II.–.Gospodaro-
wanie.rolniczymi.zasobami.wodnymi);

3 3 .Podstawowe.usługi.dla.gospodarki.i.ludności.wiej-
skiej;

3 4 .Odnowa.i.rozwój.wsi;
4 1 .Wdrażanie.lokalnych.strategii.rozwoju;
4 2 .Wdrażanie.projektów.współpracy;
4 3 . Funkcjonowanie. lokalnej. grupy. działania,. naby-

wanie.umiejętności.i.aktywizacja;.oraz.prowadzi.Se-
kretariat.Regionalny.Krajowej.Sieci.Obszarów.Wiej-
skich .

. Na.wdrażanie.w/w.działań.Województwo.Świętokrzy-
skie.otrzymało.do.dyspozycji.środki.w.wysokości:

Działanie w ramach PROW 
2007-2013 Schemat Kwota przyznanych 

środków w EURO

Środki na dofinansowanie 
w latach 2007-2013 

w złotych

Działanie.1 7 24 204 800,00 106 113 843,20

w.tym:.Schemat.I 14.912.000,00 65.374.208,00

Schemat.II 9.292.800,00 40.739.635,20

Działanie.3 3 47 343 592,00 207 554 308,64

Działanie.3 4 18 969 737,00 83 163 324,82

Oś.IV.LEADER 33 046 756,00 130 957 652,00

RAZEM 123 564 885,00 527 789 128,66
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Podpisane umowy/wydane decyzje oraz kwoty dofinansowania z EFRROW  
w podziale na „działania samorządowe” PROW 2007-2013 :

OŚ I
Poprawianie.i.rozwijanie.infrastruktury.związanej..
z.rozwojem.i.dostosowaniem.rolnictwa.i.leśnictwa:
w.tym: Schemat.I.Scalanie gruntów 1.decyzja, ok .6,5.mln.zł

Schemat.II.Gospodarowanie rolniczymi zasobami 
wodnymi (melioracje) 4.decyzje, ok .26.mln.zł

OŚ III
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 93.umowy, ok .161.mln.zł.

Odnowa i rozwój wsi 106.umów, ok .39.mln.zł

OŚ IV
Wdrażanie.lokalnych.strategii.rozwoju
w.tym: „małe projekty” 66.umów, ok .790.tys .zł

Odnowa i rozwój wsi 32.umowy, ok .7,7.mln.zł
Wdrażanie projektów współpracy -- --
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania 37.umów, ok .6,5.mln.zł
RAZEM 339 umów/decyzji ok. 247,5 mln zł 

 W efekcie dotychczas podpisanych w ramach PROW 
2007-2013 umów w Województwie Świętokrzyskim będą 
realizowane: 

•.138.inwestycji.z.zakresu.odnowy.wsi.(obiekty.spor-
towe,. świetlice. wiejskie,. chodniki,. parkingi,. place.
zabaw,. zagospodarowanie. przestrzeni. dla. potrzeb.
wypoczynku,.rekreacji.i.sportu.itp );

•.75. inwestycji. z. zakresu. gospodarki. wodno-ścieko-
wej. (wodociągi,. kanalizacje,. oczyszczalnie. ścieków.
w.tym.oczyszczalnie.przyzagrodowe);

•.13. inwestycji. z. zakresu. gospodarki. odpadami. (po-
jemniki.do.segregacji.odpadów.i.śmieciarki);

•.5.inwestycji.z.zakresu.odnawialnych.źródeł.energii 

Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi  
i samorządami, w województwie powstało 19 LGD

Świętokrzyskie 
Lokalne Grupy Działania 
 Kto w połowie sierpnia odwiedził Pacanów, zoba-
czył prawdziwe miasto kwiatów. Nie tylko ze względu 
na przydomowe ogródki, ale także niezwykle bogato 
ukwiecone domy, sklepy, parkany, skwery itd. Miastecz-
ko dosłownie tonęło w kwiatach. Ten nowy wizerunek 
Pacanowa był efektem prac Lokalnej Grupy Działania 
„Stowarzyszenie G5”, która wspólnie z samorządem 
przygotowała gminne dożynki połączone ze świętem Pa-
canowa. 
. Dzięki. dobrej. współpracy. z. samorządami. gminny-
mi. oraz. z. organizacjami. pozarządowymi. z. obszarów.
wiejskich.udało.się.pozyskać.dodatkowe.ponad.130.mln.
zł. na. wsparcie. obszarów. wiejskich. w. Województwie.
Świętokrzyskim. poprzez. tzw . Lokalne. Grupy. Działania.
(LEADER),. obejmujące. swym. zasięgiem. obszar. całego.
województwa .Współpraca.z.dziewiętnastoma.nowo.po-
wstałymi.organizacjami.z.obszarów.wiejskich.Wojewódz-
twa.Świętokrzyskiego.jest.jednym.z.priorytetów.w.zakre-
sie.przyjętej.polityki.rozwoju.województwa 
. Zarząd.Województwa.postrzega.Lokalne.Grupy.Dzia-
łania.jako.ważnego.partnera.społecznego,.którego.udział.
w. programowaniu. i. wdrażaniu. programów. skierowa-
nych. na. rozwój. obszarów. wiejskich,. w. kolejnych. latach.
finansowania.powinien.być.znacznie.rozszerzony .Decen-

tralizacja.zarządzania.programami.wsparcia.jest,.według.
Zarządu.Województwa,.konieczna.i.w.tym.procesie,.poza.
jednostkami. samorządu. terytorialnego,. powinny. mieć.
swój.udział.także.Lokalne.Grupy.Działania .
. Wszystkie.stworzone.w.regionie.Lokalne.Grupy.Dzia-
łania.przygotowały,.a.teraz.już.realizują.lokalne.strategie.
rozwoju,. włączając. się,. a. jeszcze. częściej. inicjując. na. te-
renie. swojego. działania. różnego. typu. przedsięwzięcia .
Pieniądze. na. swoje. inicjatywy. otrzymują. z. Programu.

Podpisanie umów z Lokalnymi Grupami Działania. 
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Sekretariat Regionalny Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich 
 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich jest stosunko-
wo młodą strukturą wprowadzoną we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej w 2005 roku. W Polsce,  
a więc i w Świętokrzyskiem, zaczęła działać na przeło-
mie 2008/2009 roku. Sieć KSOW stanowi propozycję sze-
roko rozumianej współpracy i wymiany doświadczeń 
w zakresie rozwoju wsi i małych miasteczek pomiędzy 
wszystkimi organizacjami działającymi na obszarach 
wiejskich oraz na rzecz ich rozwoju.

. W.roku.2009.Sekretariat.Regionalny.KSOW.w.Kielcach.
zainicjował.organizację.międzynarodowych.Targów.Tury-
styki.Wiejskiej.i.Agroturystyki.„Agrotravel”,.których.dru-
ga.edycja.odbyła.się.w.kwietniu.bieżącego.roku .Brało.w.
nich.udział.ponad.100.wystawców.z.kraju. i.zagranicy,.a.
targi.odwiedziło.blisko.30.tysięcy.gości .Targi.„Agrotravel”.
to. sztandarowa. impreza. Sekretariatu. Regionalnego. Kra-
jowej. Sieci. Obszarów. Wiejskich . Z. KSOW. finansowane.
były.także.wyjazdy.studyjne.świętokrzyskich.rolników.i.
producentów. żywności. m in . na. międzynarodowe. targi.
w. Kijowie,. Amsterdamie. i. Brukseli,. Norymberdze. oraz.
na.krajowe. imprezy.wystawiennicze.w.Łodzi,.Poznaniu.
i. Rzeszowie . Świętokrzyski. Sekretariat. KSOW. nawiązał.
ścisłą.współpracę.ze.świętokrzyskimi.uczelniami.organi-
zując. konferencje. naukowe. i. sympozja. związane. tema-
tycznie.ze.świętokrzyską.wsią.i.rolnikami 
. Świętokrzyska.Sieć.nie.szczędzi.środków.ma.wsparcie.
działań. związanych. z. tradycją. i. kulturą. wiejskich . Wy-
siłkiem. Sekretariatu. Regionalnego. oraz. Wojewódzkiego.
Domu. Kultury. ukazało. się. naukowe. opracowanie. zbio-
ru. pieśni. ludowych. dawnego. województwa. kieleckiego.
(„PIEŚNI.DAWNEJ.KIELECCZYZNY”),.który. jest.pierw-
szym.tego.typu.wydawnictwem.skupiającym.wielowiecz-
ne.dokonania.regionalnej.kultury .
. W. latach. 2009-2010. zostanie. wydatkowanych. łącz-
nie. ok . 2. mln. PLN. na. wsparcie. wdrażania. i. oceny. poli-
tyki. w. zakresie. rozwoju. obszarów. wiejskich. oraz. iden-
tyfikację,. analizę,. rozpowszechnianie. oraz. wymianę.
informacji. wiedzy. wśród. wszystkich. zainteresowanych.
rozwojem. wsi. na. poziome. lokalnym,. regionalnych..
i.wspólnotowym .

Wojewódzki Dom Kultury: promocja książki „Pieśni dawnej Kielecczyzny”

Rozwoju.Obszarów.Wiejskich,.w.ramach.działania.„Od-
nowa. i. rozwój. wsi” . Ostatnio. fundusze. trafiły. m in . do.
Stowarzyszenia.„Lokalna.Grupa.Działania.-.U.ŹRÓDEŁ,.
Stowarzyszenia.Lokalna.Grupa.Działania.„Dorzecze.Bo-
brzy”,. Lokalnej. Grupy. Działania. „Krzemienny. Krąg”.
i.Nadwiślańskiej. Grupy. Działania. „E O CENOMA” . Po-
moc. finansową. otrzymało. w. sumie. 17.projektów. zwią-
zanych.z.odnową.wsi .A.co.będzie.efektem.tych.projek-
tów?.Między.innymi.wyposażenie.świetlicy.wiejskiej.przy.
Zabytkowym. Zakładzie. Hutniczym. w. Maleńcu. (gmina.
Ruda.Maleniecka),.place.zabaw.dla.dzieci.w.miejscowo-
ściach.Kozów. i.Przyłogi.oraz.nowe.urządzenia.na.placu.
zabaw.w.Smykowie. (gmina.Smyków),.boisko.w.Proćwi-
niu,. wyremontowane. świetlice. wiejskie. w. Modliszewi-
cach,.Nowym.Kazanowie,.Wąsoszu.w.gminie.Końskie.czy.
też.Centrum.Integracji.Wiejskiej.w.Plechowie,.w.gminie.
Kazimierza.Wielka 
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Program RYBY dla 
Świętokrzyskiego
 Trzy grupy rybackie, obejmujące swym działaniem 29 
gmin powstało w województwie świętokrzyskim. Mogą 
się ubiegać o 70 milionów złotych na realizacje zadań 
z Programu Operacyjnego Ryby. 

. Samorządy. województw. pełnią. funkcję. Instytucji. Po-
średniczących. we. wdrażaniu. Osi. 4. Programu. Operacyj-
nego.„Zrównoważony.rozwój.sektora.rybołówstwa.i.nad-
brzeżnych. obszarów. rybackich. 2007-2013” . Warunkiem.
realizacji. inwestycji.związanych.z.sektorem.rybackim.na.
terenie. gmin. województwa. świętokrzyskiego. jest. uzy-
skanie.minimalnego.wskaźnika. rybackości.wynoszącego..
5.osób.uprawnionych.do. rybactwa.na.10. tys .mieszkań-
ców. i. przynależność. gminy. do. stowarzyszenia,. które.
uznaje.się.za.lokalną.grupę.rybacką.(LGR) .

. W.naszym.regionie.powstały.trzy.grupy.rybackie.speł-
niające.kryteria.dostępu.do.programu,.obejmujące.w.su-
mie.obszar.29.gmin .Powstałe.grupy.rybackie.mają.szansę.
ubiegać.się.o.środki.na.realizację.osi.IV.PO.RYBY.w.wyso-
kości.około.70.mln.zł .Wdrażaniem.PO.RYBY.zajmuje.się.
Świętokrzyskie. Biuro. Rozwoju. Regionalnego,. w. ramach.
komórki.utworzonej.w.Biurze.Programu.Rozwoju.Obsza-
rów.Wiejskich 

. Poniżej. przedstawiono. wykaz. utworzonych. grup. ry-
backich:

1 .Lokalna.Grupa.Rybacka.Świętokrzyski.Karp,.w.skład.
której.wchodzi.11.następujących.gmin:.Raków,.Szy-
dłów,.Gnojno,.Busko.Zdrój,.Stopnica,.Oleśnica,.Wi-
ślica,.Pacanów,.Rytwiany,.Połaniec,.Osiek .Grupa.ta.
obejmuje. swym. zasięgiem. działania. obszar. liczący.
ok .90.tys .mieszkańców 

2 .Lokalna.Grupa.Rybacka.Jędrzejowska.Ryba,.w.skład.
której. wchodzi. 9. następujących. gmin:. Jędrzejów,.
Małogoszcz,. Oksa,. Nagłowice,. Słupia,. Sędziszów,.
Wodzisław,. Imielno,. Sobków . Grupa. ta. obejmuje.
swym.zasięgiem.działania.obszar. liczący.ok .85.tys .
mieszkańców 

3 .Lokalna. Grupa. Rybacka. Między. Nidą. a. Pilicą,.
w.skład.której.wchodzi.9.następujących.gmin:.Ruda.
Maleniecka,. Fałków,. Kluczewsko,. Krasocin,. Włosz-
czowa,. Secemin,. Radków,. Moskorzew. oraz. jedna.
gmina.spoza.naszego.województwa.tj .gmina.Przed-
bórz.w.województwie. łódzkim .Grupa. ta.obejmuje.
swym.zasięgiem.działania.obszar. liczący.ok .69.tys .
mieszkańców 

. 31. marca. 2010. r . upłynął. termin. składania. wniosków.
na. wybór. stowarzyszeń. do. realizacji. Lokalnej. Strategii.
Obszarów. Rybackich. (LSROR) . Wnioski. zostały. złożone.
przez. wszystkie. grupy. z. województwa. świętokrzyskie-
go .Aktualnie.Ministerstwo.Rolnictwa.i.Rozwoju.Wsi,.jako.
Instytucja.Zarządzająca,.prowadzi.weryfikację.wniosków.
oraz. wybór. stowarzyszeń,. które. po. podpisaniu. umowy.
otrzymają.status.Lokalnej.Grupy.Rybackiej .

Dziedzictwo Kulinarne 
Świętokrzyskie 
 Województwo świętokrzyskie jest od lutego 2010 roku 
członkiem Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa 
Kulinarnego. Jej zadaniem jest m.in. promocja tradycyj-
nej, wytwarzanej w regionach żywności oraz tzw. tury-
styki kulinarnej. Wszystko po to, by ułatwić konsumen-
tom i turystom odnajdywanie regionalnych przysmaków 
produkowanych przez lokalnych rolników i drobne 
przedsiębiorstwa. 

. Europejska. Sieć. Regionalnego. Dziedzictwa. Kulinar-
nego.powstała.w.1995.roku,.początkowo.jako.współpra-
ca. pomiędzy. południowo-wschodnią. Skanią. w. Szwecji,.
a.duńską. wyspą. Bornholm . Następnie. do. projektu. włą-
czyła.się.Komisja.Europejska,.która.rozszerzyła.go.na.całą.
Europę,.rozwijając.jej.strukturę.i.opracowując.kryteria.dla.
uczestniczących.przedsiębiorstw.i.regionów .Obecnie.Sieć.
stanowi.już.samodzielną.jednostkę,.skupiającą.24.regiony.
z.różnych.krajów.Europy,.w.tym.–.od.lutego.2010.r .–.rów-
nież.Województwo.Świętokrzyskie .

. Dało. to. Urzędowi. Marszałkowskiemu. prawo. do. two-
rzenia.w.ramach.sieci.europejskiej. -.sieci. regionalnej.pod.
nazwą. „Dziedzictwo. Kulinarne. Świętokrzyskie” . Zosta-
ła. przeprowadzona. akcja. informacyjna. wśród. rolników.
i.przedsiębiorców. związanych. z. branżą. spożywczą . Do-
tychczas.do.sieci.regionalnej.„Dziedzictwo.Kulinarne.Świę-
tokrzyskie”.należy.36.przedsiębiorców.i.rolników,.a.kolejne.
wnioski.o.członkostwo.już.czekają.na.rozpatrzenie .

. -. Członkami. świętokrzyskiej. sieci. mogą. być. gospodar-
stwa. rolne,. zakłady. przetwórstwa. żywności,. sklepy. i.re-
stauracje,.które.spełniają.unijne.wymagania.przedstawio-
ne. w. dokumencie. określającym. zasady. funkcjonowania.
Sieci. Dziedzictwo. Kulinarne. Świętokrzyskie. –. informuje.
Marek Gos,.członek.Zarządu.Województwa .–.O.przedsię-
biorstwach,.które.zgłosiły.się.do.sieci.można.powiedzieć,.że.
są.prawdziwą.reklamą.regionu.świętokrzyskiego.na.rynku.
żywności.wysokiej.jakości.–.podkreśla Marek Gos .

. Wejście.do.sieci.jest.równoznaczne.ze.zgodą.na.używa-
nie. logo. „Dziedzictwo. Kulinarne. Świętokrzyskie” . Wśród.
firm. przyjętych. do. sieci. „Dziedzictwo. Kulinarne. Święto-
krzyskie”.są.m in :.Jędrzejowska.Spółdzielnia.Mleczarska.z.
siedzibą.w.Wodzisławiu,.Gminna.Mleczarnia.w.Pierzchni-
cy.Sp .z.o o ,.Hotel.„Mateo”.z.siedzibą.w.Stopnicy,.Restaura-
cja.„Spiżarnia”.w.Kielcach,.Gospodarstwo.Agroturystyczne.
„Dworek.Staropolski”.w.Nizinach,.w.gminie.Tuczępy,.Go-
spodarstwo.Agroturystyczne.„Gratka”.w.Celinach,.w.gmi-
nie.Raków.czy.restauracja.„Cymes”.w.Chmielniku 

 Więcej informacji na temat podmiotów członkowskich Eu-
ropejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego moż-
na znaleźć na stronie www.culinary-heritage.com oraz 
www.sejmik.kielce.pl w zakładce „Dziedzictwo Kulinarne 
Świętokrzyskie”.
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Szkody powodziowe w regionie
 Powódź, która w maju i w czerwcu dotknęła woje-
wództwo świętokrzyskie spowodowała nie tylko dra-
matyczne zniszczenia w dobytku mieszkańców i w in-
frastrukturze komunalnej, zniszczone zostały także 
urządzenia zabezpieczające przed wielką wodą.

. Zinwentaryzowane.przez.Świętokrzyski.Zarząd.Melio-
racji. i.Urządzeń.Wodnych.szkody.powstałe.po.przejściu.
obu. fal. powodziowych. przestawiają. się. następująco:. 21.
wyrw,. 5. rozkopów,. na. 7. odcinkach. nastąpiły. obsunięcia.
skarp.i.rozwarstwień,.uszkodzone.zostały.2.śluzy.i.2.ram-
py.wałowe,.na.26.rzekach.wystąpiły.zamulenia,.osuwiska,.
oberwania.skarp .

. Ponadto. istnieje. jeszcze. szereg. innych. mniejszych.
szkód.powodziowych,.które.nie.rzutują.bezpośrednio.na.
zagrożenie.bezpieczeństwa.ludzi.i.ich.mienia .W.wyniku.
majowo-czerwcowej. powodzi. uszkodzonych. zostało. 17.
km.wałów.przeciwpowodziowych.oraz.215.km.rzek 
. Na.docelową.zabudowę.wyrw.i.rozkopów.zlecono.opraco-
wanie.dokumentacji.technicznych,.które.są.opracowane.już.
w.95% .W.miejscach.gdzie.powstały.wyrwy. lub.dokonano.
celowych. rozkopów. wałów. wykonane. zostały. tymczasowe.
zabezpieczenia.w.formie.wałów.opaskowych.bądź.zabite.zo-
stały.ścianki.szczelne.stalowe .Obecnie.prace.trwają.na.4.zada-
niach,.które.mają.na.celu.docelową.odbudowę.wyrw.i.rozko-
pów .Na.następne.zadania.trwają.postępowania.przetargowe .
Wartość.prowadzonych.robót.wynosi.ok .30.mln.zł .Odbudo-
wę.zniszczonych.wałów.planuje.się.zakończyć.do.końca.roku,.
z.wyjątkiem.odbudowy.pompowni.w.Rybitwach .

 Na usunięcie wszystkich szkód powodziowych łącz-
nie z udrożnieniem rzek szacuje się wydatkować 87 mln 
zł. Złożono. wniosek. w. celu. pozyskania. środków. z. Na-
rodowego. Funduszu. Ochrony. Środowiska. i. Gospodarki.
Wodnej.w.wysokości.35.mln.zł.w.roku.bieżącym.dla.za-
dań.przygotowanych.pod.względem.dokumentacyjnym .
Również.część.środków.zabezpieczonych.na.konserwacje.
urządzeń. zostało. skierowane. na. usuwanie. skutków. po-
wodzi  

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego uczestniczyli 
w akcji umacniania wału przeciwpowodziowego na 

Wiśle na granicy gmin Połaniec i Osiek.

 320 metrów nowo wybudowanych i ponad 18 tysięcy 
metrów odremontowanych wałów przeciwpowodziowych, 
wybudowany nowy zbiornik wodny o powierzchni prawie 
4 hektarów, jedna nowa i jedna zmodernizowana pom-
pownia wód, rozbudowany węzeł wodny na rzece Ćmie-
lówce, odbudowane prawie 10 kilometrów rzeki Kinety, 
wybudowany Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy 
w Kępie Chwałowskiej, wykupione 7,69 ha gruntów pod 
planowany do realizacji zbiornik Wierna Rzeka, wykonana 
dokumentacja techniczna dla 15 zadań, a także zakupione 
6 kosiarek do wykaszania wałów przeciwpowodziowych, 
w tym 1 pływająca i 5 pomp do wody brudnej – to efekty 
inwestycyjne działalności Świętokrzyskiego Zarządu Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych w kadencji 2006-2010. 
. Działalność. Świętokrzyskiego. Zarządu. Melioracji.
i.Urządzeń.Wodnych.w.Kielcach.dzieli.się.na.dwie.grupy.
zadań. tj . zadania. o. charakterze. inwestycyjnym. oraz. za-
dania.dotyczące.konserwacji.urządzeń.będących.w.zarzą-
dzie.SZM.i.UW 
. W.latach.2006-.2010.na.zadania.inwestycyjne.i.konser-
wacyjne.pozyskano. i.wydatkowano.środki.w.wysokości.
169.mln.531.tys .620.zł 
 Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
pozyskał w tym roku z Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji 32 mln zł w ramach „Programu 
ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu górnej Wi-
sły”. Z.funduszy.tych.sfinansowano.m in .zabezpieczenie.
przeciwpowodziowe. doliny. Kanał. Strumień. na. terenie.
gmin.Połaniec.i.Łubnice,.rozbudowę.prawego.wału.rzeki.
Nidy.Łęka-Stary.Korczyn.w.gm .Nowy.Korczyn.oraz.roz-
budowę.lewego.wału.rzeki.Wisły.(powyżej.ujścia.Nidy):.
Łęka-Winiary.w.gm .Nowy.Korczyn 
. Z.kolei.ze.środków.pochodzących.z.Funduszu.Ochro-
ny. Gruntów. Rolnych. oraz. z. Wojewódzkiego. Funduszu.
Ochrony. Środowiska. i. Gospodarki. Wodnej. w. Kielcach.
(w.sumie.prawie.200.tys .zł).opracowany.został.„Program.
małej.retencji.dla.województwa.świętokrzyskiego” 

Efekty rzeczowe realizacji zadań 
inwestycyjnych: 

•.remont.wałów.przeciwpowodziowych.–.18.335.mb,
•.budowa.nowych.wałów.-.320.mb,
•.budowa.zbiornika.wodnego.o.pow -.3,73ha,
•.budowa.1.pompowni.wód,
•.modernizacja.1.pompowni.wód,.
•.rozbudowa.węzła.wodnego.na.rzece.Ćmielówce,
•.odbudowa.9,5.km.rzeki.Kineta,
•.budowa. Wojewódzkiego. Magazynu. Przeciwpowo-

dziowego.w.Kępie.Chwałowskiej,
•.wykup.7,69.ha.gruntów.pod.planowany.do.realizacji.

zbiornik.Wierna.Rzeka
•.wykonanie.dokumentacji.technicznej.dla.15.zadań,
•.zakupy.6.kosiarek.do.wykaszania.wałów.przeciwpo-

wodziowych.w.tym.1.pływająca.i.5.pomp.do.wody.
brudnej 

 Obok zadań inwestycyjnych prowadzone były prace 
konserwatorskie. Ich efekty to m.in. 956 kilometrów wa-
łów przeciwpowodziowych poddanych pracom konser-
watorskim oraz konserwacja 2662 kilometrów rzek. 

Melioracja i ochrona przeciwpowodziowa
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. Dlatego.to.właśnie.inwestycje.z.obszaru.drogownictwa.
były. obok. tych. z. „ochrony. zdrowia”. pierwszymi,. które.
otrzymały.dofinansowanie.z.Unii.Europejskiej.w.ramach.
Regionalnego. Programu. Operacyjnego . W. październiku.
2008. roku. marszałek. Adam. Jarubas. i. członek. Zarządu.
Województwa. Marcin. Perz. podpisali. pre-umowy. oraz.
pierwsze.umowy.na.współfinansowanie.realizacji.zadań.
z.zakresu.drogownictwa .W.sumie.54.projekty.drogowe.
realizowane. w. ramach. RPO. zostały. wówczas. wsparte.
kwotą.ponad.190.mln.złotych 
. -.Drogi.są.tym.obszarem.wobec.którego.mieszkańcy.Pol-
ski,. a. w. szczególności. naszego. regionu. mają. największe.
oczekiwania .Wszystkie.dostępne.sondaże.mówią,.że.ponad.
90%. wskazywanych. przez. mieszkańców. najważniejszych.
do.zrealizowania.inwestycji.dotyczy.właśnie.infrastruktury.
drogowej.-.mówił.wówczas.Marszałek.Adam.Jarubas 
. Podczas.tego.historycznego,.pierwszego.naboru,.na.in-
westycje.na.drogach.wojewódzkich.i.powiatowych.(dzia-
łanie.3 1).wpłynęło.20.wniosków.na.łączną.kwotę.150.mln.
złotych . 14. z. nich. otrzymało. akceptację. Zarządu. Woje-
wództwa.-.te.projekty.otrzymały.ok .90.milionów.złotych.
wsparcia . Na. zadania. z. infrastruktury. lokalnej. (działanie.
3 2).złożono.104.wnioski.na.ponad.260.mln.złotych .Zarząd.

Infrastruktura komunikacyjna

zdecydował.wesprzeć.40.projektów.kwotą.96.mln.złotych .
Największe. z. pierwszych. inwestycji. w. ramach. RPO. do-
tyczące. budowy. i. przebudowy. infrastruktury. drogowej.
w.województwie.świętokrzyskim.to:.Kielce.-.przebudowa.
drogi.wojewódzkiej.nr.762. (ul .Krakowska. i.Armii.Krajo-
wej).od.granic.miasta.do.ul .Karczówkowskiej.-.26,.815.mln.
złotych.dofinansowania,.powiat.ostrowiecki.-.przebudowa..
ul .Waryńskiego.na.długości.755m.wraz.ze.skrzyżowaniem.
z.ul .Sienkiewicza.w.Ostrowcu.-.9,817.dofinansowania,.Sta-
rachowice.-.przebudowa.ul .Bema.i.1.Maja.-.9.mln.dofinan-
sowania,.powiat.starachowicki.-.rozbudowa.drogi.Staracho-
wice.-.Lubienia.-.6,536.mln.złotych.dofinansowania,.powiat.
kielecki.-.przebudowa.drogi.Suków.-.Borków.-.Pierzchnica.
-. Chmielnik. -. 6,420. mln. złotych. dofinansowania,. Kielce. -.
rozbudowa. ul . 1. Maja. wraz. z. budową. mostu. Serbskiego.
(po. uprzedniej. rozbiórce). oraz. rozbudową. skrzyżowań. i.
przyległych. ulic. -. 6,369. mln. złotych. dofinansowania,. po-
wiat.opatowski.-.przebudowa.dróg.Stodoły.-.Podgrochoci-
ce.-.Bidziny.-.Stodoły.-.6,337.mln.złotych.dofinansowania 
. Z. kolei. w. ramach. II. naboru. wniosków. na. inwestycje.
drogowe. prowadzone. w. oparciu. o. środki. Regionalnego.
Programu.Operacyjnego,.Zarząd.Województwa.rozdzielił.
kolejne,.blisko.172.miliony.złotych 

Przebudowana droga w Gminie Tuczępy w miejscowości Chałupki

Miliony na infrastrukturę komunikacyjną
 Za jeden z warunków skutecznego pozyskiwania inwestorów i rozwijania się przedsiębiorczości w regionie Samorząd 
Województwa Świętokrzyskiego uznał konieczność poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, która wskazywana 
była jako element ograniczający rozwój województwa. Stąd nacisk na rozbudowę i modernizację sieci komunikacyjnej, 
zarówno drogowej, jak i kolejowej. 
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Wicemarszałek Zdzisław Wrzałka oraz Wojciech Płaza, 
dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

- podczas wizytacji budowy obwodnicy Małogoszcza.

Droga jak nowa
 Obok robót na drogach lokalnych, cztery lata mijającej 
kadencji upłynęły na pracach na drogach wojewódzkich. 
W tym czasie dokończono rozpoczęte wcześniej inwe-
stycje, przeprowadzono nowe i rozpoczęto zadania, któ-
re będą kontynuowane w kolejnych latach. W sierpniu 
2008 roku, po czterech latach od rozpoczęcia pierwszych 
prac projektowych zakończyła się przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 766 na odcinku Morawica – Pińczów. 
Modernizacja trasy ruszyła wiosną 2006 roku. Wartość 
przedsięwzięcia wyniosła ponad 35,5 miliona złotych, 
z czego 75 % sfinansowane zostało ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego „Modernizacja i rozbudowa regionalnego 
układu transportowego”. Pozostała kwota pochodziła 
z budżetu samorządu województwa. 
. Przebudowa. drogi. przywróciła. jej. utracone. parametry.
techniczne. oraz. znacznie. poprawiła. bezpieczeństwo. ru-
chu .W.ramach.zadania.wykonano.m in :.przebudowę.na-
wierzchni.na.długości.ponad.23.km.–.zerwana.została.stara.
nawierzchnia,.a.na.jej.miejsce.położono.nową.warstwę.wy-
równawczej.z.masy.mineralno-bitumicznej;. remont.mostu.
w.Podłężu.–.wymieniono.izolację,.nawierzchnię,.wykonano.
nowe.barierki.i.poręcze;.zbudowano.ponad.5.km.chodników.
z.kostki.brukowej,.betonowej;.wykonano.22.zatoki.autobu-
sowe.i.2.parkingi;.utwardzono.obustronnie.pobocza.mate-
riałem.kamiennym;.wykonano.oznakowanie.poziome.gru-
bowarstwowe.z.masy. termoplastycznej.oraz.oznakowanie.
pionowe.–.znaki.odblaskowe;.przebudowano.i.skorygowa-
no.skrzyżowania;.renowacji.poddano.system.odwodnienia.
drogi,.poprzez.renowację.rowów.przydrożnych,.przebudo-
wę.istniejących.przepustów.pod.drogą.oraz.przebudowę.ist-
niejących.zjazdów.do.posesji 
. W. wyniku. przebudowy. tego. odcinka. drogi. znacznie.
podniósł. się. komfort. jazdy. i. skrócił. się. czas. przejazdu .
Droga.wojewódzka.nr.766.stanowi.główną.sieć.tranzyto-
wą.w.kierunku.północ-południe.na.terenie.powiatu.piń-
czowskiego. i.w.południowej.części.powiatu.kieleckiego,.
uzupełniając.system.powiązań.komunikacyjnych.z.siecią.
dróg. krajowych,. nr. 73. i. 78 . Przebiega. też. przez. tereny.
atrakcyjne.turystycznie 
. -. Chcę. serdecznie. podziękować. wszystkim,. którzy.
przyczynili. się. do. modernizacji. tej. trasy . Chcielibyśmy,.
żeby. takich.dróg.w.naszym.województwie.było. jak.naj-
więcej .Jestem.przekonany,.że.w.kolejnych.latach,.dzięki.
funduszom.unijnym.będziemy.oddawać.jeszcze.nie.jedną.
tak. wspaniałą. inwestycję. –. mówił. podczas. uroczystości.
wicemarszałek.województwa.Zdzisław.Wrzałka 

Ważny trakt przez Góry 
Świętokrzyskie odnowiony
 Kolejna inwestycja zrealizowana przez Świętokrzyski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach prowadzona była 
w pobliżu najatrakcyjniejszych turystycznie obszarów 
naszego Województwa. Polegała na przebudowie blisko  
10-kilometrowego, przebiegającego przez teren gmin 
Górno i Bieliny odcinka drogi wojewódzkiej nr 753 Wola 
Jachowa - Huta Nowa. Tworzy ona wraz z drogą wo-
jewódzką nr 751, 752, 756 i z drogą krajową nr 74 ciąg 

zwany „Małą Pętlą Świętokrzyską”.  Pętla otacza pasmo 
Łysogór i Świętokrzyski Park Narodowy – najatrakcyj-
niejszy obszar regionu . 
. Inwestycja.sfinansowana.została.w.75%.z.funduszy.unij-
nych. (środki. Europejskiego. Funduszu. Rozwoju. Regional-
nego. w. ramach. Zintegrowanego. Programu. Rozwoju. Re-
gionalnego).oraz.w.25%.ze.środków.budżetu.województwa..
świętokrzyskiego .Całość.inwestycji.wyniosła..25,5.mln.zło-
tych,.w.tym.środki.ZPORR.–.19.mln.zł,.a.środki.z.budżetu.
województwa.. -.6,5.mln..zł .Roboty.rozpoczęto.w.sierpniu.
2006. roku. a. zakończono. w. grudniu. 2007. roku . Droga.. nr.
753. ma. duże. znaczenie. dla. regionalnego. układu. komuni-
kacyjnego,.ponieważ.stanowi.najkrótsze.połączenie.Kielc.z.
Ostrowcem.Świętokrzyskim.–.najbardziej.uprzemysłowioną.
częścią.regionu .Droga.ta.przenosi.znaczny.ruch.tranzytowy.
na.kierunku.Wola. Jachowa.–.Nowa.Słupia.–.Starachowice.
i.Ostrowiec.Świętokrzyski .Poza.tym.jest.najczęściej.uczęsz-
czaną.trasą.turystyczną.łączącą.Kielce.z.Nową.Słupią.i.Świę-
tym. Krzyżem . Droga. przebiega. przez. tereny. intensywnej.
zabudowy,.stąd.duży.ruch.pieszych.na.tym.odcinku .Poza.
tym.łączy.drogi.krajowe.nr.9.i.74 

Małogoszcz odetchnął
 Mieszkańcy regionu mogą być zadowoleni z budowy 
obwodnicy Małogoszcza, która odciążyła ruch w mie-
ście. To największa inwestycja współfinansowana z bu-
dżetu województwa. Całkowity jej koszt wyniósł ok. 14 
mln złotych, z czego 8,3 mln zł przekazało Ministerstwo 
Infrastruktury, a 5,7 mln zł zabezpieczył Zarząd Woje-
wództwa. 
. Projekt. obejścia. Małogoszcza. wynikał. z. odciążenia.
centrum.miasta.ruchem.tranzytowym .Nowa.obwodnica.
ułatwi. przejazd. przez. miasto. oraz. poprawi. warunki. ży-
cia. mieszkańców . Inwestycja. objęła. m in . roboty. drogo-
we. i.odwodnieniowe,. przebudowę. sieci. wodociągowej.
i.kanalizacyjnej,. budowę. oświetlenia. ulicznego,. likwida-
cję. kolizji. linii. elektroenergetycznych. oraz. przebudowę.
linii. telekomunikacyjnych .Wybudowana.obwodnica. jest.
drogą. jednojezdniową,. dwupasową,. dwukierunkową.
z. pięcioma. drogami. serwisowymi. oraz. czterema. skrzy-
żowaniami. jednopoziomowymi . Pierwsze. samochody.
przejechały. nową. trasą. jesienią. 2008. roku . Mieszkańcy.
Małogoszcza.odetchnęli.z.ulgą,.bowiem.ciężki.ruch.samo-
chodowy.omija.centrum.miasta 
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Wbili pierwsze łopaty
 Symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty, ruszyła naj-
większa z realizowanych w 2009 roku przez Świętokrzy-
ski Zarząd Dróg Wojewódzkich inwestycja drogowa. 
Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” 
rozpoczęło prace przy „Rozbudowie drogi wojewódzkiej 
Nr 751 na odcinku Nowa Słupia-Ostrowiec Św. wraz z 
obwodnicą miejscowości Nowa Słupia”. Prace potrwają 
do końca 2011 roku. 

. To.najkosztowniejsza.inwestycja.jaką.realizował.w.2009.
roku.Świętokrzyski.Zarządu.Dróg.Wojewódzkich .Pochło-
nie. ponad. 81. mln. zł. i. będzie. zrealizowana. przy. udziale.
środków. unijnych. w. ramach. Regionalnego. Programu.
Operacyjnego .Jak.zapowiedział.Wojciech.Płaza,.dyrektor.
ŚZDW.prace.obejmą.między.innymi.modernizację.21-ki-
lometrowego.odcinka.drogi.od.Nowej.Słupi.do.Ostrowca .
Powstanie.także.obwodnica.Nowej.Słupi.oraz.małe.rondo.
na.skrzyżowaniu.drogi.wojewódzkiej.751.z.drogą.powia-
tową.Nr.0671.T.przed.Ostrowcem.Świętokrzyskim 

. Innymi.dużymi.a.jednocześnie.ważnymi.dla.mieszkań-
ców.naszego.regionu.inwestycjami.były.m in .przebudo-
wa.drogi.wojewódzkiej.762.na.odcinku.Kielce.–.Chęciny.
czy.przebudowa.drogi.wojewódzkiej.758.na.odcinku.Iwa-
niska.–.Ujazd .Niestety.są.też.problemy,.uruchomienie.nie-
których.inwestycji.przeciąga.się,.a.wiąże.się.to.z.wejściem.
w.życie.uregulowań.odnośnie.ochrony. środowiska,.wy-
konywania. skomplikowanych. raportów. przyrodniczych.
i. różnego. rodzaju. uzgodnień . Dotyczy. to. np . inwestycji.

związanej.z.przebudową.drogi.z.Buska.-.Zdroju.przez.Ka-
zimierzę.Wielką.w.kierunku.Krakowa 

. Wśród.inwestycji.już.realizowanych.warto.wspomnieć.
przebudowę.drogi.wojewódzkiej.Nr.728.na.odcinku.gra-
nica. województwa. –. Gowarczów. (wartość. –. 9,6. mln. zł).
oraz.dwie.inwestycje.realizowane.z.Regionalnego.Progra-
mu.Operacyjnego.Województwa.Świętokrzyskiego:.Małą.
Pętlę.Świętokrzyską.–.etap.2,.w. tym:.przebudowę.drogi.
wojewódzkiej. nr. 756. na. odcinku. Nowa. Słupia. –. Wólka.
Milanowska.oraz.przebudowę.drogi.wojewódzkiej.nr.753.
na.odcinku.Huta.Nowa.–.Wólka.Milanowska.(wartość.in-
westycji.–.32,5.mln.zł) 

. Do.ważnych.planów.inwestycyjnych.w.regionie.należy.
modernizacja.trasy.z.Warszawy.do.Krakowa,.tak.by.osią-
gnęła.parametry.drogi.ekspresowej.i.modernizacja.drogi.
nr.74.z.Piotrkowa.Trybunalskiego.przez.Kielce.do.Rzeszo-
wa .Równie.ważna.jest.budowa.dwóch.nowych.mostów.
na.Wiśle.–.w.Połańcu.i.w.Nowym.Korczynie.–.co.pozwoli.
na.otwarcie.województwa.na.południowy.–.wschód 

Symboliczne wbicie pierwszych łopat, inaugurujące 
budowę obwodnicy Nowej Słupi.

Inwestycje w trakcie 
przygotowania do realizacji:
. -. Rozbudowa. drogi. wojewódzkiej. Nr. 765. Chmielnik.
Osiek. (dofinansowanie. obejmuje. odcinek. Chmielnik. –.
Staszów),. wartość. –. 124,6. mln. zł,. dł . odc . ok . 35. k. wraz.
z. obwodnicą. Kurozwęk . Rozbudowa. polegać. będzie. na.
wzmocnieniu.i.poszerzeniu.nawierzchni.(do.7.m.i.do.115.
Kn),. odwodnieniu,. elementy. konstrukcyjne. wykonujące.
z.zaleceń. decyzji. środowiskowej . Projekt. finansowany.
jest.z.programu.Rozwój.Polski.Wschodniej .

. -. Likwidacja. barier. rozwojowych. –. most. na. Wiśle.
z.rozbudową. drogi. wojewódzkiej. Nr. 764. oraz. połącze-
niem. z.droga. wojewódzką. nr. 875,. wartość. –. 190.mln. zł .
Zakres. robót:. budowa. mostów. na. rz . Wiśle,. rozbudowa.
drogi.woj .Nr.764.–.poszerzenie.do.7.m,.wzmocnienie.do.
115.kN,. odwodnienie,. elementy. konstrukcyjne. wykonu-
jące.z.zaleceń.decyzji.środowiskowej .Projekt.finansowa-
ny.z.programu.Rozwój.Polski.Wschodniej .
. -.Budowa.obwodnicy.Końskich.na.drodze.wojewódz-
kiej. nr. 728,. wartość. –. 95.mln. zł . Zakres. robót:. budowa.
wiaduktu.na.linią.kolejową,.budowa.kładki.dla.pieszych.
w.m .Sielpia,. poszerzenie. jezdni. do. 7. m,. wzmocnienie.
do.115.kN,.budowa.ciągu.pieszo.–.rowerowego,.odwod-
nienie,. kanalizacji. deszczowa,. elementy. konstrukcyjne.
wykonujące. z. zaleceń. decyzji. środowiskowej,. parking.
dla. samochodów. ciężarowych . Projekt. finansowany. jest.
z.programu.Rozwój.Polski.Wschodniej .

. -.Rozbudowa.drogi.wojewódzkiej.nr.776.na.odcinku.od.
granicy.województwa.do.Buska.–.Zdroju.wraz.z.przebu-
dowa.mostu.przez.rzekę.Nidę.w.Wiślicy,.wartość.–.prawie.
110.mln.zł .Dł .odc .ok .40.km .Zakres.robót:.poszerzenie.
nawierzchni. do. 7. m,. wzmocnienie. do. 115. kN,. budowa.
chodników. dla. pieszych,. budowa. odwodnienia,. remont.
obiektów. inżynierskich,. elementy. konstrukcyjne. wyko-
nujące.z.zaleceń.decyzji.środowiskowej .Projekt.finanso-
wany. jest. z. programu. Regionalny. Program. Operacyjny.
Województwa.Świętokrzyskiego
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. -.Rozbudowa.drogi.wojewódzkiej.nr.786.na.odcinku.od.
granicy.województwa.do.Kielc.–.etap.I:.droga.nr.786.na.
odcinku.Łopuszno.–.Kielce,.etap.II:.droga.nr.786.na.odcin-
ku.granica.województwa.–.Łopuszno .Wartość.–.blisko.199.
mln.zł .Zakres:.poszerzenie.nawierzchni.do.7.m,.wzmoc-
nienie.do.115.kN,.budowa.chodników.dla.pieszych,.budo-
wa.odwodnienia,.elementy.konstrukcyjne.wykonujące.z.
zaleceń.decyzji.środowiskowej .Projekt.finansowany.jest.
z.programu.Regionalny.Program.Operacyjny.Wojewódz-
twa.Świętokrzyskiego

Wizualizacja kładki wantowej w Sielpi

. -. Rozbudowa. drogi. wojewódzkiej. Nr. 755. Ostrowiec.
Św .–.Ożarów .Dł .odc .23.100.m,.wartość:.ponad.112.mln.
zł . Zakres:. poszerzenie. nawierzchni. do. 7. m,. wzmocnie-
nie.do.115.kN,.budowa.chodników.dla.pieszych,.budowa.
odwodnienia,.elementy.konstrukcyjne.wykonujące.z.za-
leceń.decyzji.środowiskowej .

. -.Rozbudowa.drogi.wojewódzkiej.Nr.973.Busko.Zdrój.
–.Nowy.Korczyn.–.obwodnica.Buska.Zdroju .Dł .odc .ok .
5.000. m,. wartość:. 24,7. mln. zł . Zakres:. poszerzenie. na-

wierzchni,.wzmocnienie,.budowa.
chodników.dla.pieszych,.przebu-
dowa.skrzyżowań,.budowa.rand,.
budowa. odwodnienia,. elementy.
konstrukcyjne.wykonujące.z.zale-
ceń.decyzji.środowiskowej .

.-. Rozbudowa. drogi. wojewódz-
kiej. Nr. 754. Ostrowiec. Święto-
krzyski. –.Bałtów.–.Czekarzewice.
–. gr . województwa. świętokrzy-
skiego .Dł .odc .27.400.m,.wartość:.
143,2.mln. zł . Zakres:. poszerzenie.
nawierzchni. do. 7,0. m,. wzmoc-
nienie.do.115.kN,.budowa.chod-
ników.dla.pieszych,.przebudowa.
skrzyżowań,. remont. obiektów.
inżynierskich,. budowa. odwod-
nienia,. elementy. konstrukcyjne.
wykonujące.z.zaleceń.decyzji.śro-
dowiskowej .
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Cztery nowe szynobusy zostaną oddane do dyspozycji 
pasażerów najpóźniej do końca 2011 roku.

Usamorządowienie spółki 
PKP Przewozy Regionalne
 Na. mocy. porozumienia. zawartego. pomiędzy. Mini-
sterstwem.Infrastruktury.a.marszałkami.województw,.22.
grudnia.2008.roku.należące.do.Grupy.PKP.Przewozy.Re-
gionalne.spółki.zostały.przejęte.przez.samorządy .Był. to.
ewenement. na. skalę. europejską,. ponieważ. nigdy. wcze-
śniej.nie.dokonywano.podobnej.operacji,.która.polegała-
by.na.przekazaniu.samorządom.całości.udziałów.w.spół-
ce. świadczącej. obsługę. przewozów. w. poszczególnych.
regionach . Istotą. usamorządowienia. było. skupienie. na.
szczeblu.regionalnym.wszystkich.podstawowych.funkcji.
związanych. z. realizacją. zadań. przewozowych . Usamo-
rządowienie. spółki. przyczyniło. się. do. stworzenia. spój-
nego.systemu.transportu.publicznego.w.regionach .Całe.
przedsięwzięcie. zapoczątkowała. Rada. Ministrów,. która.
podjęła. uchwałę. w. sprawie. zasad. finansowania. regio-
nalnych.kolejowych.przewozów.pasażerskich,.otwierając.
drogę.do. ich.usamorządowienia .Na.mocy. tego.porozu-
mienia.rząd.zobowiązał.się.do.zagwarantowania.środków.
finansowych.w.latach.2009-2020.z.następujących.źródeł:.

•.Programu.Operacyjnego.Infrastruktura.i.Środowisko.
na.lata.2007-.2013,.w.kwocie.175.mln.euro,.poprzez.
umieszczenie.na.liście.indykatywnej.projektów.spół-
ki.PKP.PR.na.zakup.i.modernizację.kolejowych.po-
jazdów.szynowych.przeznaczonych.do.przewozów.
pasażerskich,. wykonywanych. na. podstawie. umów.
o.świadczenie.usług.publicznych.na.obszarze.co.naj-
mniej.dwóch.województw.z.udziałem.własnym.PKP.
PR.na.poziomie.50%;.

•.Funduszu. Kolejowego. w. wyniku. zmiany. ustawy.
o.Funduszu.Kolejowym.w.kwocie.800.mln.zł,.w.la-
tach.2009-2015;.

•.rezerwy. celowej. z. budżetu. państwa. w. kwocie.
700.mln.zł.w.latach.2010-2015;.

•.budżetu.państwa.i.programów.unijnych.na.sfinanso-
wanie.w.latach.2016-2020.programu.inwestycyjnego.
w.zakresie.modernizacji.i.zakupu.taboru.kolejowego.
-.do.3.851.mln.zł,.przy.czym.ustalenie.proporcji.źró-
deł.finansowania.nastąpi.po.uchwaleniu.budżetu.UE.
na.lata.2014-2020;.

•.ze. zwiększenia. dochodów. samorządów. woje-
wództw.z.tytułu.podwyższenia.udziału.w.podatku.
dochodowym.od.osób.prawnych.(CIT).o.0,75.punktu.
procentowego,.tj .z.14.do.14,75%.od.roku.2010.w.od-
niesieniu.do.obecnego.systemu.naliczania.podatku .

. Dzięki. tym. zmianom. otrzymujemy. ogromne. pienią-
dze,. które. pozwolą. nam. nie. tylko. na. zachowanie. stanu.
posiadania,. ale. umożliwią. także. dofinansowanie. mo-
dernizacji. oraz. też. zakup. nowego. taboru . W. tym. celu.
Departament. Infrastruktury. Urzędu. Marszałkowskiego.
dokonał. opracowania. studium. wykonalności. na. „Zakup.
kolejowych. pojazdów. szynowych. do. przewozów. regio-
nalnych. dla. województwa. świętokrzyskiego”. oraz. dofi-
nansował. studium. wykonalności. dla. zadania:. „Budowa.

drogi.kolejowej.Warszawa.–.Rzeszów.przez.Kolbuszową.
na.odcinku.Skarżysko.Kamienna.–.Sandomierz.–.Ocice.–.
Rzeszów”.Na.ten.cel.przeznaczono.2,5.mln.zł.ze.środków.
własnych.województwa .Dokument.obejmuje.m in .wie-
lowariantową. analizę. i. syntezę. opłacalności. inwestycji,.
zawiera. opracowanie. projektu. wstępnego. dla. realizacji.
modernizacji. wraz. z. raportem. o. oddziaływaniu. na. śro-
dowisko . Realizacja. inwestycji. ma. wpłynąć. na. poprawę.
warunków.przejazdu.pasażerów.transportem.kolejowym.
na.trasie.Warszawa.–.Skarżysko-Kamienna.–.Sandomierz.
–.Rzeszów .Zmniejszy.się.także.zagrożenie.likwidacji.nie-
rentownych.przewozów 

Nowe szynobusy na 
świętokrzyskich torach
 Marszałek Adam Jarubas oraz wicemarszałek Zdzisław 
Wrzałka podpisali umowę z przedstawicielami Spółki - 
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding na dosta-
wę czterech nowych, dwuczłonowych elektrycznych ze-
społów trakcyjnych. Umowa obejmuje świadczenie usług 
serwisowych oraz przeszkolenie pracowników w zakresie 
obsługi, utrzymania i napraw bieżących taboru.

. Szynobusy. kosztować. będą. blisko. 45,9. mln. zł. -. koszt.
jednego. pojazdu. to. prawie. 11,5. mln. zł . Pierwsze. dwa.
są. współfinansowane. ze. środków. UE . Producent. udzie-
li. 60-miesięcznej. gwarancji. na. każdy. pojazd . Dostawa.
pierwszych. dwóch. szynobusów. przewidziana. jest. nie.
później.niż.do.końca.września.2011,.a.kolejnych.maksy-
malnie.dwa.miesiące.później 

. Zdaniem.marszałka Adama Jarubasa.podpisana.umo-
wa. to. wypełnienie. założeń. i. zobowiązań,. jakie. posta-
wił. sobie. Zarząd. Województwa. na. początku. kadencji ..
–. Planowaliśmy. wówczas. zakup. nowych. szynobusów,.
aby. pasażerowie. mogli. podróżować. w. jak. najbardziej.
komfortowych.warunkach.–.podkreśla.marszałek 
. Wicemarszałek.Zdzisław.Wrzałka.podkreśla,.że.samo-
rząd. województwa. zaangażował. w. ten. zakup. jedynie.
9.mln.zł.środków.własnych .Reszta.pieniędzy.pochodzić.
będzie. z. Funduszu. Kolejowego. oraz. Regionalnego. Pro-
gramu. Operacyjnego . -. Przy. niewielkim. nakładzie. wła-
snym.udało.się. sfinansować. tak.kosztowną. inwestycję.–.
mówi.wicemarszałek 
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Działania Samorządu Województwa 
w zakresie edukacji i kultury

CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
LECH JANISZEWSKI:

 - Ostatnie cztery lata to bardzo dobry czas dla świętokrzyskich in-
stytucji kultury, zwłaszcza jeśli chodzi o działania inwestycyjne. Do 
najważniejszych przedsięwzięć z pewnością należy budowa Między-
narodowego Centrum Kultur – siedziby dla Filharmonii Świętokrzy-
skiej. Duże przedsięwzięcia inwestycyjne prowadzone są także w Mu-
zeum Narodowym i Muzeum Wsi Kieleckiej. W Pacanowie oddaliśmy 
do dyspozycji najmłodszych Europejskie Centrum Bajki, które – jak 
pokazały pierwsze miesiące funkcjonowania – cieszy się niesłabnącą 
popularnością nie tylko najmłodszych mieszkańców regionu, ale też 
stało się jedną ze znaczących atrakcji turystycznych województwa. 
Zarząd Województwa mocno wspierał też rozwój edukacji w Świę-
tokrzyskiem. Uznaliśmy, że inwestycja w edukację, procentująca 
dobrze wykształconym społeczeństwem, to najlepsza lokata, dająca 
zysk w postaci dynamicznie rozwijającego się województwa. Dzięki 
Świętokrzyskiemu Programowi Wspierania Rozwoju Edukacji w cią-
gu dwóch lat do świętokrzyskich szkół trafiły nowoczesne pomoce 
dydaktyczne wartości 10 milionów złotych! 

Świętokrzyski Program 
Wspierania Rozwoju Edukacji 
. Program.powstał.w.2009.roku.z.inicjatywy.Zarządu.Wo-
jewództwa,.przy.pełnej.akceptacji.Sejmiku .Głównym.jego.
założeniem. jest. stworzenie. instrumentu. wsparcia. szkół.
i.placówek.przedszkolnych.z.terenów.wiejskich.w.zakresie.
rozwoju.ich.nowoczesnej.bazy.dydaktycznej,.nowych.moż-
liwości.korzystania.z.technologii.informacyjnych.i.komuni-
kacyjnych,.rozszerzenie.procesów.doskonalenia.nauczycieli,.
pozwalających.im.na.wykorzystywanie.nowoczesnych.me-
tod. nauczania. w. zakresie. wszystkich. przedmiotów. szkol-
nych .Środki.finansowe.na.realizację.Programu.pochodziły.
z. budżetu. województwa. (kwota. 5. mln. zł),. budżetów. jed-
nostek.samorządu.terytorialnego.-.organów.prowadzących.
jednostki. oświatowe. (wkład. własny. min . 10%. wartości.
wsparcia.tj .ok .582.tys ),.Świętokrzyskiego.Kuratora.Oświaty.
i.Świętokrzyskiego.Centrum.Doskonalenia.Nauczycieli 

. Zgodnie. z. założeniami. Programu. Zarząd. Wojewódz-
twa.Świętokrzyskiego.ogłosił.nabór.wniosków.o.przyzna-
nie.wsparcia.w.formie.pomocy.rzeczowej.i.finansowej.dla.
gmin/szkół. (przedszkoli). z. terenu. województwa. święto-
krzyskiego . Ostatecznie,. w. wyniku. przeprowadzonych.
procedur,.121 szkół otrzymało pomoc rzeczową w posta-
ci interaktywnego zestawu multimedialnego o wartości 
15.790 zł (tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, 
laptop, niezbędne oprogramowanie), a do 107 jednostek, 
w tym także przedszkoli, trafiła pomoc finansowa o war-
tości do 20.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych. 

Programy realizowane przez samorząd województwa  
w latach 2006 - 2010

. 5. zestawów. interaktywnych. przekazano. Świętokrzy-
skiemu. Centrum. Doskonalenia. Nauczycieli. w. Kielcach.
na.czas.prowadzenia.szkoleń.dla.nauczycieli.związanych.
z.realizacją.programu.(ŚCDN.i.ośrodki.w.województwie.
wytypowane.do.organizacji.szkoleń) 

Jeden z zestawów multimedialnych z nowoczesną 
tablicą interaktywną trafił do Gimnazjum w Kijach.
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Świętokrzyski Program 
Wspierania Rozwoju Edukacji  
w 2010 roku
. Uwzględniając. potrzeby. jednostek. samorządu. teryto-
rialnego.i.oczekiwania.środowisk.edukacyjnych.w.regionie.
świętokrzyskim.został.opracowany.Świętokrzyski.Program.
Wspierania.Rozwoju.Edukacji.w.2010.roku .Jest.on.konty-
nuacją. Świętokrzyskiego. Programu. Wspierania. Rozwoju.
Edukacji.na.Obszarach.Wiejskich.z.2009.roku,.który.cieszył.
się.ogromnym.zainteresowaniem.szkół.i.placówek.przed-
szkolnych . Ideą. obu. programów. było. stworzenie. instru-
mentu.wsparcia.dla.szkół.w.zakresie.rozwoju.ich.bazy.dy-
daktycznej. oraz. możliwości. korzystania. z. nowoczesnych.
technologii.w.procesie.doskonalenia.nauczycieli 
. Pomimo,. że. w.województwie. świętokrzyskim. nadal.
konieczne. jest. podejmowanie. działań. na. rzecz. wyrów-
nywania. szans. edukacyjnych. dzieci. i. młodzieży. ze. śro-
dowisk. wiejskich,. tegoroczny. program. adresowany. był.
także. do. szkół. funkcjonujących. w. miastach . Jednym.
z.podstawowych.założeń.programu.jest.pomoc.lokalnym.
samorządom.w.zakresie.doposażenia.szkół.w.niezbędne.
pomoce.dydaktyczne.służące.kształceniu.kompetencji.w.
zakresie. nowoczesnych. technologii . Program. odnosi. się.
do. głównych. kierunków. polityki. oświatowej. wskazanej.
w.Strategii.Rozwoju.Województwa.Świętokrzyskiego.do.

2020. roku,.Regionalnego.Programu.Operacyjnego.Woje-
wództwa. Świętokrzyskiego. na. lata. 2007. –. 2013,. Progra-
mu. Operacyjnego. Kapitał. Ludzki. na. lata. 2007-2013,. jak.
również.do.Strategii.Rozwoju.Kraju.2007.–.2015. i.Strate-
gii.Rozwoju.Edukacji.na.lata.2007.–.2013.przygotowanej.
przez. Ministerstwo. Edukacji. Narodowej . Adresatami.
programu.są.szkoły.funkcjonujące.na.terenie.wojewódz-
twa. świętokrzyskiego . Wsparcie. otrzymało. ponad. 230.
szkół .W.2010.roku.pieniądze.zostały.przeznaczone.na.za-
kup100. interaktywnych. zestawów. multimedialnych.
(komputer,.tablica.multimedialna,.rzutnik.multimedialny,.
oprogramowanie. specjalistyczne),. 50. mobilnych. zesta-
wów..komputerowych.(notebooki.uczniowskie,.notebook.
nauczycielski,.ruter.sieci.bezprzewodowej,.serwer,.opro-
gramowanie. specjalistyczne),. 50. pracowni. językowych.
(meble,. terminal. ucznia,. pakiet. sterowania,. słuchawki.
ucznia,.pakiet.programów).oraz.prawie.40.uczniowskich.
zestawów. do. kształcenia.. kompetencji. z. matematyki .
Pomoc. w. postaci. zestawów. do. kształcenia. kompetencji.
z.matematyki.przewidziana.jest.dla.szkół.podstawowych.
i.gimnazjalnych,. których. uczniowie. osiągnęli. słabe. wy-
niki.z.egzaminów.zewnętrznych.w.zakresie.kompetencji.
matematycznych .Program.ukierunkowany.jest. także.na.
rozwój.doskonalenia.zawodowego.nauczycieli.w.zakresie.
wykorzystania. nowoczesnych. narzędzi. dydaktycznych .
Samorząd. Województwa. Świętokrzyskiego. przeznaczył.
na.realizację.Programu.5.milionów.złotych 

Classmate, czyli mobilne zestawy komputerowe.

Program wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży  
w latach 2006 – 2008
. „Program. Samorządu. Województwa. Świętokrzyskie-
go. wyrównywania. szans. edukacyjnych. dzieci. młodzie-
ży”. został. opracowany. z. inicjatywy. Samorządu. Woje-
wództwa.po. raz.pierwszy.w.2006. r ,. jako.odpowiedź.na.
Rządowy. program. wspierania. powstawania. i. realizacji.
regionalnych. lub. lokalnych. programów. wyrównywania.
szans.edukacyjnych.dzieci.i.młodzieży.pn :.,,Aktywizacja.
i.wspieranie.jednostek.samorządu.terytorialnego.i.organi-

zacji.pozarządowych.w.zakresie.udzielania.uczniom.po-
mocy.materialnej.o.charakterze.edukacyjnym” 
. Rządowy.Program,.przyjęty.uchwałą.Rady.Ministrów.
z.28.marca.2006.r ,.skierowany.był.do.tych.jednostek.sa-
morządu. terytorialnego. oraz. organizacji,. które. w. okre-
sie. trwania. programu. zdecydują. się. na. wdrożenie. roz-
wiązań. służących. lepszemu. rozwojowi. edukacyjnemu.
uczniów .Pomoc.udzielana.w.ramach.Programu.miała.na.
celu.przede.wszystkim.ograniczenie.negatywnych.konse-
kwencji.sytuacji.materialnej.rodziny.dla.funkcjonowania.
ucznia.w.szkole.oraz.przebiegu.jego.kariery.edukacyjnej .
Program. przewidywał,. że. uczeń. będzie. mógł. skorzy-
stać.z.oferty.różnorodnych.zajęć,.które.służyć.będą. jego.
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wszechstronnemu.rozwojowi,.uzupełnianiu.wiedzy,.roz-
wijaniu.zainteresowań,.jak.również.kształtowaniu.postaw..
i.umiejętności.niezbędnych.do.kontynuowania.nauki.na.
wyższym.szczeblu.edukacji.szkolnej 
. Mając. w. perspektywie. możliwość. otrzyma-
nia. dofinansowania. na. rozszerzenie. dotychcza-
sowej. oferty. pomocy. materialnej. dla. uczniów,.
Samorząd. Województwa. przystąpił. do.programu,. włą-
czając.w.jego.przygotowanie.podległe.jednostki.oświaty ..
W. wyniku. wspomnianych. działań. powstał. program.
Samorządu. Województwa. Świętokrzyskiego,. który. zo-
stał. zgłoszony. do. konkursu. ogłoszonego. przez. Święto-
krzyskiego. Kuratora. Oświaty. (kwiecień. 2006) . Program.
uzyskał. pozytywną. ocenę. komisji. konkursowej,. czego.
efektem.było.podpisanie.umowy.pomiędzy.Wojewodą.a.
Samorządem. Województwa,. na. mocy. której. Wojewódz-
twu.została.udzielona.dotacja na kwotę 81 434 zł.na.re-
alizację. następujących. projektów:. pomoc. stypendialna,.
organizacja.zajęć.wokalno-muzycznych,.organizacja.zajęć.
wyrównawczych,.organizacja.dodatkowych.zajęć.z.języ-
ka.angielskiego,.organizacja.zajęć. ruchowych.wspierają-
cych.rozwój.psychofizyczny.uczniów 
. W. roku. 2007. w. wyniku. konkursu. ogłoszonego. w.
takim. samym. trybie. przez. Świętokrzyskiego. Kurato-
ra. Oświaty,. Samorząd. Województwa. otrzymał. dotację  
w kwocie 687 841, 24 zł.na.realizację.9.projektów:

-.zajęcia. plastyczne. z. wykorzystaniem. różnorodnych.
technik.i.materiałów.plastycznych.oraz.uczestnictwo.
w.życiu.kulturalnym.i.spotkania.z.ciekawymi.ludź-
mi,

-.wyposażenie.w.niezbędne,.podstawowe.umiejętno-
ści.posługiwania.się.alternatywnymi.i.wspomagają-
cymi.metodami.komunikacji.z.wielorakimi.zaburze-
niami.mowy,

-.„Będę.Nauczycielem,.Polakiem.i.Europejczykiem”,
-.zajęcia. konwersacyjne. w. języku. angielskim. prowa-

dzone. przez. native. speakera. obejmujące. zagadnie-
nia. kulturoznawcze. (w. tym. naukę. tańca. towarzy-
skiego).wybranych.krajów,

-.„Nauczyciel.i.uczeń.po.lekcjach.w.nowoczesnej,.me-
dialnej.bibliotece.pedagogicznej”,

-.„Wynalazcy.i.ich.wynalazki”.oraz.„Portfolio.młodego.
przedsiębiorcy”. -. zajęcia. warsztatowe. dla. uczniów.
szkół.gimnazjalnych.i.ponadgimnazjalnych.z.terenu.
województwa.świętokrzyskiego.pomagające.w.okre-
śleniu.ścieżek.kariery.zawodowej,

-.„Szkolna.Giełda.Turystyczna.Przygoda”.-.zajęcia.dla.
uczniów.szkół.gimnazjalnych.i.ponadgimnazjalnych.
z.terenu.województwa.Świętokrzyskiego,

-.„Jestem.i.działam”.-.młodzieżowe.warsztaty.samorzą-
dowe.dla.uczniów.szkół.województwa.świętokrzy-
skiego,

-.„W.drodze.do.zdrowego.stylu.życia” 

. W.2008.uzyskano dotację na kwotę 148 865, 12 zł, w.ra-
mach.której.zrealizowano:

-.sportowe. zajęcia. pozalekcyjne. podnoszące. aktyw-
ność.fizyczną.uczniów.Policealnej.Szkoły.Medycznej.
w.Morawicy,

-.pozalekcyjne. zajęcia. teatralne. o. charakterze. eduka-
cyjno-wychowawczym. realizowane. przez. Zespół.
Szkół.Specjalnych.przy.ŚCR.w.Czarnieckiej.Górze,

-.projekt.wyrównywania.barier.komunikacyjnych.nie-

pełnosprawnej.młodzieży.z.pełnosprawnymi.rówie-
śnikami,.poprzez.propagowanie.metod.alternatywnej..
i. wspomagającej. komunikacji,. realizowany . przez.
Kolegium.Pracowników.Służb.Społecznych.w.Skar-
żysku-Kamiennej,

-.projekt.„Jestem.studentem,.będę.nauczycielem”,. re-
alizowany.przez.Nauczycielskie.Kolegium. Języków.
Obcych.w.Sandomierzu,

-.kurs.udzielania.pierwszej.pomocy,
-.projekt. „Uczyć.bawiąc .Małe.dzieci.w.nowoczesnej,.

multimedialnej.bibliotece”,.realizowany.przez.Peda-
gogiczną.Bibliotekę.Wojewódzką.w.Kielcach,

-.projekt.„TAK.dla.zdrowego.stylu.życia”,.realizowany.
przez. Świętokrzyskie. Centrum. Doskonalenia. Na-
uczycieli.w.Kielcach,

-.projekt. „Moja. miejscowość,. mój. region . Szkolna.
Giełda. Turystyczna. Przygoda”. realizowany. przez.
Świętokrzyskie. Centrum. Doskonalenia. Nauczycieli.
w.Kielcach 

Program Nauczania Początkowego 
Kidsmart w województwie 
świętokrzyskim
. W.roku.2007.Samorząd.Województwa.Świętokrzyskie-
go,. wspólnie. z. firmą. IBM. Polska,. zrealizował. w. woje-
wództwie.świętokrzyskim.Program Nauczania Początkowego 
KidSmart. W. ramach. programu. przekazano. nieodpłat-
nie. placówkom. przedszkolnym. 34. centra. komputerowe.
Young. Explorer. ze. specjalistycznym. oprogramowaniem.
edukacyjnym. dostosowanym. do. potrzeb. polskich. dzieci.
w.wieku.3-7.lat,.umieszczając.po.2.zestawy.w.każdej.pla-
cówce . Pierwszy. zestaw. komputerów. z. oprogramowa-
niem. do. nauczania. początkowego. trafił. do. Przedszkola.
Samorządowego.w.Chęcinach  .
. Wyboru. przedszkoli. z. terenu. województwa. święto-
krzyskiego,. które. otrzymały. zestawy. KidSmart,. dokonał.
zespół. roboczy,. w. skład. którego. weszli. przedstawiciele.
Kuratorium. Oświaty,. Samorządu. Województwa. Święto-
krzyskiego.oraz.Świętokrzyskiego.Centrum.Doskonalenia.
Nauczycieli.w.Kielcach .Spośród.przedszkoli,.który.speł-
niły.przyjęte.kryteria,.zestawy.Kidsmart.otrzymało.17.pla-
cówek:.w.Pacanowie,.Oksie,.Sędziszowie,.Chęcinach,.Da-
leszycach,. Radoszycach,. Ożarowie,. Tarłowie,. Kunowie,.
Działoszycach,.Klimontowie,.Skarżysku-Kościelnym,.Mir-
cu,.Oleśnicy,.Rytwianach,.Kluczewsku,.Kielcach 

Działania samorządu w zakresie 
edukacji i nauki
. Jednym. z. działań. Samorządu. Województwa. Święto-
krzyskiego.w.zakresie.edukacji. i.nauki. jest.prowadzenie.
6.wojewódzkich.samorządowych. jednostek.organizacyj-
nych.oświaty 

Policealna Szkoła Medycznej im. Hanny 
Chrzanowskiej w Morawicy
. Szkoła.kształci.na.kierunkach:.technik.masażysta.(od.1.
września.2000.r ),.terapeuta.zajęciowy,.dietetyk,.ratownik.
medyczny,.opiekun.medyczny.(od.1.września.2006.r ),.od.
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1. września. 2009. r . wprowadzono. nowy. kierunek. kształ-
cenia. –. technik. farmacji,. który. wzbudził. duże. zaintere-
sowanie. wśród. młodzieży. z. terenu. powiatu. kieleckiego.
i.ościennych 
. Oprócz. działalności. edukacyjnej. Policealna. Szkoła.
Medyczna. realizuje. projekty. mające. na. celu. zapozna-
nie. słuchaczy. szkoły. z. europejskim. rynkiem. pracy. m .
in . poprzez. organizację. praktyk. w. Wielkiej. Brytanii .
W. 2006. r . PSM. złożyła. do. Narodowej. Agencji. Progra-
mu. Leonardo. da. Vinci. projekt. pn . „Praktyka. zawodo-
wa. w. placówkach. medycznych. w. Wielkiej. Brytanii”,.
natomiast. w. 2008. roku. projekt. „Praktyka. zawodowa.
w.Wielkiej. Brytanii. drogą. do. europejskiego. rynku. pra-
cy” .Projekty.te.koncentrowały.się.przede.wszystkim.na.
organizowaniu.szkoleń.służących.doskonaleniu.zawodo-
wemu . Głównym. ich. założeniem. było. połączenie. teorii..
z.praktyką,.a.co.za.tym.idzie.wzmocnienie.więzi.między.
światem.edukacji.i.pracy .W.ramach.projektów.na.prakty-
ki.do.Wielkiej.Brytanii.wyjechało.72.uczniów 
. W. 2009. roku. w. jednostce. zrealizowano. również. po-
ważne. prace. inwestycyjne. polegające. na.wybudowaniu.
kotłowni. gazowej,. doprowadzeniu. wody. i. kanalizacji.
oraz. przyłączy. elektrycznych . W. roku. 2010. natomiast.
wykonano.remont. instalacji.elektrycznej.w.budynku. in-
ternatu .Na.2011.rok.planowane.są.też.prace.remontowe..
w.budynku.szkoły .

Zespół Szkół Specjalnych przy ŚCR 
w Czarnieckiej Górze
. Samorząd.Województwa.–.zgodnie.z.zapisami.ustawy.
z.27.czerwca.2003.r .o.zmianie.ustawy.o.systemie.oświaty.
oraz.o.zmianie.niektórych.innych.ustaw.–.1.stycznia.2005.
r . przejął. prowadzenie. Zespołu. Szkół. Specjalnych. przy.
Świętokrzyskim. Centrum. Rehabilitacji. w. Czarnieckiej.
Górze .W.skład.zespołu.wchodzą:.Publiczna.Szkoła.Pod-
stawowa. Specjalna. wraz. z. Oddziałem. Przedszkolnym,.
Zespołem. Rewalidacyjno-Wychowawczym,. Zespołem.
Pozalekcyjnych. Zajęć. Wychowawczych. oraz. Publiczne.
Gimnazjum.Specjalne .W.2010.roku.w.jednostce.wykona-
no.remont.podłóg.oraz.prace.poprawiające.estetykę.po-
mieszczeń 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 
w Sandomierzu
. Kolegium. kształci. w. specjalnościach. język. angielski.
i.język.niemiecki,.a.od.1.października.2010.r .z. inicjatywy.
Samorządu. Województwa. język. hiszpański. w. systemie.
dziennym.i.wieczorowym,.pod.opieką.naukowo.–.dydak-
tyczną.Uniwersytetu.Marii.Curie-Skłodowskiej.w.Lublinie 
. W.latach.2006-2010.przeprowadzono.w.NKJO.prace.re-
montowe.i.modernizacyjne:.wymianę.okien,.remonty.po-
mieszczeń.sanitarnych,.remont.podłóg.i.schodów,.wymi-
nę.instalacji.elektrycznej,.wymianę.drzwi.wewnętrznych 

Centrum Kształcenia Pracowników Służb 
Społecznych w Skarżysku-Kamiennej
. W.2006.r ,.dzięki.staraniom.Samorządu.Województwa,.
utworzono. Kolegium. Pracowników. Służb. Społecznych,.
które. pod. opieką. naukowo-dydaktyczną. Uniwersytetu.
Marii. Curie-Skłodowskiej. w. Lublinie. kształci. pracowni-
ków.socjalnych.z.terenu.całego.województwa .Absolwen-

ci. skarżyskiego. Kolegium. uzyskują. wymagane. standar-
dami.kwalifikacje.zawodowe,.a.ponadto. -.po.spełnieniu.
określonych. warunków. -. mają. możliwość. przystąpienia.
do.egzaminu.licencjackiego.na.UMCS-ie .
. Od. 1. kwietnia. 2007. roku,. Kolegium. wraz. z. istniejącą.
dotychczas. Policealną. Szkołą. Pracowników. Służb. Spo-
łecznych.im .M .Michałowicza,.weszły.w.skład.utworzo-
nego.Centrum.Pracowników.Służb.Społecznych 
W. budynku. Centrum. wykonano. szereg. prac. remonto-
wych,.poprawiających.estetykę.i.bezpieczeństwo.eksplo-
atacyjne.obiektu,.m in .pomalowano.ściany,.wymieniono.
instalacje. elektryczną,. wymieniono. okna. i. zakupiono.
nowe.meble 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
w Kielcach
. Pedagogiczna. Biblioteka. Wojewódzka. funkcjonuje. od.
kwietnia. 1945. r ,. początkowo. jako. Centralna. Biblioteka.
Pedagogiczna.Kuratorium.Okręgu.Szkolnego.Kieleckiego,.
a.od. 1951. r . jako. Pedagogiczna. Biblioteka. Wojewódzka .
Od.1999.r .prowadzona. jest.przez.Samorząd.Wojewódz-
twa.Świętokrzyskiego .Swoją.działalnością.obejmuje.całe.
województwo.świętokrzyskie .Główna.siedziba.znajduje.
się. w. Kielcach,. natomiast. jej. filie. funkcjonują. w. 12. mia-
stach.powiatowych 
. Sytuacja.Biblioteki.od.momentu.przejęcia.przez.Samo-
rząd.w.1999. r . systematycznie. się.poprawia .Szczególnie.
sprzyjające.dla.tej. jednostki.było.ostatnich.5.lat,.w.ciągu.
których.udało.się.przeprowadzić.wiele.niezbędnych.prac..
i.usprawnić.znacząco.działalność.placówki.i.jej.filii .W.la-
tach.2006.-.2007.w.głównej.siedzibie.Biblioteki.w.Kielcach.
wykonano:

-.wymianę.stolarki.okiennej.w.całym.budynku.Biblio-
teki. (łącznie. z. Muzeum. Lat. Szkolnych. Stefana. Że-
romskiego,.którego.Biblioteka.jest.administratorem),

-.generalny.remont.instalacji.c o ,
-.malowanie.wszystkich.pomieszczeń,
-.wymianę.sprzętu.komputerowego.(ok .20.zestawów.

komputerowych. z. monitorami,. nowoczesną. ksero-
kopiarkę.dla.potrzeb.czytelników. i.1.kserokopiarkę.
dla. potrzeb. wewnętrznych. biblioteki,. 3. drukarki,.
6.czytników. kodów. kreskowych,. kamerę. video,.
przeglądarkę. do. przeźroczy,. projektory. multime-
dialne,.co.usprawniło.działalność.informatyczną.Bi-
blioteki.i.przyczyniło.się.do.dalszej.rozbudowy.sieci.
komputerowej),

-.wymianę.bardzo.zniszczonego,.wysłużonego.wypo-
sażenia. (zamontowano. nowe. gabloty. wystawowe,.
zakupiono. nowe. wykładziny. podłogowe,. wymie-
niono.również.część.drzwi.wewnętrznych 

. W.roku.2009.wykonano.remont.elewacji.budynku.oraz.
modernizację.schodów.wewnętrznych.w.siedzibie.głów-
nej.PBW 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Kielcach
	 Placówka	 od	 ponad	 trzydziestu	 lat	 realizuje	 zadania	 zwią-
zane	z	kształceniem	ustawicznym	i	doskonaleniem	nauczycieli	
szkół	i	placówek	oświatowo	–	wychowawczych,	a	także	oświa-
towej	kadry	kierowniczej	pracowników	nadzoru	pedagogiczne-
go.	Jeszcze	w	roku	1999	Wojewódzki	Ośrodek	Metodycznych		
w	Kielcach	 (dziś	 Świętokrzyskie	 Centrum	Doskonalenia	 Na-
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uczycieli	w	Kielcach)	mieścił	się	w	wynajmowanych	pomiesz-
czeniach	przy	ul.	Zgoda	1.	Obecnie	od	roku	2002	Centrum	znaj-
duje	się	w	nowej,	pozyskanej	od	Miasta	Kielce	siedzibie	przy	
ul.	Marszałka	J.	Piłsudskiego	42.
. W.ostatnich.latach.wymieniono.elewację.budynku,.wy-
konano. parking . Obecnie. trwają. przygotowania. do. mo-
dernizacji.Centrum.Edukacyjnego.w.Wólce.Milanowskiej,.
które.służy.jako.baza.szkoleniowa.i.noclegowa.dla.nauczy-
cieli. (głównie. z. terenu. województwa. świętokrzyskiego).
uczestniczących.w.kursach.organizowanych.przez.ŚCDN .
Modernizacja.Centrum.sfinansowana.będzie.ze.środków.
Regionalnego. Programu. Operacyjnego. Województwa.
Świętokrzyskiego. na. lata. 2007-2013. i. środków. własnych.
Samorządu. Województwa . Koszt. realizacji. projektu. ma.
wynieść.ponad.9.milionów.złotych .Prace.remontowe.roz-
poczną.się.w.roku.2010.a.zakończą.w.roku.2012 .
. ŚCDN. bardzo. efektywnie. pozyskuje. środki. ze. źródeł.
zewnętrznych.na. realizację. cennych.przedsięwzięć.edu-
kacyjnych . Spośród. ważniejszych. projektów. wymienić.
należy:.

-.„Doskonalenie.warsztatu.pracy.nauczyciela.w.zakre-
sie. rozwoju. kompetencji. kluczowych”. –szkoleniem.
objętych. zostało. 1000. nauczycieli. z. terenu. całego.
województwa. świętokrzyskiego . Projekt. o. wartości.
1 000 000.zł. realizowano.w.2008.roku.na.podstawie.
umowy.zawartej.z.Kuratorium.Oświaty.w.Kielcach .

-.„Akademia. Przedsiębiorczego. Obywatela”-. szkole-
niami. z. zakresu. edukacji. obywatelskiej. w. formie.
zajęć. pozalekcyjnych. objętych. zostało. 600. gimna-
zjalistów.z.30.szkół.województwa.świętokrzyskiego .

Projekt.zrealizowano.w.2009.roku.w.ramach.Progra-
mu.Operacyjnego.Kapitał.Ludzki,.na.podstawie.za-
wartej.z.Świętokrzyskim.Biurem.Rozwoju.Regional-
nego .Jego.wartość.to.633 959,96.zł .

-.„E-Belfer.–.przygotowanie.nauczycieli.do.stosowania.
e-lerningu.w.nauczaniu. i.samokształceniu”-. szkole-
niem.objętych.zostało.150.nauczycieli.z.terenu.całego.
województwa. świętokrzyskiego . Projekt. realizowa-
no. w. 2009. roku. w. ramach. Programu. Operacyjne-
go. Kapitał. Ludzki. na. podstawie. umowy. zawartej.
ze. Świętokrzyskim. Biurem. Rozwoju. Regionalnego.
w.Kielcach .Wartość.projektu.–.460 267,71.zł .

-.„Szkolny.Menadżer.Projektów-.szkoleniem.mającym.
na. celu. przygotowanie. do. pisania. projektów. obję-
tych. zostało. 240. nauczycieli. z. terenu. całego. woje-
wództwa. świętokrzyskiego . Projekt. zrealizowano.
w.2009.roku.w.ramach.Programu.Operacyjnego.Ka-
pitał.Ludzki.na.podstawie.umowy.zawartej.ze.Świę-
tokrzyskim. Biurem. Rozwoju. Regionalnego. w.Kiel-
cach .Wartość.projektu.-.631.016,23.zł 

-.„Nauczyciel. XXI. wieku”. –. szkoleniem,. mającym.
na. celu. przygotowanie. do. stosowania. w.praktyce.
szkolnej. nowoczesnych. narzędzi,. tj . tablic. interak-
tywnych,.e-learningu.itd ,.objętych.zostanie.1440.na-
uczycieli.z.terenu.całego.województwa.świętokrzy-
skiego .Projekt.realizowany.jest.w.ramach.Programu.
Operacyjnego.Kapitał.Ludzki.na.podstawie.umowy.
zawartej.ze.Świętokrzyskim.Biurem.Rozwoju.Regio-
nalnego.w.Kielcach . Jego.wartość. to.3 469 441,35.zł,.
a.termin.realizacji:.luty.2010.r.–.styczeń.2012.r 

Działania samorządu w zakresie  
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 Wydatki budżetu Samorządu Województwa na reali-
zację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa na-
rodowego przeznaczone były na:

-.działalność.statutową.i.bieżące.utrzymanie.instytucji.kul-
tury,.dla.których.Województwo.Świętokrzyskie.jest.or-
ganem.prowadzącym,.a.więc:.Muzeum.Wsi.Kieleckiej,.
Filharmonii. Świętokrzyskiej. im . O . Kolberga,. Teatru.
im . S . Żeromskiego,. Wojewódzkiego. Domu. Kultury.
im .J .Piłsudskiego.i.Wojewódzkiej.Biblioteki.Publicznej.
im . W . Gombrowicza. oraz. instytucji. wspólnie. prowa-
dzonych,.tj .Muzeum.Narodowego.(od.2006.r ),.Euro-
pejskiego.Centrum.Bajki.w.Pacanowie.(od.2006.r ).oraz.
Muzeum.Okręgowego.w.Sandomierzu.(od.2008.r );

Lp. Rok Wydatki w zł w tym inwestycyjne

1 2006 20 863 392 3 222 815

2 2007 27 407 267 6 876 329

3 2008 34 944 926 10 302 820

4 2009 45 106 555 17 379 586

5 2010 43 941,965 14 744 837

RAZEM 172.264.105 52.526.387

-.ochronę.zabytków.-.prace.remontowo-.konserwator-
skie.obiektów.zabytkowych;

wspieranie.działań.stowarzyszeń.twórczych,.dofinan-
sowanie. imprez.organizowanych.przez.organizacje.
pozarządowe.i. jednostki.samorządu.terytorialnego,.
doroczne.nagrody.dla.animatorów.i.twórców.kultu-
ry.oraz.laureatów.konkursów.i.przeglądów.itp ;

-.zadania. inwestycyjne,. łącznie. z. wkładem. własnym.
do.projektów.realizowanych.ze.środków.unijnych 

. Poniżej. tabela. przedstawiająca. wydatki. finansowe.
w.poszczególnych.latach 
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Współprowadzenie 
instytucji kultury
. W. celu. podniesienia. merytorycznych. i. organizacyj-
nych.możliwości.niektórych.instytucji.kultury.w.regionie,.
poprzez.zapewnienie.środków.finansowych.na.ich.dzia-
łalność,.samorząd.województwa.zawarł.umowy.o.współ-
prowadzeniu:

1 .Muzeum. Narodowego. w. Kielcach. –. przekazując.
instytucję. do. współprowadzenia. Ministrowi. Kultu-
ry. i.Dziedzictwa. Narodowego. z. dniem. 1. stycznia.
2006.r .i.uzyskując.dofinansowanie.w.wysokości.nie.
mniejszej.niż.3.mln.zł.rocznie 

2 .Europejskiego.Centrum.Bajki.w.Pacanowie.–.przyj-
mując.z.dniem.1.stycznia.2006.r .do.współprowadze-
nia.rozwijającą.się.instytucję,.zapewniając.wsparcie.
finansowe.bieżącej.działalności.Centrum.w.wysoko-
ści.nie.mniejszej.niż.200.tys .zł.rocznie 

3 .Muzeum.Okręgowego.w.Sandomierzu.–.przyjmując.
Muzeum. do. współprowadzenia. z.dniem. 1.stycznia.
2008.r .z.dofinansowaniem.realizacji.bieżących.zadań.
w.wysokości.250.tys .zł.rocznie 

4 .Muzeum.Wsi.Kieleckiej.w.Kielcach.-.przekazując.in-
stytucję.do.współprowadzenia.Ministrowi.Rolnictwa.
i.Rozwoju.Wsi.z.dniem.1.kwietnia.2008.r .i.uzyskując.
dofinansowanie.w.wysokości.100-160.tys .zł.rocznie .

Rozwój infrastruktury kulturalnej
 W województwie świętokrzyskim w latach 2006-2010 
szereg zadań z zakresu infrastruktury kultury o charak-
terze regionalnym i ponadregionalnym zostało objęte 
dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Regionalnego 
Programu Operacyjnego oraz programów sektorowych. 

. „Adaptacja budynku przy ul. Ściegiennego dla potrzeb 
funkcjonowania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej”,.
zrealizowana.w.latach.2006-2008.ze.środków.ZPORR.oraz.
samorządu. województwa . Przedmiotem. projektu. były.
prace. remontowo-budowlane. w.obiekcie. oraz. zagospo-
darowanie. terenu. wokół. budynku . W. wyniku. projektu.
powstała.nowoczesna,.komfortowa.biblioteka,.wyposażo-
na.w.środki.teleinformatyczne,.salę.konferencyjno-ekspo-
zycyjną. oraz. przystosowana. dla. potrzeb. osób. niepełno-
sprawnych 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombro-
wicza w Kielcach.

 „Rozbudowa Parku Etnograficznego w Tokarni i dwor-
ku Laszczyków w Kielcach”,. realizowana. ze. środków.
RPO . W. ramach. zadania. wykonano. projekt. zagospoda-
rowania. Parku. Etnograficznego. w. Tokarni,. wzniesiono.
pawilon. administracyjno-wystawienniczy. obok. zabyt-
kowego. dworku. Laszczyków. oraz. wykonano. projekt.
na. rozbudowę. Mauzoleum. Martyrologii. Wsi. Polskich..
w.Michniowie 

Wizualizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich 
w Michniowie.

 „Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka 
w Pacanowie - budowa instytucji kultury o europejskim 
znaczeniu”,. realizowany. w. okresie. 2007. -. 2010,. współfi-
nansowany. ze. środków. pochodzących. z. Mechanizmu.
Finansowego. Europejskiego. Obszaru. Gospodarczego.
i.Norweskiego. Mechanizmu. Finansowego. oraz. Ministra.
Kultury. i. Dziedzictwa. Narodowego . Przedmiotem. pro-
jektu.jest.stworzenie.w.Pacanowie.polskiej.i.europejskiej.
stolicy.bajek.z.muzeum,.biblioteką.z.czytelnią,.salą.kino-
wą. i. teatralną,. licznymi. pracowniami,. amfiteatrem. wraz.
z.wyposażeniem.instytucji.w.multimedia.oraz.niezwykłą.
aranżacją. ekspozycji . Oficjalne. otwarcie. nowej. siedziby.
Europejskiego.Centrum.Bajki.im .Koziołka.Matołka.w.Pa-
canowie.oraz.udostępnienie.zwiedzającym.wystawy.„Baj-
kowy.świat”.miało.miejsce.24.lutego.2010.r 

 „Modernizacja WDK w celu dostosowania do pełnie-
nia funkcji nowoczesnego centrum kultury”,. wykona-
na. w.latach. 2006-2007. w. ramach. środków. finansowych.
ZPORR,. której. najważniejszym. osiągnięciem. było. uru-
chomienie.pierwszego.w.kraju.internetowego.Portalu.In-
formacji.Kulturalnej .Ponadto.w.ramach.projektu.podłą-
czono.światłowody.i.wykonano.remont.sal.zabytkowego.
budynku.WDK 

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka 
w Pacanowie.
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 „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kiel-
cach”.–.(siedziba.Filharmonii.Świętokrzyskiej),.zapocząt-
kowana. w. 2006. r ,. współfinansowana. ze. środków. EFRR.
w.ramach.Programu.Operacyjnego. ,,Infrastruktura. i.śro-
dowisko”. oraz. Ministra. Kultury. i.Dziedzictwa. Narodo-
wego . Inwestycja.zostanie.ukończona.w.2011.roku,.a. jej.
efektem.będzie.nowoczesna.instytucja.kultury.przygoto-
wana.do.interdyscyplinarnych.prezentacji.artystycznych,.
posiadająca.wielofunkcyjną.salę.koncertową.dla.500.osób.
z. estradą. dla. 300. wykonawców,. salą. kameralną. na. 200.
miejsc,.salą.prób.–.150.miejsc,.dziedzińcem.koncertowym.
usytuowanym.wewnątrz.obiektu.(z.możliwością.zadasze-
nia),. z. widownią. na. 150. miejsc,. salą. konferencyjną. oraz.
dwukondygnacyjnym.parkingiem .3.listopada.2009.roku.
nastąpiło.symboliczne.wbicie.kilofa.i.rozpoczęto.prace.bu-
dowlane,.a.5.maja.2010.roku.odbyło.się.uroczyste.wmuro-
wanie.kamienia.węgielnego.pod.budowę.Międzynarodo-
wego.Centrum.Kultur .
 „Wzrost atrakcyjności turystycznej Muzeum Henryka 
Sienkiewicza w Oblęgorku poprzez jego modernizację, 
renowację i odtworzenie elementów zabytkowego par-
ku oraz wdrożenie interaktywnego zwiedzania” .Projekt.
zrealizowany.w.ramach.RPOWŚ.na. lata.2007-2013,.przy.
współudziale. finansowym. Ministra. Kultury. i. Dziedzic-
twa. Narodowego. i. samorządu. województwa . 30. czerw-
ca..2010.r .zakończone.zostały.prace.modernizacyjne.i.re-
montowe. w. Muzeum. Henryka. Sienkiewicza . W. efekcie.
generalnego. remontu. budynek. został. odrestaurowany.
i.zabezpieczony. przed. wilgocią. natomiast. wnętrzom.
i.elewacjom.przywrócono.dawny.wystrój.oraz.pierwotną.
kolorystykę .Budynek.wyposażony.został.w.nowoczesne.
systemy.zabezpieczeń,.zaś.zabytkowe.otoczenie.Muzeum.
zostało.poddane.renowacji.i.uporządkowane .

Inne projekty współfinansowane 
ze środków zewnętrznych
 Instytucje kultury województwa świętokrzyskiego 
skutecznie aplikowały o środki finansowe pochodzące z 
programów sektorowych i regionalnych. Wsparcie to po-

 Symboliczne wbicie pierwszego kilofa, inaugurujące budowę Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach

zwoliło na coraz pełniejsze wykorzystanie potencjału kul-
turalnego i społecznego, rozwój instytucjonalny, dostępu 
do usług kulturalnych oraz poszerzenie oferty kulturalnej. 

. Europejskie.Centrum.Bajki.im .Koziołka.Matołka.w.Pa-
canowie. realizuje. projekt. pn . „Wypromowanie Pacano-
wa jako Europejskiej Stolicy Bajek poprzez cykl imprez 
i wydarzeń kulturalnych”,. który. jest. dofinansowany. ze.
środków.Europejskiego.Funduszu.Rozwoju.Regionalnego.
w.ramach.RPO.WŚ.2007 .Efektem.projektu.jest.ogólnopol-
ska.kampania.promocyjna,.organizowane.są.także.ogólno-
polskie.imprezy.i.wydarzenia.kulturalne 

. „Zakup trwałego wyposażenia na potrzeby moderniza-
cji kina w celu podniesienia jakości prowadzonej syste-
matycznej działalności kinowej przez WDK w Kielcach”.
oraz.„Promowanie.kina.europejskiego,.w.tym.polskiego.o.
wysokich.walorach.artystycznych.i.edukacyjnych’.-.to.tytu-
ły.kolejnych.projektów.realizowanych.przez.Wojewódzki.
Dom.Kultury.im .J .Piłsudskiego.w.Kielcach .Są.one.zwią-
zane.z.rozwojem.kin.i.dystrybucją.filmów,.które.uzyskały.
wsparcie.ze.środków.Polskiego.Instytutu.Sztuki.Filmowej .
Ich.realizacja.służy.rozwojowi.kina.niekomercyjnego.i.edu-
kacji.filmowej,.zwłaszcza.młodego.pokolenia 

. „Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach najcen-
niejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej 
ziemi świętokrzyskiej”. jest. projektem. realizowanym.
przez.Muzeum.Narodowe.w.Kielcach.w.ramach.RPO.Wo-
jewództwa. Świętokrzyskiego. na. lata. 2007-2013 . Projekt.
zakłada. działania. promocyjne. oraz. inwestycyjne. zwią-
zane. z. pracami. budowlanymi. i. .konserwatorskimi. oraz.
zakupem.sprzętu.i.wyposażenia.dla.uatrakcyjnienia.zwie-
dzania.Muzeum .Efektem.tych.działań.będzie.przebudo-
wanie. sieni. i.izby. dolnej. pałacu. z.wygospodarowaniem.
pomieszczenia. na. klub. turysty. oraz. centrum. rezerwacji.
i. informacji. turystycznej,. baszty. prochowej. oraz. studni.
z. XVII. wieku . Odrestaurowany. zostanie. Zespół. Pałaco-
wy.wraz.z.ogrodem.włoskim.oraz.iluminacją .Ekspozycja.
wzbogacona.zostanie.o.prezentacje.multimedialne.i.inte-
raktywne 
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Muzeum Narodowe w Kielcach
. Wykonano. renowację. murów. obwodowych. dawnego.
Pałacu. Biskupów. Krakowskich;. zakończono. trwające. od.
2007.r .prace.konserwatorskie.przy.stropie.ramowym.„Pak-
ty. i. traktaty. szwedzkie”. w. I. Pokoju. senatorskim. pałacu,.
renowację.okien.i.konserwację.ram.okiennych.w.skrzydle.
południowym.pałacu,.wyremontowano.elewację.Kamie-
nicy. Pod. Trzema. Herbami. z. odtworzeniem. kolorystyki.
fasad.–.Rynek.(Kielce) 

. W. 2008. roku. uchwałą. Sejmiku. Województwa. Święto-
krzyskiego. Samorząd. Województwa. wyraził. wolę. wy-
kupu. zbioru. muzealiów. będących. własnością. rodziny.
Wielopolskich,.a.znajdujących.się.w.posiadaniu.Muzeum.
Narodowego.w.Kielcach .Całkowity.koszt.kolekcji.wynosi.
4 261 700. zł,. z. czego. 2 661 000. zł. przeznaczono. z. budże-
tu.samorządu.województwa .Pozostałe.środki.finansowe.
pochodzą.od.Ministra.Kultury.i.Dziedzictwa.Narodowego.
oraz.z.budżetu.muzeum .

Jak zmieniały się wojewódzkie placówki kultury

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
. Wykonano.digitalizację.druków.z.kolekcji.zabytkowej.
oraz.regionalnej,.przeprowadzono.konserwację.starodru-
ków, w. 2008. zainicjowano. działalność. Świętokrzyskiej.
Biblioteki.Cyfrowej,.w.której.zamieszczono.zbiory.regio-
nalne,.publikacje.własne,.stare.druki,.wydawnictwa.dzie-
więtnastowieczne,. w. roku. 2009. wskutek. kolejnej. ugody.
zawartej. z. rodziną. Deskurów,. ostatecznie. uregulowano.
sprawę.rekompensaty.za.zabytkowy.księgozbiór.znajdu-
jący.się.w.WBP .Wykupiono.łącznie.2 689.obiektów.zabyt-
kowych.na.sumę.377 400.złotych .

Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Kielcach 
. Wykonano:.modernizację.instalacji.c o ,.wymianę.niety-
powej.stolarki.okiennej,.remont.elewacji.zabytkowego.bu-
dynku.biblioteki,.remont.schodów.w.budynku.głównym .

. Ponadto. dofinansowano:. prace. przy. murze. oporowym.
w. Bobrzy. -. zabezpieczenie,. zachowanie. i. utrwalenie. sub-
stancji.zabytku,.prace.konserwatorsko.-.aranżacyjne.w.ze-
spole.klasztornym.na.Karczówce,.prace.konserwatorskie. i.
restauratorskie.-.dwa.segmenty.stalli.klasycystycznych.z.ok .
1800.r . w.klasztorze. na. Świętym. Krzyżu,. prace. górnicze,.
zabezpieczająco. –. konserwatorskie. w. zabytkowych. wyro-
biskach. górniczych. w.podziemnych,. neolitycznych. kopal-
niach.krzemienia.w.Rezerwacie.Krzemionki.Opatowskie 

. Ogółem.w.latach.2006-2010.przekazano.dotacje.celowe.
na.zadania.bieżące.realizowane.w.obiektach.zabytkowych.
dla.przeszło.100.beneficjentów.(jednostek.samorządu.te-
rytorialnego,.instytucji.kultury,.parafii.i.klasztorów) 

Muzeum Wsi Kieleckiej 
. Zrealizowano. szereg. prac. przy. zabytkowych.
obiektach. na. terenie. Parku. Etnograficznego. w. To-
karni,. m in :. spichlerz. z. Chęcin,. zagrodę. ze. Złotnik..
z.przeznaczeniem.na.ożywioną.zagrodę,.wiatrak.z.Dębna,.
wiatraki.typu.„holender”.z.Grzymałkowa.oraz.Pacanowa,.
organistówkę.z.Bielin,.plebanię.z.Goźlic,.ośmiorak.z.Rudy.
Pilczyckiej,. prace. impregnacyjne. i. konserwatorskie,. od-
gromienie. obiektów. zabytkowych,. prace. przy. zagrodzie.
w. Bodzentynie,. wiatraku. w. Szwarszowicach. i.młynie.
z.Piasku 

Teatr im. Stefana Żeromskiego 
 Wykonano:. rozbudowę. kotłowni. olejowo-gazowej,.
remont. kapitalny. garderób. teatralnych. z. zapleczem,. re-
mont.dachu.w.budynku.głównym.teatru,.remont.stolarki.
okiennej.i.drzwiowej,.remont.sztankietów.na.dużej.scenie.
Teatru 

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach 
. Wykonano:.projekt.budowlany.remontu.elewacji.WDK,.
renowację.zabytkowego.ogrodzenia,.remont.sanitariatów,.
zakup.i.montaż.windy.dla.osób.niepełnosprawnych 

Prace konserwatorskie 
w Muzeum Narodowym w Kielcach

Odnowiony dworek Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku
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Realizacja zadań w ramach Programów 
Operacyjnych Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

 Każdego roku Minister właściwy do spraw kultury 
ogłasza wykaz programów operacyjnych, w ramach któ-
rych można uzyskać dofinansowanie zadań z zakresu 
kultury. 

. W.ramach.programu.„Mecenat”.Samorząd.Wojewódz-
twa.Świętokrzyskiego.pozyskuje.z.Ministerstwa.Kultury.
i.Dziedzictwa.Narodowego.dodatkowe.środki.na.bieżące.
funkcjonowanie. oraz. zadania. merytoryczne. realizowa-
ne.przez.wojewódzkie. instytucje.kultury. (od.2006. roku,.
z. chwilą. przejęcia. Muzeum. Narodowego. do. współpro-
wadzenia. przez. MKiDN,. instytucja. została. wyłączona.
z.możliwości.korzystania.z.programu) .

. W.latach.2006-2010.wartość.dofinansowania.zadań.re-
alizowanych. przez. wojewódzkie. instytucje. kultury. wy-
niosła.ogółem.2 192 560 zł. Poniżej.tabela.z.rozbiciem.na.
poszczególne.lata:

Lp. Rok Dotacja w zł

1 2006 735 000

2 2007 585 360

3 2008 683 200

4 2009 134 000

5 2010 55 000

RAZEM 2.192 560

. Do.aplikowania.o.środki.finansowe,.w.zależności.od.ro-
dzaju.programu,.poza.jednostkami.samorządu.terytorial-

nego.uprawnione.są:.samorządowe.instytucje.kultury,.in-
stytucje.filmowe,.kościoły.i.związki.wyznaniowe,.publiczne.
i.niepubliczne.szkoły.artystyczne.I.i.II.stopnia.oraz.uczel-
nie.wyższe,.podmioty.gospodarcze.nie.zaliczane.do.sekto-
ra.finansów.publicznych.oraz.organizacje.pozarządowe ..
Ww .beneficjenci,.w.szczególności.wojewódzkie. instytu-
cje.kultury.przy.wsparciu.samorządu.województwa,.uzy-
skują.znaczące.dotacje.z.Ministerstwa.na.realizację.zadań,.
w.tym.na.rozwój.infrastruktury.kultury.i.szkolnictwa.oraz.
ochronę. zabytków,. w. ramach. pozostałych. programów.
operacyjnych 

Ochrona zabytków
 Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, usta-
wą o ochronie i opiece nad zabytkami oraz Strategią 
Rozwoju Województwa, Samorząd Województwa Świę-
tokrzyskiego podejmuje działania, których celem jest 
trwałe zachowanie zabytków, ich kompleksowa rewalo-
ryzacja i rewitalizacja oraz adaptacja na cele kulturalne, 
turystyczne, edukacyjne. Potrzeba pilnego ratowania za-
sobów dziedzictwa dla Województwa jest sprawą priory-
tetową, ponieważ tradycyjny krajobraz kulturowy ulega 
stałej degradacji, tracąc swoją ukształtowaną historycz-
nie, wyjątkową strukturę. 

. W.celu.realizacji.tych.zadań.w.2007.roku.został.opraco-
wany.i.przyjęty.„Program opieki nad zabytkami w województwie 
świętokrzyskim na lata 2007-2011” .Upowszechnianie.i.popu-
laryzacja.wiedzy.o.zabytku.oraz.jego.znaczenie.dla.historii..
i.kultury.znajduje.odzwierciedlenie.w.finansowaniu.przez.
Województwo.w.formie.dotacji.wielu.przedsięwzięć.reali-
zowanych. przez. stowarzyszenia,. fundacje,. jednostki. sa-
morządu.terytorialnego.oraz.instytucje.kultury .

. W. lutym. 2009. roku. określono. zasady. udzielania. do-
tacji.z.budżetu.województwa.na.prace.konserwatorskie,.
restauratorskie. lub. roboty. budowlane. przy. zabytkach.
wpisanych.do.rejestru.zabytków,.położonych.na.obszarze.
województwa.świętokrzyskiego 

Nakłady finansowe poniesione przez Samorząd Województwa na zadania  
z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w latach 2006-2010

Lp. Rok Dotacje w zł w tym dla wojewódzkich instytu-
cji kultury

1 2006 481 315

2 2007 1 188 067

3 2008 1 449 215
1 115 221

4 2009 2 180 868
1 380 919

5 2010 998 310
298 310

RAZEM 6.297.775
2.794.450

Środki.pieniężne.przeznaczane.były.na.prace.konserwatorskie,.restauratorskie.lub.roboty.budowlane.obiektów.zabyt-
kowych,.służące.zabezpieczaniu.i.utrzymaniu.zabytków.w.jak.najlepszym.stanie .
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XV Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży w sportach halowych 
„Świętokrzyskie’2009”
. W. maju. 2009. roku. w. województwie. świętokrzyskim.
odbyła. się. XV. Ogólnopolska. Olimpiada. Młodzieży.
w.sportach. halowych. „Świętokrzyskie’2009” . Przepro-
wadzono.zawody.w.21.dyscyplinach.sportowych .W.im-
prezie.uczestniczyło.ok .5.tys .osób.(zawodnicy,.trenerzy,.
sędziowie,.kierownicy.ekip,.zaproszeni.goście.itp ) .W.ra-
mach. porozumienia. podpisanego. pomiędzy. Samorzą-
dem. Województwa. a. Ministerstwem. Sportu. i. Turystyki.
województwo.pozyskało.na.organizację.Olimpiady.kwo-
tę.w.wysokości.2,8.mln.zł.oraz.800.tys .zł.na.doposażenie.
w. specjalistyczny. sprzęt. sportowy. obiektów,. na. których.
rozgrywane.były.poszczególne.dyscypliny .Samorząd.ze.
swojego.budżetu.przeznaczył.na.organizację.zadania.400.
tys .zł .Organizacja.Olimpiady.w.sportach.halowych.zo-
stała. bardzo. wysoko. oceniona. zarówno. przez. uczestni-
ków.i.gości,.jak.również.władze.sportowe .

Wspieranie imprez sportowych 
promujących województwo
. Samorząd. Województwa. ze. swojego. budżetu. wsparł.
organizację. Ogólnopolskich. Igrzysk. Olimpiad. Specjal-
nych’2009.kwotą.100.tys .zł,.z.przeznaczeniem.jej.na.po-
krycie. kosztów. otwarcia. i.zamknięcia. zawodów. oraz. na.
zakup.nagród 
. W. sierpniu. 2010. roku. na. ziemi. świętokrzyskiej. odby-
ły. się. XIII. Ogólnopolskie. Igrzyska. Ludowych. Zespołów.
Sportowych.z.udziałem.2500.zawodniczek.i.zawodników .
Z.budżetu.województwa.przekazane.wsparcie.finansowe.
w.wysokości.150.tys .zł.z.przeznaczeniem.na.organizację.
otwarcia,.zakończenia.oraz.nagrody.dla.zwycięzców 
. Samorząd.Województwa.wspierał.organizację.promu-
jących.region.imprez.sportowych.rangi.międzynarodowej.
oraz.Mistrzostw.Polski.w.różnych.kategoriach.wiekowych,.
m in :.dwukrotnie.w.kolarstwie.górskim.MTB,.bilardzie,.
piłce. ręcznej. mężczyzn. i. kobiet,. łucznictwie,. pływaniu,.
zapasach,.badmintonie,.sportach.motorowych,.piłce.noż-

Kultura fizyczna i sport

nej,.karate.kyokushin .Ważniejsze.imprezy,.jakie.przepro-
wadzono.przy.pomocy.finansowej.Samorządu:.Kolarstwo.
szosowe.–.Mistrzostwa.Polski,.Bilard.–.Finał.Pucharu.Eu-
ropy,.Sporty.motorowe.–.eliminacje.do.Mistrzostw.Euro-
py.w.rajdach.Enduro,.Pływanie.-.Mistrzostwa.Polski.w.ra-
townictwie. wodnym. i. pływaniu,. Zapasy. –. ogólnopolski.
turniej.kadetów,.Piłka.ręczna.–.międzynarodowe.zawody.
Vive.–.Barcelona,.Badminton.–.ogólnopolski.turniej.mło-
dzików 

Wspieranie sportu młodzieżowego
. Finansowano. i. dofinansowywano. sport. młodzieżowy.
województwa.świętokrzyskiego.w.29.dyscyplinach.w.ka-
tegoriach.młodzik,.junior.młodszy,.junior,.młodzieżowiec .
W. tym. zakresie. wsparto. organizację. następujących. za-
dań:

-.szkolenie.wojewódzkich.kadr.młodzików.z.budżetu.
województwa,

-.udział.dyscyplin.sportowych.w.wojewódzkim.i.kra-
jowym. systemie. współzawodnictwa. sportowego.
obejmującego. Mistrzostwa. Województwa. Młodzi-
ków,. Ogólnopolską. Olimpiadę. Młodzieży,. Mistrzo-
stwa.Polski.Juniorów.i.Młodzieżowców,

-.szkolenie.wojewódzkiej.kadry.„B”.poza.limitami.pol-
skich.związków.sportowych,

-.organizacja. imprez. sportowych. promujących. Woje-
wództwo.Świętokrzyskie,

-.upowszechnianie.masowej.kultury.fizycznej,
-.kultura.fizyczna.osób.niepełnosprawnych 

 Dotacje przekazane na realizację powyższych zadań 
w poszczególnych latach:

Lp. Rok Wysokość dotacji
1 2006 1 098 000,00
2 2007 1 118 500,00
3 2008 1 350 000,00
4 2009 2 656 000,00
5 2010 2 216 500,00

 Minęło 6 lat od kiedy województwo świętokrzyskie stało się regionem Unii Europejskiej. Przez cały ten czas ko-
rzystaliśmy z różnych form wsparcia finansowego w ramach funduszy strukturalnych. Umożliwiło to samorządom, 
instytucjom publicznym oraz innym upoważnionym podmiotom realizację wielu projektów inwestycyjnych. Zre-
alizowane w ciągu minionej kadencji przedsięwzięcia doprowadziły do istotnych zmian w naszym województwie. 
Można już zauważyć nowe lub zmodernizowane obiekty w obszarze sportu, rekreacji oraz te służące turystyce. Wo-
jewództwo może pochwalić się nowymi stadionami, boiskami, halami sportowymi, basenami czy ścieżkami rowero-
wymi. Zrealizowane inwestycje zauważalne są zarówno w dużych miastach, jak i najmniejszych gminach. Młodzi i 
dorośli mają gdzie się spotykać, doskonalić swoje umiejętności czy też aktywnie spędzać czas. 

. Samorząd. Województwa. dostrzega. znaczenie. sportu. dla. rozwoju. młodego. człowieka . Wszak. kultura. fizyczna. to.
skuteczne. i.bardzo.motywujące.narzędzie .Może.pomóc.młodzieży.w.rozwijaniu.umiejętności.przywódczych,.zdol-
ności.komunikowania.się.i.zarządzania.w.sposób.nie.tylko.efektywny,.ale.i.sprawiający.przyjemność .Dlatego.oprócz.
wspierania.inwestycji.w.infrastrukturę.sportową,.samorząd.podejmował.to.wiele.działań.zmierzających.do.stworzenia.
rozwiązań.programowych 
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„Program rozwoju bazy sportowej 
w województwie świętokrzyskim”
 W latach 2006 – 2009 kontynuowano realizację „Pro-
gramu rozwoju bazy sportowej w województwie święto-
krzyskim”. W ramach Programu, który jest dofinansowy-
wany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz samorządów lokal-
nych, w omawianym okresie oddano do użytku w naszym 
województwie: 11 hal sportowych, 9 sal gimnastycznych, 
3 kryte pływalnie, 3 stadiony sportowe. Województwo, 
na realizację Programu, otrzymało z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej środki inwestycyjne w łącznej kwocie 
około 40 mln zł. 

. W. 2009. roku. prowadzono. następujące. zadania. inwe-
stycyjne:. budowa. hal. sportowych. w. Jędrzejowie,. Paca-
nowie,. Sędziszowie. i. Działoszycach,. krytych. pływalni.
w.Starachowicach,. Sędziszowie. i.Włoszczowie,. sal. gim-
nastycznych. w. Bodzentynie. (Św .Katarzyna),. Kunowie,.
Złotej.Pińczowskiej,.3.boiska.o.nawierzchni.syntetycznej.
w.gminie.Łoniów 

. W.roku.2010.województwo.otrzymało.z.Funduszu.Roz-
woju.Kultury.Fizycznej.ok .9.mln.zł .Przy.udziale.tych.środ-
ków.w.2010.roku.do.użytku.zostały.bądź.wkrótce.zostaną.
oddane.następujące.obiekty:.hala.sportowa.i.kryta.pływal-
nia.w.Sędziszowie,.hala.sportowa.w.Działoszycach,.Rata-
jach.Słupskich.gm .Pacanów,.Złotej,.Wąchocku,.Morawicy,.
Ćmielowie,. sale. gimnastyczne. w. Królewcu. gm . Smyków,.
Janiku.gm .Kunów,.Bodzechowie,.Św .Katarzynie.gm .Bo-
dzentyn,.kryta.pływalnia.we.Włoszczowie,.zespoły.boisk.

Kryta pływalnia we Włoszczowie

ze.sztuczna.nawierzchnią.w.Sulisławicach,.Łążku,.Łonio-
wie,.Wodzisławiu,.Ćmińsku.gm .Miedziana.Góra 

Stypendia sportowe
. Ważnym. przedsięwzięciem. było. wprowadzenie. od.
2007.roku.stypendiów.sportowych.Marszałka.Wojewódz-
twa.Świętokrzyskiego.dla.najbardziej.utalentowanych.za-
wodniczek. i.zawodników. regionu. w. dyscyplinach. olim-
pijskich.obejmujących.kategorie.młodzieżowe .Stypendia.
w.wysokości.od.300.do.800.zł.miesięcznie.otrzymuje.rocz-
nie.ok .50-60.sportowców .Stypendia.wypłacane.są.przez.
okres.9.miesięcy.tj .od.kwietnia.do.grudnia.każdego.roku 

Program „Moje Boisko Orlik 2012”
. Od.2008.roku.samorząd.województwa.wraz.z.samorzą-
dami. lokalnymi.uczestniczy.w.rządowo-samorządowym.
programie. „Moje. Boisko. –. Orlik. 2012”,. którego. koordy-
natorem.jest.Ministerstwo.Sportu. i.Turystyki .W.ramach.
tego. programu,. we. wszystkich. gminach. z.terenu. woje-
wództwa,. które. wyrażą. taką. wolę,. planuje. się. do. 2012.
roku. wybudowanie. obiektów. sportowych. składających.
się.z.boiska.do.piłki.nożnej.ze.sztuczną.trawą,.boiska.wie-
lofunkcyjnego.do.koszykówki.i.piłki.siatkowej.oraz.zaple-
cza.szatniowo-sanitarnego.o.powierzchni.ok .60.m2 

. Na.uwagę.zasługuje.fakt,.że.w.latach.2008-2010.wszyst-
kie.samorządy,.które.zgłosiły.swój.akces.do.programu,.zo-
stały.do.niego.zakwalifikowane,.z.gwarancją.otrzymania.
wsparcia. finansowego. z. budżetu. województwa. i. Mini-
sterstwa.Sportu.i.Turystyki 
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Drugi w województwie świętokrzyskim kompleks sportowy zbudowany w ramach rządowego programu „Moje 
Boisko. Orlik 2012” został oddany do użytku w miejscowości Ćmińsk, gm. Miedziana Góra.

Świętokrzyski Program Rozwoju 
Kultury Fizycznej i Sportu 
na Obszarach Wiejskich
 W 2009 roku Samorząd Województwa Świętokrzy-
skiego wystąpił z nową inicjatywą i przyjął do realiza-
cji Świętokrzyski Program Rozwoju Kultury Fizycznej 
i Sportu na Obszarach Wiejskich. Podstawowym założe-
niem Programu jest wspieranie zadań z zakresu kultury 
fizycznej i sportu, z ukierunkowaniem na osoby miesz-
kające na obszarach wiejskich. 

. Analizując.wysokość.nakładów.finansowych,. jakie.sa-
morządy.lokalne.przeznaczają.na.tę.sferę.aktywności.spo-
łecznej,. dostrzeżono. duże. dysproporcje . Prowadzi. to.do.
ograniczenia.dostępu.do.różnych.form.aktywności.rucho-
wej .O.ile.samorządy.wiejskie.mogą.liczyć.na.wsparcie.fi-
nansowe.w.zakresie.inwestycji.sportowych.(hale,.boiska,.
pływalnie,.kompleksy.sportowe.itp ),.o.tyle.wyraźnie.od-
czuwalny. jest. brak. możliwości. finansowania. działalno-
ści. sportowej.m in .na. tych.nowo.powstałych.obiektach .
Celem.Programu. jest.wpieranie.finansowe.sportu.dzieci..
i.młodzieży,.prowadzonego.w.ramach.współzawodnictwa.
sportowego,.upowszechniania.rekreacji.wśród.mieszkań-
ców,.ze.szczególnym.zwróceniem.uwagi.na.zagospodaro-
wanie.czasu.wolnego.i.systematyczne.uczestnictwo.w.pro-
ponowanych. przedsięwzięciach. służących. podniesieniu.
poziomu. stanu. zdrowia. i. aktywności. fizycznej . W. 2009.
roku.Samorząd.Województwa.Świętokrzyskiego.na.reali-

zację.Programu.przeznaczył.środki.finansowe.w.wysoko-
ści.1.mln.zł .W.ramach.otwartego.konkursu.ofert.otrzymały.
je.43.stowarzyszenia.działające.na.rzecz.kultury.fizycznej..
i.sportu.na.obszarach.wiejskich 
. W.trakcie.realizacji.Programu.pojawiły.się.wnioski.do-
tyczące.bardziej.racjonalnego.wykorzystania.środków.fi-
nansowych,. jakie. samorządy. otrzymują. na. realizowane.
zadania .Dokonano.jego.modyfikacji.i.w.2010.roku.został.
on.wdrożony.pod.nazwą.Świętokrzyska Akademia Spor-
tu na Obszarach Wiejskich. 
. W. celu. zracjonalizowania. wydatkowania. środków. fi-
nansowych. wprowadzono. kilka. zmian,. m in:. ustalono.
wysokość. dotacji. na. 1. projekt. do. 10 000. zł,. ograniczono.
możliwość. wykorzystania. przyznanej. dotacji. na. zakup.
sprzętu.sportowego.(do.50%).oraz.położono.nacisk.na.cy-
kliczny.charakter.imprez 

. Wysokość. środków. przeznaczonych. przez. Samorząd.
Województwa. Świętokrzyskiego. na.realizację. Święto-
krzyskiego.Programu.Rozwoju.Kultury.Fizycznej. i.Spor-
tu.na.Obszarach.Wiejskich.oraz.Programu.Świętokrzyska.
Akademia.Sportu.na.Obszarach.Wiejskich.w.poszczegól-
nych.latach:

Lp. Rok Wysokość dotacji 

1 2009 904 000,00

2 2010 783 500,00

Wysokość środków przeznaczonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na realizację Programu 
„Moje Boisko – Orlik 2012” w poszczególnych latach:

Lp. Rok Liczba kompleksów Wysokość dotacji

1 2008 11 3 400 000,00

2 2009 15 4 995 000,00

3 2010 15 4 995 000,00.(planowane)
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Promocja turystyczna regionu
Udział w targach turystycznych 
krajowych i zagranicznych 
 Promocja regionu nie tylko w kraju, ale również na 
arenie międzynarodowej jest jednym z ważniejszych 
elementów przyszłego sukcesu regionalnego. Jedną ze 
skuteczniejszych metod promocji regionu jest udział 
w targach i wystawach. Każde targi są połączeniem mar-
ketingu i komunikacji międzyludzkiej. Stwarzają moż-
liwość nie tylko wszechstronnego zaprezentowania się 
regionu na forum lokalnym i międzynarodowym, ale 
również szansę na nawiązanie nowych, stwarzających 
wizję korzyści, kontaktów.

. Urząd.Marszałkowski.Województwa.Świętokrzyskiego.
oraz.powołana.do.życia.w.2002.roku.Regionalna.Organi-
zacja. Turystyczna. Województwa. Świętokrzyskiego. biorą.
udział. w. jednych. z. największych. turystycznych. imprez.
targowych.w.kraju.i.za.granicą .Są.to.m in :.

•.Międzynarodowe.Targi.Turystyki,.Rekreacji.i.Wypo-
czynku.INTOUREX.–.Sosnowiec,.

•.Targi.Turystyki.i.Wypoczynku.LATO.–.Warszawa,.
•.Międzynarodowe.Targi.Turystyczne.TT.Warsaw.Tour.

&.Travel.–.Warszawa,.
•.Krakowski.Salon.Turystyczny,.
•.Międzynarodowe. Targi. –. Regiony. Turystyczne.

„U.styku.kultur”.–.Łódź,
•.Międzynarodowe.Targi.Regionów.i.Produktów.Tury-

stycznych.TOUR.SALON.–.Poznań,.
•.Gdańskie.Targi.Turystyczne,
•.Świętokrzyskie.Targi.Turystyki.VOYAGER,.
•.Międzynarodowe.Targi.Turystyki.Wiejskiej.i.Agrotu-

rystyki.AGROTRAVEL,
•.Międzynarodowe.Targi.Turystyczne.ITB.w.Berlinie .

Kielecki AGROTRAVEL
 Szczególny nacisk położony został na współorganizo-
wane przez nas w Kielcach Międzynarodowe Targi Tury-
styki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. Pierw-
sza ich edycja odbyła się w 2009 roku. 

. Przedsięwzięcie.odbyło.się.przy.współpracy.WTO.–.Świa-
towej.Organizacji.Turystycznej.i.Europejskiej.Federacji.Agro-
turystyki. i. Turystyki. Wiejskiej. Eurogites . Organizatorami.
wydarzenia. na. szczeblu. krajowym. byli:. Ministerstwo. Rol-
nictwa.i.Rozwoju.Wsi,.Ministerstwo.Sportu.i.Turystyki,.a.na.
szczeblu.regionalnym:.Urząd.Marszałkowski.Województwa.
Świętokrzyskiego,.Świętokrzyskie.Biuro.Rozwoju.Regional-
nego,. Regionalna. Organizacja. Turystyczna. Województwa.
Świętokrzyskiego.oraz.Targi.Kielce.i.Wyższa.Szkoła.Ekono-
mii.i.Prawa.im .prof .Edwarda.Lipińskiego.w.Kielcach .Ko-
ordynatorem. przedsięwzięcia. jest. Regionalna. Organizacja.
Turystyczna.Województwa.Świętokrzyskiego .Celem.przed-
sięwzięcia.było.stworzenie.pierwszej.w.kraju.wyspecjalizo-
wanej. imprezy. targowej. pod. kątem. produktu. lokalnego,.
agroturystyki.i.turystyki.wiejskiej .Ważnym.elementem.była.
towarzysząca. targom. Międzynarodowa. Konferencja. Agro-

turystyki.i.Turystyki.Wiejskiej.„Perspektywy.rozwoju.i.pro-
mocji.turystyki.wiejskiej.i.agroturystyki.w.Polsce”.,.warsztaty.
branżowe.oraz.wizyty.studyjne .
. W.pierwszej.edycji.targów.wzięło.udział.100.wystaw-
ców.z.Polski.i.z.zagranicy,.którzy.zaprezentowali.się.na.47.
stoiskach.i.500.artystów .W.konferencji.wzięło.udział.380.
osób,.w.tym.30.gości.zagranicznych.z.9.krajów .

. W.drugiej.edycji.targów,.które.odbyły.się.w.dniach.9-11.
kwietnia. 2010. r ,. przyświecała. idea. szeroko. rozumianej.
komercjalizacji. usług. turystyki. na. obszarach. wiejskich .
Po.raz.kolejny.impreza.cieszyła.się.ogromnym.powodze-
niem,. a. udział. w. niej. wzięły. Lokalne. Grupy. Działania.
i.Lokalne.Organizacje.Turystyczne,.stowarzyszenia.agro-
turystyczne,. województwa. oraz. gminy. prezentując. naj-
bardziej.urokliwe.miejsca.z.całej.Polski .

Świętokrzyskie na TOUR SALON w Poznaniu.

Wydawnictwa promujące 
turystyczne walory regionu 
 Wydawnictwa (foldery, ulotki, informatory, przewod-
niki, mapy) są nadal jedną z najpopularniejszych form 
promocji. Urząd Marszałkowski Województwa Święto-
krzyskiego w ostatnim okresie wydał kilkanaście publi-
kacji poświęconych atrakcyjności turystycznej regionu. 
. Wśród.tytułów.znalazły.się.następujące.ogólne.i.tema-
tyczne. wydawnictwa:. Informator. agroturystyczny. Wo-
jewództwa. Świętokrzyskiego,. Gościniec. Świętokrzyski,.
Mapa. „Zamki. i. pałace. województwa. świętokrzyskiego”,.
Mapa. „Atrakcje. turystyczne. województwa. świętokrzy-
skiego”,. foldery:. „Największe. atrakcje. turystyczne. wo-
jewództwa. świętokrzyskiego”,. „Szlakiem. zamków. i. bu-
dowli. obronnych”,. „Szlakiem. Cystersów. i. romańskich.
zabytków”,.„Świętokrzyskie.na.4.pory.roku”,.Informator.
agroturystyczny. województwa. świętokrzyskiego,. prze-
wodnik. „Świętokrzyski. szlak. architektury. drewnianej”,.
„Świętokrzyskie. zdroje. zdrowia. i. urody”. –. przewodnik.
po.bazie.uzdrowiskowo-sanatoryjnej.regionu.świętokrzy-
skiego.czy.„Świętokrzyskie.na.weekend”.–.przewodnik.po.
wybranych.trasach.i.szlakach.w.regionie  
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Akcja paszportowa 
„Świętokrzyskie Miejsca MOCy” 
 Paszporty świętokrzyskie z zaznaczonymi najatrak-
cyjniejszymi turystycznie miejscami w regionie ułatwia-
ły zwiedzanie Ziemi Świętokrzyskiej w ramach akcji 
paszportowej „Świętokrzyskie Miejsca MOCy”. 

. Pomysł.przeprowadzenia.„akcji.paszportowej”.zrodził.
się.w.2007.roku,.a.inspiracją.były.podobne.paszporty.rozda-
wane.wszystkich.odwiedzającym.podczas.imprezy.OPEN.
DOORS.w.Brukseli .Kolejne.akcje.odbyły.się.również.w.roku..
2008.i.2009.i.cieszyły.się.ogromnym.powodzeniem .
. Głównym.celem.akcji. jest.zachęcenie.młodych.miesz-
kańców.regionu.świętokrzyskiego.w.wieku.szkolnym.do.
uprawiania.turystyki,.poznania.województwa,.jego.prze-
szłości,.współczesnego.dorobku,.kultury,.piękna.krajobra-
zu. i.przyrody .W. jej. ramach.przygotowane.zostały.ksią-
żeczki,. tzw .„paszporty. turystyczne”.z.wykazem.atrakcji.
turystycznych. regionu,. które. należało. odwiedzić. i. po-
twierdzić.pobyt.uzyskując.okolicznościowa.pieczęć .
2007.-.akcja.paszportowa.pod.hasłem.„Świętokrzyskie.wa-
kacyjne.Miejsca.Mocy”.(1000.paszportów),.nagrodzonych.
zostało.pierwszych.50.osób,.
2008 –. akcja. paszportowa. pod. hasłem. „Świętokrzyskie.
-.Miejsce.Mocy”. (80 000.paszportów. jako. insert.do.Echa.
Dnia),.nagrodzonych.zostało.pierwszych.200.osób,.
2009.–.akcja.paszportowa.pod.hasłem.„Świętokrzyskie.Miejsca.
Mocy”.(50 000.paszportów.rozdysponowanych.do.placówek.
biorących.udział.w.akcji),.nagrodzonych.zostało.350.osób .
2010. –. akcja. paszportowa. pod. hasłem. „Świętokrzyskie.
Miejsca. Mocy”. (20 000. paszportów,. 46. placówek. biorą-
cych.udział.w.akcji,.paszport.turystyczny.jako.wskazów-

Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny w Parku Etnograficznym w Tokarni.

ka.gdzie.warto.pojechać.i.co.koniecznie.należy.zobaczyć.
w.regionie,.akcja.po.raz.pierwszy.bez.ograniczeń.wieko-
wych,.czasowych,.i.bez.przyznawania.nagród.za.zdobyte.
pieczątki.okolicznościowe 

Świętokrzyski Jarmark 
Agroturystyczny 
 Agroturystyka znakomicie wkomponowała się w kra-
jobraz świętokrzyskiej wsi, udowadniając, że pomysły i 
nowoczesne inicjatywy rodzą się zarówno w dużych mia-
stach, jak również na obszarach wiejskich. Gospodarstwa 
stale modernizują bazę noclegową, równocześnie posze-
rzając ofertę o niezwykle interesujące formy aktywności.

. Dbając. o. rozwój. i. promocję. agroturystyki. w. regionie.
Urząd. Marszałkowski. Województwa. Świętokrzyskiego. w.
2006.roku.po.raz.pierwszy,.przy.współudziale.Muzeum.Wsi.
Kieleckiej. oraz. stowarzyszeń. agroturystycznych. z.regionu,.
zorganizował.Świętokrzyski.Jarmark.Agroturystyczny .
. Odbywający.się.na.terenie.Parku.Etnograficznego.w.To-
karni.jarmark.ma.na.celu.zaprezentowanie.bogatej.oferty.
wypoczynku.na.wsi.proponowanej.przez.gospodarzy .Po-
łączony. jest. zazwyczaj. z. degustacją. potraw. wykonywa-
nych.z.ekologicznych.produktów.pochodzących.z.gospo-
darstw.agroturystycznych .Imprezie.towarzyszą.występy.
zespołów. ludowych,. folkowych,. pokazy. dawnych. rze-
miosł,.obrzędów,.gier.i.zabaw .
. Jarmark.znakomicie.wpisuje.się.w.scenerię.Parku.Etno-
graficznego. i. co. roku. cieszy. się. co. raz. większym. powo-
dzeniem,. o. czym. świadczy. liczba. gości. odwiedzających.
imprezę .W.roku.2006.było.2000.gości,.a.dla.porównania.
w.roku.2009.aż.5000 .
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Świętokrzyski Fundusz Filmowy 
 Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa 
Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego WŚ, działanie 2.3 Promocja gospodarcza i 
turystyczna regionu” złożyła wniosek o dotację z UE na 
realizację zadania pn.: „Promocja Regionu Świętokrzy-
skiego poprzez produkcje audiowizualne, PR, reklamę 
oraz inne nowoczesne instrumenty i narzędzia”.

 Wśród.zadań.zaplanowanych.do.realizacji.są.m in .pro-
dukcje. audiowizualne,. których. celem. jest. ogólnopolska.
promocja. wizerunkowa. regionu. świętokrzyskiego. po-
przez.masowy.nośnik.reklamy.jakim.jest.produkcja.filmo-
wo-telewizyjna .Pośrednio.ma.także.budować.wizerunek.
regionu.świętokrzyskiego.jak.doskonałej.krainy.plenerów.
filmowych.i.zachęcać.filmowców.do.korzystania.z.nich.w.
kolejnych.produkcjach.filmowo-telewizyjnych .Promocja.
w. tych.produkcjach.polegać.będzie.na.niezwykle.atrak-
cyjnej.prezentacji.miejsc,.obiektów,.plenerów,.wydarzeń.
turystycznych.Województwa.Świętokrzyskiego.oraz.usy-
tuowaniu.tu.charakterystycznego.dla.danego.obszaru.czy.
wydarzenia.wątku.całej.fabuły 

. Samorząd.Województwa.Świętokrzyskiego.wsparł.pro-
jekt.ROT.kwotą.500.tys .zł . i.środki.finansowe.przekazał.
na. zasadzie. podwyższonej. składki. członkowskiej. Samo-
rządu.z.tytułu.przynależności.do.ww .organizacji.z.zazna-
czeniem.celu.wydatkowania 

Świętokrzyski Szlak Architektury 
Drewnianej 
	 Urząd Marszałkowski włączył się czynnie w utworzenie 
na terenie województwa samochodowego Świętokrzyskiego 
Szlaku Architektury Drewnianej. 

. Funkcjonujący.od.kilku.lat.w.regionach.Małopolskim,.
Podkarpackim. i. Śląskim. Szlak. Architektury. Drewnianej.
(SAD).stał.się.w.roku.2006.inspiracją.do.prac.nad.stworze-
niem.w.regionie.świętokrzyskim.szlaku.o.podobnej.tema-
tyce .Wstępna.koncepcja.szlaku.opracowana.została.przez.
Małgorzatę.Fornalczyk.z.Oddziału.Kultury.Fizycznej.i.Tu-
rystyki .

. W.roku.2008.Regionalna.Organizacja.Turystyczna.Wo-
jewództwa. Świętokrzyskiego. uzyskała. z. Ministerstwa.
Sportu.i.Turystyki.wsparcie.finansowe.na.realizację.I.eta-
pu.szlaku.w.wysokości.45 000.zł .

W.I.etapie,.również.dzięki.środkom.finansowym.Urzędu.
Marszałkowskiego,.nastąpiło:.

•.oznakowanie.za.pomocą.tablic.informacyjnych.w.ję-
zyku. polskim,. angielskim. i. niemieckim. 40. drew-
nianych. obiektów. i. zespołów. architektonicznych,.
w.tym:.kościoły,.kaplice,.wiejskie.chałupy,.drewnia-
ne.dwory.oraz.zabytkowe.układy.urbanistyczne.nie-
których.świętokrzyskich.wsi,.

•.oraz.stworzenie.podstrony. internetowej.do.portalu.
www swietokrzyskie travel. -. www drewniane swie-
tokrzyskie travel.

. W.roku.2009.Regionalna.Organizacja.Turystyczna.wy-
stąpiła.do.Ministerstwa.Sportu.i.Turystyki.o.środki.finan-
sowe. na. oznakowanie. znakami. drogowymi. ww . szlaku .
Tablice.stanęły.przy.drogach.do.końca.grudnia.2009.roku 
.
W.tym.samym.czasie,.firma.wyłoniona.w.przetargu.nie-
ograniczonym,. wykonała. na. zlecenie. Urzędu. Marszał-
kowskiego. Przewodnik „Świętokrzyski Szlak Archi-
tektury Drewnianej” . Autorem. tekstów. jest. dr. Roman.
Mirowski.–.dyrektor.Regionalnego.Ośrodka.Badań.i.Do-
kumentacji. Zabytków. w. Kielcach. –. doskonały. znawca. i.
ekspert.w.zakresie.architektury.drewnianej .

Świętokrzyski Szlak Architektury 
Obronnej 
 Szlak powstał z inicjatywy Regionalnej Organizacji 
Turystycznej dzięki wsparciu finansowemu obecne-
go Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, który 
sfinansował 13 tablic przy wybranych najciekawszych 
obiektach na trasie. 

. Rowerowy. Szlak. Architektury. Obronnej. o. dł . 500,5.
km,.mający.swój.początek.przy.dworcu.PKS.w.Końskich,.
łączy. relikty. najstarszych. grodów,. zamki. królewskie,. bi-
skupie.i.rycerskie,.obronne.dwory.szlacheckie,.pałace,.ale.
także.obronne.kościoły .Mimo,.iż.jest.to.szlak.rowerowy,.
tak. naprawdę. ma. też. charakter. trasy. samochodowej,. ze.
względu. na. bardzo. duże. odległości. pomiędzy. wartymi.
obejrzenia.historycznym.zabytkowymi.obiektami .

Oznakowanie turystyczne regionu 
świętokrzyskiego 

. 31.lipca.2002.roku.weszło.w.życie.rozporządzenie.Mini-
strów.Infrastruktury.oraz.Spraw.Wewnętrznych. i.Admi-
nistracji.w.sprawie.znaków.i.sygnałów.drogowych .Zgod-
nie.z.rozporządzeniem.nowe.znaki.turystyczne.w.kolorze.
brązowym. stosować. można. w. pasie. drogowym. w. celu.
poinformowania. uczestników. ruchu. o. występujących.
miejscach.polecanych.dla.ruchu.turystycznego,. jak.rów-
nież. dla. podkreślenia. atrakcyjności. regionu . Brązowymi.
tablicami. oznakowane. mogą. zostać. atrakcje. turystyczne.
jak.np .zabytki.architektury,.parki.krajobrazowe,.obiekty.
wypoczynkowe.i.rekreacyjne 

. Samorząd.Województwa.Świętokrzyskiego.w.roku.2004.
rozpoczął.prace.zmierzające.do.kompleksowego.oznako-
wania. turystycznego.najcenniejszych.obiektów.i.atrakcji.
turystycznych. zlokalizowanych. na. obszarze. Wojewódz-
twa.Świętokrzyskiego .Dzięki.współpracy.ze.Świętokrzy-
skim.Zarządem.Dróg.Wojewódzkich.udało.się.zrealizować.
część.projektu.odnoszącą.się.do.dróg.wojewódzkich .W.re-
gionie.postawionych.zostało.ok .200.tablic.w.tym.typu.E-22c,..
E-22b,.E-8,9,10. i. 11. informujących.o.znajdujących.się.na.
danym.terenie.atrakcjach.turystycznych .
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25 tablic wielkości 2460x1845 mm (tablice średnie)

Projekt tablicy przygotowany został przez Oddział Kultury Fizycznej i Turystyki. 

. Mając. na. uwadze. jak. najlepszy. wizeru-
nek. Świętokrzyskiego,. jako. regionu. przy-
jaznego. turyście. Samorząd. Województwa.
Świętokrzyskiego. postanowił. uzupełnić.
ww . projekt. o. znaki. drogowe. E-22c tzw. 
„witacze”. przy. wjeździe. do. regionu. na.
drogach. krajowych. i. wojewódzkich. –.
zgodnie. z. rozporządzeniem. Ministrów.
Infrastruktury. oraz. Sprawa. Wewnętrz-
nych. i. Administracji. z. 31. lipca. 2002. roku..
w. sprawie. znaków. i. sygnałów. drogowych.
oraz. Ministra. Infrastruktury. z. dnia. 3. lipca.
2003.roku.w.sprawie.szczegółowych.warun-
ków. technicznych. dla. znaków. i. sygnałów.
drogowych. oraz. urządzeń. bezpieczeństwa.
ruchu.drogowego.i.warunków.ich.umiesz-
czenia.na.drogach 

. W. sierpniu. 2007. roku. do. Świętokrzy-
skiego. Zarządu. Dróg. Wojewódzkich. oraz.
do. Dyrekcji. Generalnej. Dróg. i.Autostrad.
Oddziału. w. Kielcach. wystosowane. zo-
stały. stosowne. pisma. z. prośbą. o. opinię. w.
ww .sprawie. i.wstępną.zgodę.na.realizację.
przedsięwzięcia,. a. także. o. pomoc. meryto-
ryczną.przy.opracowaniu.niezbędnej.doku-
mentacji .Obie.instytucje.wyraziły.zgodę.na.
umieszczenie.znaków.według.określonych.
wytycznych:.przy.drogach.wojewódzkich.–.
13.znaków,.przy.drogach.krajowych.–.12 .
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Współpraca zagraniczna 
i promocja

Współpraca z Regionem 
Centralnej Finlandii
. Współpraca. z. Regionem. Centralnej. Finlandii. to. naj-
prężniej.rozwijające.się.kontakty.zagraniczne.Wojewódz-
twa.Świętokrzyskiego .Rozpoczęła.się.od.realizacji.projek-
tów:.EUREGA.„Regiony.europejskie.na.rzecz.wspólnych.
przedsięwzięć”. (ang . „European. Regions. for. Joint. Ac-
tions”).–.projektu,.który.miał.na.celu.pobudzenie.współ-
pracy. na.płaszczyznach. administracyjnej,. edukacyjnej.
i.biznesowej.pomiędzy.jego.partnerami.z.Centralnej.Fin-
landii.oraz.krajów.-.nowych.członków.Unii.Europejskiej .
Drugim. z. projektów. był. COMMIN. –. Promoting. Spatial.
Development.by.Creating.COMon.MINdscape. (Interreg.
III. B. (BSR). Project,. obejmujący. propozycje. nawiązania.
współpracy.pomiędzy.parkami.ochrony.przyrody 
.
W.wyniku.czteroletniej.współpracy,.w.grudniu.2008.roku.
podpisana.została.umowa.o.współpracy.międzyregional-
nej. pomiędzy. Województwem. Świętokrzyskim. a.Regio-
nem. Centralnej. Finlandii . Niniejsza. umowa. podkreśla.
współpracę.w.następujących.obszarach:.

1 .Wymiana. informacji. i. doświadczeń. w. dziedzinie:.
planowania. i. rozwoju. regionalnego,. w. szczególno-
ści.wdrożenia. idei. “Learning. region”,.wewnętrznej.
i.zewnętrznej.regionalnej.sieci.współpracy,.ochrony.
środowiska.i.zrównoważonego.rozwoju,.w.szczegól-
ności. wykorzystania. energii. odnawialnej,. rozwoju.
innowacyjności.i.społeczeństwa.informacyjnego,.jak.
również.e-learning,.edukacji,.łącznie.z.edukacją.za-
wodową,.poprzez.podnoszenie.jakości.edukacji.i.do-
stosowania.jej.do.wymogów.rozwoju.regionalnego,.
wspólnych.projektów.badawczych 

2 .Rozwój.i.wspieranie.przedsiębiorczości.(działalności.go-
spodarczej). poprzez:. rozwój. sieci. współpracy. między.
firmami,. instytucjami. wspierania. biznesu. (klastrów),.
organizacjami.edukacyjnymi. itp ,.wspieranie. transferu.
technologii.i.know-how,.dotyczącego.powoływania.in-
stytucji.wspierania.biznesu.(m in .inkubatory.przedsię-
biorczości,.parki.nauki.i.techniki,.klastry,.eduklastry.itp ) 

3 .Rozwój. relacji. między. różnymi. podmiotami. obu.
regionów:.władzami.lokalnymi,.podmiotami.gospo-
darczymi,. organizacjami. wspierania. przedsiębior-
czości,. instytucjami. edukacyjnymi,. organizacjami.
pozarządowymi.itp .

4 .Wspieranie.współpracy.kulturalnej.poprzez.realiza-
cję.wspólnych.projektów 

. W.ramach.podpisanej.umowy.realizowane.były.nastę-
pujące.projekty.i.przedsięwzięcia:

•.Projekt. „Centrum. Nordyckie”,. zrealizowany. w. ra-
mach. Zintegrowanego. Programu. Rozwoju. Regio-
nalnego. oraz. ze. środków. Europejskiego. Funduszu.
Rozwoju.Regionalnego .W.ramach.niniejszego.pro-
jektu.została.przygotowana.w. języku.polskim. i.an-
gielskim.„Koncepcja.Programowa.Centrum.Nordyc-
kiego.w.Kielcach” .

•.Projekt. „Tworzenie/rozwój. sieci. współpracy. służą-
cej.transferowi.know-how.poprzez.promocję.i.upo-
wszechnienie. dobrych. praktyk. w. zakresie. odna-
wialnych. źródeł. energii. –. OZE ŚWIĘTOKRZYSKI” .
Projekt.ten.został.zrealizowany.w.ramach.Zintegro-
wanego. Programu. Rozwoju. Regionalnego. oraz. ze.
środków. Europejskiego. Funduszu. Rozwoju. Regio-
nalnego 

•.Projekt. systemowy. „Perspektywy. RSI. Świętokrzy-
skie”.(I.i.II.etap),.który.jest.współfinansowany.przez.
Unię.Europejską.w.ramach.Europejskiego.Funduszu.
Społecznego.–.Program.Operacyjny.Kapitał.Ludzki .
Celem.projektu.jest.rozwój.innowacyjności.i.przed-
siębiorczości. w. województwie. świętokrzyskim. Li-
derem. projektu. jest. Województwo. Świętokrzyskie,.
Urząd.Marszałkowski,.a.partnerami.przedstawiciele.
kluczowych. dla. rozwoju. gospodarczo-społecznego.
regionu.instytucji .Przedstawiciele.Regionu.Central-
nej. Finlandii. brali. udział. w. projekcie. jako. audyto-
rzy. (w. I. etapie). oraz. główni. eksperci. merytoryczni.
(w.II.etapie) .

•.Udział. w. Międzynarodowej. Konferencji. KLASTRY.
NAUKOWE.w.Jyväskylä–.doroczna.światowa.konfe-
rencja.TCI.(Światowa.Sieć.Praktyk.z.Zakresu.Konku-
rencyjności,.Klastrów.i.Innowacji) 

•.Uczestnictwo.2.ekspertów.z.Uniwersytetu.Jyväskylä.
w.„XV.Konferencji.nt.diagnostyki.w.edukacji .Bada-
nia. międzynarodowe. i. zagraniczne. wzory. diagno-
styki. edukacyjnej”. w.Kielcach . Konferencja. orga-
nizowana. była. we. współpracy. ze. Świętokrzyskim.
Centrum.Doskonalenia.Nauczycieli .

 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przeprowadził liczne akcje, a także zorganizował różne 
imprezy mające na celu promocję Województwa Świętokrzyskiego i jego walorów krajoznawczo-turystycznych. Po-
nadto w celu ukształtowania swojego wizerunku na arenie międzynarodowej, Województwo Świętokrzyskie współ-
pracuje na wielu płaszczyznach z różnymi partnerami zagranicznymi.



54 RAPORT 2006-2010

Współpraca z Obwodem 
Winnickim
 Uroczystą sesją Sejmiku, podpisaniem deklaracji 
współpracy na kolejne półwiecze oraz wielkim kon-
certem „Piękno Ukraińskiego Podola” zakończyły się 
trwające przez cały 2008 rok obchody jubileuszu 50-lecia 
współpracy Województwa Świętokrzyskiego z Obwo-
dem Winnickim na Ukrainie. – Dziś, piękna karta histo-
rii została zamknięta. Jednocześnie dopisujemy nowy, 
wspólny – świętokrzysko-winnicki rozdział – mówił 
podczas sesji Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sej-
miku Województwa Świętokrzyskiego.
. Półwiecze.współpracy.z.Winnicą.świętowaliśmy.od.mar-
ca.2008.roku.–.były.misje.gospodarcze,.prezentacje.dorobku.
kulturalnego. obu. regionów,. udział. delegacji. świętokrzy-
skich.i.winnickich.w.uroczystościach.narodowych .Ostatnim.
punktem. obchodów. była. wizyta. w.Kielcach. ukraińskich.
samorządowców,. przedstawicieli. mediów,. świata. kultury.
i.nauki,.którzy.uczestniczyli.w.uroczystościach.z.okazji.90 .
rocznicy.odzyskania.przez.Polskę.niepodległości.oraz.w.sesji.
Sejmiku. wieńczącej. jubileusz . Miała. ona. bardzo. uroczysty.
charakter .Rozpoczęła.się.odśpiewaniem.hymnów.państwo-
wych.Ukrainy.i.Polski .–.Dzisiejsze.spotkanie.ma.szczególny.
charakter.-.łączy.nas.50.lat.przyjaźni.i.współpracy.na.wielu.
płaszczyznach .Mamy.co.świętować,.bowiem.miniony.czas.
to.wiele.przedsięwzięć,.które.udało.nam.się.wspólnie.zreali-
zować.–.mówił.rozpoczynając.obrady.przewodniczący.Tade-
usz.Kowalczyk 
. W. obecności. m in . przedstawicieli. administracji.
winnickiej,. radnych. i. Zarządu. Województwa. Świę-

Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku prezentuje deklarację o współpracy na kolejne 50 lat między 
Województwem Świętokrzyskim a Obwodem Winnickim.

tokrzyskiego. oraz. wójtów. i. burmistrzów. ze. święto-
krzyskiego. podsumowano. obchody. półwiecza. współ-
pracy. obu. regionów . Zgromadzeni. goście. obejrzeli.
przygotowany. specjalnie. na. tę. okazję. film,. obrazujący.
wszystkie. tegoroczne. wydarzenia. jubileuszowe . Pod-
czas. sesji. podpisano. dwa. dokumenty. –. pierwszy..
o. kontynuacji. współpracy. między. oboma. regionami. na.
kolejne.50. lat.oraz.Plan.Realizacji.Umowy.o.Współpracy.
Pomiędzy. Województwem. Świętokrzyskim. i. Obwodem.
Winnickim.na.rok.2009 .
. Podsumowanie. jubileuszu. połączone. było. z. „Dniami.
Kultury.Obwodu.Winnickiego”.w.województwie.święto-
krzyskim .Złożyły.się.na.nie.dwa.koncerty.przedstawiają-
ce.piękno.kultury.Podola .11.listopada,.podczas.Koncertu.
„WDK.Miastu”,.przed.kielecką.publicznością.zaprezento-
wali. się:. Zespół. Pieśni. i. Tańca. „Podole”-. działający. przy.
Winnickiej. Filharmonii. Obwodowej. w. Winnicy,. Zespół.
Tańca. Towarzyskiego. „Gracja”. oraz. zespół. wokalny. „Pa-
saż” . Ogromnym. zainteresowaniem. kielczan. cieszył. się.
również.główny.koncert. „Dni.Kultury.Obwodu.Winnic-
kiego”.–.„Piękno.ukraińskiego.Podola”.w.Kieleckim.Cen-
trum.Kultury 
. W.ramach.Planu.na.2009.rok.zrealizowano.wiele.róż-
nych.wspólnych.przedsięwzięć.w.obszarze.kultury,.nauki.
ale. także. gospodarki,. samorządności,. ochrony. środowi-
ska.czy.zdrowia .Powołano.Akademię.Przedsiębiorczości,.
przeprowadzono. program. szkoleń. dla. przedsiębiorców.
winnickich. z. zakresu. pozyskiwania. funduszy. unijnych,.
zorganizowano.„Targi.Wiedzy.Samorządowej”.oraz.misję.
gospodarczą.przedsiębiorstw.z.województwa.świętokrzy-
skiego.na.Ukrainie 
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Uroczystość otwarcia Domu Polski Wschodniej 
w Brukseli.

Świętokrzyska delegacja w nowo otwartym biurze naszego regionu przy Domu Polski Wschodniej w Brukseli.

Dom Polski Wschodniej 
i reaktywowanie Biura 
Regionalnego Województwa 
Świętokrzyskiego w Brukseli
 Avenue de Tervueren 48 w Brukseli - pod tym adre-
sem od lutego 2010 roku funkcjonuje przedstawicielstwo 
Województwa Świętokrzyskiego w Unii Europejskiej 
w ramach Domu Polski Wschodniej. Przecięcie wstęgi 
przez pięciu marszałków oraz odegranie hymnu Unii 
Europejskiej rozpoczęło oficjalną działalność Domu 
Polski Wschodniej. Powstał on mocy porozumienia  
5 województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, war-
mińsko-mazurskie oraz świętokrzyskie. 

. Podczas. otwarcia. Domu. Polski. Wschodniej. marszałek.
Adam.Jarubas.podkreślał,.iż.zorganizowanie.wspólnej.in-
stytucji.skupiającej.te.pięć.regionów.będzie.miało.ogrom-
ne.znaczenie.nie.tylko.w.kwestii.promocji.województwa.
świętokrzyskiego,. ale. także. pozwoli. monitorować. dzia-
łania.podejmowane.przez.instytucje.europejskie.w.spra-
wach.ważnych.z.punktu.widzenia.interesów.regionu .
. Z. kolei. przewodniczący. Sejmiku. Tadeusz. Kowal-
czyk. mówił,. że. poza. korzyściami. gospodarczymi. i.
tymi. płynącymi. z. dobrej. promocji. Świętokrzyskiego..
w. Unii. Europejskiej,. ważny. jest. także. rachunek. ekono-
miczny .Utrzymanie.Domu.Polski.Wschodniej.w.Brukseli.
będzie. tańsze. dzięki. rozłożeniu. kosztów. na. pięć. woje-
wództw .
. Do. najważniejszych. zadań. Domu. Polski. Wschodniej.
należy. informowanie. podmiotów. w. regionach. o. możli-
wościach. aplikowania. po. środki. w. ramach. programów.

wspólnotowych,.promowanie.Polski.Wschodniej.w.Bruk-
seli.i.w.innych.regionach.UE,.a.także.lobbowanie.na.rzecz.
projektów.złożonych.w.Brukseli.przez.władze.samorzą-
dowe.i.instytucje.z.Polski.Wschodniej .
. Funkcjonowanie. regionalnego. przedstawicielstwa.
Województwa. Świętokrzyskiego. w.ramach. Domu. Polski.
Wschodniej.w.Brukseli.umożliwia.szerzenie.pozytywnego.
wizerunku. regionu. świętokrzyskiego. na. arenie. między-
narodowej,.a.także.ułatwia.dostęp.do.środków.unijnych.
i.pozyskanie. inwestorów. zagranicznych. oraz. reprezen-
tację. interesów.województwa.na.poziomie.europejskim .
Nowa. inicjatywa. regionów. Polski. Wschodniej. zdobywa.
coraz. większy. rozgłos. w. środowisku. instytucji. UE. oraz.
biur.regionalnych,.a.wspólne.uczestnictwo.pod.szyldem.
East.Poland.House.w.cyklicznych.imprezach.OPEN.DO-
ORS.DAY.2010.oraz.Fête.de.Tervuren.wzbudziło.duże.za-
interesowanie.zwiedzających.stoisko 
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. W.Domu.Polski.Wschodniej.znalazło.swoją.siedzibę.Biu-
ro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego, którego.
działalność.została.wznowiona.po.kilku.latach.przerwy 
. OPEN.DOORS.DAY.to.inaczej.dzień.otwarty.instytucji.
UE.funkcjonujących.w.Brukseli,.w.którym.obywatele.UE.
i.turyści.z.innych.krajów.mają.okazję.zapoznać.się.z.funk-
cjonowaniem.instytucji.europejskich.i.ich.pracownikami,.
a.także.przedstawicielami.poszczególnych.regionów.kra-
jów.członkowskich .Z.kolei.Fête.de.Tervuren.to.święto.Alei.
Tervuren,.zwanej.najpiękniejszą.aleją.kasztanową.Europy ..
W. czasie. tych. wydarzeń,. dla. odwiedzających. stoisko.
Biura. Regionalnego. Województwa. Świętokrzyskiego. w.
Brukseli,. przygotowane. zostały. materiały. promocyjne,.
broszury. promujące. aktywną. turystykę. i.wypoczynek .
Zwiedzający. mogli. otrzymać. informacje. o. największych.
atrakcjach.turystycznych.województwa.świętokrzyskiego.
oraz.gadżety.promocyjne.związane.z.regionem .
. W.czasie.Open.Doors.Day.2010.Komitet.Regionów.od-
wiedziło.w.sumie.około.6000.osób,.z.których.wiele.zapo-
znało. się.z.ofertą. turystyczną.Województwa.Świętokrzy-
skiego .Biuro.Regionalne.Województwa.Świętokrzyskiego.
w.Brukseli.było. jednym.z.dwóch.polskich.biur. regional-
nych.w.Brukseli.(obok.Biura.Regionalnego.Województwa.
Śląskiego),. prezentujących. dodatkowy. program. promo-
cyjny .Przygotowano.konkurs.dla.odwiedzających.Komitet.
Regionów.pt .„Polish.Speaker” .W.ramach.wspomnianego.
konkursu. ponad. 100. uczestników. obejrzało. film. promo-
cyjny. „Świętokrzyskie. –. poleć. na. weekend”,. a.następnie.
nauczyło.się.mówić:.„Świętokrzyskie.-.poleć.na.weekend”.
oraz.„Województwo.Świętokrzyskie.czaruje” .
. Obecnie. przygotowywany. jest. udział. BRWŚ. i. Woje-
wództwa. Świętokrzyskiego. w.OPEN. DAYS. 2010. -. VIII.

„Świętokrzyskie czaruje 
- poleć na weekend!”
GRAND PRIX dla Świętokrzyskiego
 Województwo Świętokrzyskie zostało laureatem IV 
edycji konkursu Złote Formaty. Kampania promocyjna 
województwa świętokrzyskiego zwyciężyła w kategorii 
Działalność Promocyjna - GRAND PRIX. Zdobyła tak-
że Nagrodę Specjalną Polskiej Organizacji Turystycznej. 
Nagrodę podczas Gali Festiwalu Promocji Miast i Regio-
nów w Warszawie odebrał marszałek Adam Jarubas.

. -. To. dla. nas. ogromne. zaskoczenie. –. mówił. po. odbio-
rze.nagrody.marszałek.Adam.Jarubas .–.Zgłosiliśmy.tylko.
jeden. projekt,. ale. jak. się. okazało. najlepiej. oceniony . Co.
ważne.zyskał.on.taką.ocenę.w.oczach.fachowców,.bo.w.
Kapitule.nagrody.zasiadają.znawcy.tematu.-.przedstawi-
ciele.największych.domów.mediowych.i.jest.to.środowi-
sko.naprawdę.opiniotwórcze .Nagrodę.dostaliśmy.za.ca-
łość.działań.promocyjnych.w.latach.2007.–.2009.–.dodaje.
Adam.Jarubas 

. Zdaniem. marszałka. nagroda. ta. potwierdza,. że. trafny.
był.wybór.Regionalnej.Organizacji.Turystycznej.do.pro-
wadzenia. kampanii. promocyjnej. województwa. święto-
krzyskiego .–.Takie.rozwiązanie.pozwoliło.wygenerować.

dobre.pomysły,.zwłaszcza,.że.świętokrzyska.ROT.to.jed-
na.z.najmocniejszych.organizacji.turystycznych.w.kraju .
W.ubiegłym. roku. było. głośno. o. województwie. święto-
krzyskim,.dużo.i.dobrze.o.naszym.regionie.mówiło.się.tak-
że.podczas.wczorajszej.Gali.Złotych.Formatów .Nagroda.
zbiegła.się.z.prezentacją.nowej.czołówki.do.serialu.„Ojciec.
Mateusz” .A.to.nie.jest.nasze.ostatnie.słowo .O.wojewódz-
twie.będzie.jeszcze.głośno.–.zapowiada.Adam.Jarubas 
. Nagrodą. w. konkursie. jest. dodatkowa. kampania. bill-
boardowi.za.100.tysięcy.złotych.oraz.prezentacja.filmów.
reklamowych.w.warszawskim.metrze .Konkurs.Złote.For-
maty. służy. prezentacji. działań. samorządów. w. obszarze.
budowania.marek.i.promocji . Jest. jednym.z.kluczowych.
elementów.prestiżowego.Festiwalu.Promocji.Miast. i.Re-
gionów .W.tegorocznej.edycji.wzięło.udział.75.miast.i.re-
gionów,. które. nadesłały. 173. propozycje . Kampania. pro-
mocyjna. województwa. świętokrzyskiego. była. jedynym.
projektem.z.regionu.zgłoszonym.do.konkursu .Była.ona.
prowadzona.w.oparciu.o.profesjonalne.badania.Pentora,.
zaplanowana.jest.na.dwa.lata .Jej.budżet.to.7.mln.zł .Reali-
zowana.jest.w.różnego.typu.mediach,.z.wykorzystaniem.
wielu.nośników.-.billboardów,.spotów.telewizyjnych,.In-
ternetu . Przewodnie. hasło. kampanii. to:. „Świętokrzyskie.
czaruje,.poleć.na.weekend” 

Europejskim.Tygodniu.Regionów.i.Miast.w.Brukseli .Te-
goroczna.edycja.imprezy.przebiegać.będzie.pod.hasłem.
„Europa.2020.–.Konkurencyjność,.współpraca.i.spójność.
dla. wszystkich. regionów” . Wydarzenie. organizowa-
ne. jest. przez. Komitet. Regionów,. Dyrekcję. Generalną.
ds .Polityki.Regionalnej.Komisji.Europejskiej,.Parlament.
Europejski.oraz. liczne.przedstawicielstwa.regionalnej. i.
lokalne.z.siedzibą.w.Brukseli 

Współpraca z węgierskim 
regionem Komarom-Esztergom
 We wrześniu 2008 roku świętokrzyska delegacja 
z wiceprzewodniczącym Sejmiku Józefem Żurkiem, 
marszałkiem Adamem Jarubasem oraz Lechem Jani-
szewskim, członkiem Zarządu Województwa zapre-
zentowała nasz region w Ambasadzie Polski w Buda-
peszcie w ramach obchodów 50 lecia Stowarzyszenia 
Józefa Bema.

. Podczas.wizyty.na.Węgrzech.władze.samorządu.wo-
jewództwa.podpisały.list.intencyjny.o.współpracy.mię-
dzy. Województwem. Świętokrzyskim. a. Regionem. Ko-
márom-Esztergom,. o. której. sformalizowanie. zabiegały.
również.organizacje.polonijne.działające.na.terenie.tego.
węgierskiego.regionu .List.dotyczy.współpracy.w.sferze.
gospodarki. i. ochrony. środowiska,. wymiany. doświad-
czeń.i.najlepszych.praktyk.w.zakresie.rozwoju.regional-
nego,.w.tym.transferu.wiedzy.i. innowacji .Zakłada.on.
również.rozwój.współpracy.w.zakresie.wspierania.kon-
taktów.społecznych,.kulturalnych,.sportu.i.turystyki .

Promocja regionu
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Gala Festiwalu Promocji Miast i Regionów w Warszawie, podczas której Świętokrzyskie 
otrzymało nagrodę GRAND PRIX w kategorii Działalność Promocyjna.

„Odkrywamy Świętokrzyskie”
. To.akcja.zorganizowana.we.współpracy.z.„Gazetą.Wy-
borczą”,.która.w.swoim.wydawnictwie.zamieszczała.bez-
płatny. dodatek. pn .„Świętokrzyskie. zauroczy” . Dodatek.
zawierał.materiały.dotyczące.interesujących.miejsc.w.re-
gionie.świętokrzyskim .Celem.tej.akcji.było.przybliżenie.
mieszkańcom. naszego. regionu. jego. walorów. turystycz-
nych. i. przyrodniczych . W. efekcie. zorganizowano. wie-
le. wycieczek. autokarowych. do. miejsc. prezentowanych.
w.materiałach.promocyjnych 

„e-paszport”
. Promowanie. elektronicznych. form. łączności. wśród.
mieszkańców.Województwa.Świętokrzyskiego.to.główny.
cel.akcji.„e-paszport”,.która.została.zorganizowana.przez.
Urząd. Marszałkowski. Województwa. Świętokrzyskiego .
Była. ona. skierowana. przede. wszystkim. do. osób. wkra-
czających.dopiero.w.świat.Internetu,.zwłaszcza.do.ludzi.
starszych . E-paszport. jest. elektronicznym. nośnikiem. in-
formacji,.wielkości.dowodu.osobistego,. i.zawiera.adresy.
internetowe. najciekawszych. atrakcji. turystycznych. na-
szego.regionu.oraz.krótki.film.promujący.Województwo.
Świętokrzyskie . W. ramach. niniejszej. akcji. został. zorga-
nizowany. konkurs. dotyczący. wiedzy. o. regionie,. reali-
zowany. przy. wykorzystaniu. informacji. elektronicznych.
zawartych. na. stronach. internetowych . Dla. zwycięzców.
przewidziano.interesujące.nagrody,.które.zostały.wręczo-
ne.przez.Marszałka.Województwa.Świętokrzyskiego .

„Perły Świętokrzyskie” 
. To. projekt. Samorządu. Województwa. realizowany.
we.współpracy. z. Radiem. Kielce . Niniejszy. projekt. miał.
na. celu. promocję. regionu,. jego. walorów. krajoznawczo-
turystycznych,. jak. i. zaprezentowanie. bogatych. tradycji.
kulturowych. lokalnych. społeczności . W. ramach. tej. akcji.
w. najważniejszych. miastach. regionu. zostały. zorganizo-
wane.koncerty.zachęcające.turystów.i.mieszkańców.ziemi.
świętokrzyskiej.do.zwiedzania.okolic.i.poznawania.znaj-
dujących.się.tam.atrakcji.turystycznych.i.przyrodniczych .

X lat Świętokrzyskiego
. W. 2008. roku. województwo. świętokrzyskie. obchodzi-
ło. jubileusz. 10-lecia. swojego. istnienia . Z. tej. okazji. zor-
ganizowano. szereg. imprez. promujących. to. wydarzenie .
Otwarto.nową.siedzibę.Wojewódzkiej.Biblioteki.Publicz-
nej. w.Kielcach,. zorganizowano. wystawę. fotografii. „Wal-
ka. o. województwo. -. jak. to. było?”,. a. także. konferencję.
naukową.„Tożsamość.Województwa.Świętokrzyskiego.w.
kontekście.kraju.i.unii.europejskiej” .W.ramach.obchodów.
zostały. zorganizowane. promujące. region. wycieczki. kra-
joznawcze. po. województwie,. pod. wspólną. nazwą. „Od-
kryjmy.świętokrzyskie” .Ponadto,.w.kieleckim.amfiteatrze.
Kadzielnia. zorganizowano. koncert. pn . „Świętokrzyskie.
Gwiazdy.dla.Świętokrzyskiego”,.podczas.którego.wystą-
piły.gwiazdy.polskiej.estrady.związane.z.regionem.świę-
tokrzyskim 
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Rekonstrukcja Pielgrzymki Króla 
Władysława Jagiełły na Świętym 
Krzyżu
. Podczas.Jarmarku.Świętokrzyskiego.w.maju.2010.r .od-
była. się. rekonstrukcja.pielgrzymki.króla.Władysława. Ja-
giełły.z.Nowej.Słupi.na.Święty.Krzyż .Królewski.orszak.
z. Danielem. Olbrychskim. w. roli. Jagiełły,. przebył. Drogą.
Królewską. las,. leżący.w.obrębie.Świętokrzyskiego.Parku.
Narodowego,.w.drodze.do.klasztoru .Zwieńczeniem.sym-
bolicznej.drogi.była.msza.na.Świętym.Krzyżu .

„Chopin. The Course”
. W.2010.roku.region.świętokrzyski.promował.się.w.Szwe-
cji. w. ramach. organizowanej. przez. Polską. Organizację.
Turystyczną.kampanii.-.„Chopin .The.Course” .W.trakcie.
trzymiesięcznego. rejsu.załoga.żaglowca.„Fryderyk.Cho-
pin”.promuje.polską.kulturę,.tradycję.i.walory.turystyczne.
kraju.wśród.mieszkańców.najważniejszych.europejskich.
miast. portowych . Udział. w. tym. niekonwencjonalnym.
przedsięwzięciu. miało. także. Województwo. Świętokrzy-
skie:. w. czasie. wizyty. w. dniach. 21-23. czerwca. delegacja.
Samorządu. Województwa. wzięła. udział. w. spotkaniach..
z. mieszkańcami. Sztokholmu,. mediami. i. przedstawicie-
lami. miejscowej. branży. turystycznej . Wizytę. w. Sztok-
holmie. rozpoczęła. uroczysta. gala. w. miejskim. ratuszu,.
połączona.z.występem.świętokrzyskiego.Trio.Jazzowego.
i. tancerzy . W. Złotej. Sali,. gdzie. tradycyjnie. wręczane. są.
Nagrody.Nobla,.przedstawicieli.regionu.przyjęła.szwedz-
ka.delegacja.przedstawicieli.świata.kultury.i.polityki .Poza.
tym.w.centrum.Sztokholmu.zorganizowano.dwudniowy.
piknik.promujący.najciekawsze.turystycznie.regiony.Pol-

Podopieczni Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Stąporkowie – zwycięzcy spartakiady 
sportowej, podczas wizyty w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni.

ski .W.dwóch.przestronnych.namiotach.rozstawionych.w.
pobliżu.żaglowca.można.było.uzyskać.materiały.na.temat.
Polski,.skosztować.tradycyjnych.potraw.kuchni.regional-
nej,.czy.nauczyć.się.podstaw.poloneza 

Nagroda ,,Janka Muzykanta”
. Rozpoczęte. w. 2009. roku. przedsięwzięcie. skierowane.
jest. do. solistów. i. zespołów. muzykujących,. które. biorą.
udział.w.eliminacjach.rejonowych.do.Międzynarodowe-
go.Festiwalu.„Buskie.Spotkania.z.Folklorem” .Spośród.no-
minowanych. do. nagrody,. podczas. koncertu. finałowego.
wyłaniany. jest. zwycięzca,.który.otrzymuje.ufundowaną.
przez. Marszałka. Województwa. Świętokrzyskiego. statu-
etkę.„Janka.Muzykanta”.oraz.nagrodę.finansową .Celem.
przedsięwzięcia. jest. docenienie. zasług. twórców. ludo-
wych.i.ambasadorów.kultury.ludowej.w.kraju.i.poza.gra-
nicami 

„Aktywne Świętokrzyskie” 
. To. akcja. promocyjna. Województwa. Świętokrzyskiego.
skierowana.do.dzieci.i.młodzieży.-.wychowanków.świę-
tokrzyskich.placówek.opiekuńczo-wychowawczych .Pod-
czas. trwania.akcji.zespoły.rywalizowały.w.spartakiadzie.
sportowej .Drużyna,.która.zajęła. I.miejsce.w.zawodach,.
zapewniła. wszystkim. wychowankom. swojej. placówki.
udział. w. obozie. ufundowanym. przez. Marszałka. Woje-
wództwa. Świętokrzyskiego . Obóz. połączony. był. z.po-
znawaniem.dawnych.tradycji.wraz.z.atrakcjami.(np .wy-
cieczki.do.najbardziej.znanych.miejsc.regionu,.warsztaty.
tematyczne.z.rękodzieła.(tkactwo,.garncarstwo).oraz.sztu-
ki.ludowej 
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Informatyzacja województwa 
– działania Biura Społeczeństwa 

Informacyjnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego

„e-Świętokrzyskie - rozbudowa 
infrastruktury informatycznej” 
 Elektroniczny obieg dokumentów w urzędach jednostek 
samorządu terytorialnego, portal „Wrota Świętokrzyskie” 
oraz miejskie sieci światłowodowe w Końskich, Ostrowcu 
Świętokrzyskim, Staszowie i Ożarowie o łącznej długości 
ponad 30 kilometrów – to efekt realizacji współfinansowa-
nego z Unii Europejskiej projektu „e-Świętokrzyskie - roz-
budowa infrastruktury informatycznej”.
. Projekt.był.współfinansowany.ze.środków.Europejskie-
go.Funduszu.Rozwoju.Regionalnego.w.ramach.Zintegro-
wanego.Programu.Operacyjnego.Rozwoju.Regionalnego .
Realizacja.rozpoczęła.się.w.2005.r ,.a.rozliczenie.projektu.
nastąpiło.w.sierpniu.2008.r .Wartość.projektu.to.9,.2.mln.zł .
Oprócz.Województwa,.uczestniczyło.12.partnerów .W.ra-
mach.projektu.zrealizowano.poniższe.zadania:

I .Budowa. linii. światłowodowej. w. Staszowie,. Oża-
rowie,. Końskich. i. Ostrowcu. Świętokrzyskim. wraz.
z.urządzeniami.aktywnymi 

II .Dostawa. i. wdrożenie. Systemu. Elektronicznego.
Obiegu. Dokumentów. dla. wszystkich. partnerów.
projektu 

III .Zaprojektowanie,. wykonanie. i. wdrożenie. Portalu.
„Wrota.Świętokrzyskie” 

. Projekt.„e-Świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury infor-
matycznej”, realizował.założenia.inicjatywy.e-Europe.2005.
oraz.Strategii. Informatyzacji. Rzeczpospolitej. Polskiej.
2004-2006 . Przedmiotem. projektu,. było. przygotowanie.
rozwiązania. e-Government . Założono,. że.do. prawidło-
wego.działania.usług.on-line,.niezbędny.jest.System.Elek-
tronicznego.Obiegu.Dokumentów,.który.usprawni.funk-
cjonowanie. urzędów. i. jednostek. podległych. urzędom .
Elektroniczny.obieg.dokumentów,.to.system.informatycz-
ny.automatyzujący.obieg.informacji.w.urzędzie,.a.przede.
wszystkim.umożliwiający.pełną.obsługę.dokumentu.elek-
tronicznego .Wdrożenie.w.pełni.funkcjonalnego.systemu.
w. trzynastu. jednostkach. ze.ścieżkami. obiegu. spraw,. za-

pewniło. zwiększenie. efektywności. funkcjonowania. jed-
nostek.i.podległych.im.placówek .
. W.ramach.projektu,.wybudowano.także.miejskie.sieci.
światłowodowe. w. miastach:. Końskie,. Ostrowiec. Świę-
tokrzyski,. Staszów,. Ożarów,. o. łącznej. długości. 30,5. km .
Istnienie. szerokopasmowej. sieci,. daje. nowe. możliwości.
świadczenia. usług. publicznych . Wydajne. łącza. światło-
wodowe,. które. są. jednym. z.elementów. projektu,. gwa-
rantują.szybkość.i.bezpieczeństwo.przesyłanych.danych .
Zapotrzebowanie. na.infrastrukturę. teleinformatyczną.
w.przypadku.urzędów,.wynika.z.obecnego. i.przyszłego.
poziomu. komunikacji. elektronicznej. urzędu. ze. światem.
zewnętrznym .
. Realizacja.tego.przedsięwzięcia.–.stworzenia.„pajęczy-
ny”.łączącej.różne.jednostki.i.dostęp.do.szerokopasmowe-
go.Internetu,.jest.warunkiem.koniecznym.do.sprawnego.
działania. elektronicznego. obiegu. dokumentów. i.obsługi.
obywatela,.a.także.wykorzystania.nowoczesnych.rozwią-
zań. w.różnych. dziedzinach. np :. telemedycyny. czy. e-le-
arningu .Pozwala.na.budowę.zintegrowanych.systemów.
zarządzaniem.miastem .

Marszałek Adama Jarubas podpisuje umowę 
na projekt „E- świętokrzyskie”.

 Głównym kierunkiem działań w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, było podejmowanie działań na rzecz kształtowania kierunków rozwoju w zakresie społe-
czeństwa informacyjnego, pozyskiwania funduszy pozabudżetowych przeznaczonych na realizację zadań, oraz 
inicjowanie i kształtowanie współpracy z jednostkami administracji publicznej i innymi zainteresowanymi podmio-
tami mającymi na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego w Województwie Świętokrzyskim.
 Priorytety te, osiągane są głównie poprzez realizację projektów służących rozwojowi społeczeństwa informacyj-
nego. Do czerwca 2009 roku Biuro Społeczeństwa Informacyjnego w UMWŚ funkcjonowało pod nazwą Zespół ds. 
Informatyzacji Województwa.
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Informatyzacja – drugi etap 
 106 samorządów z całego województwa przystąpi-
ło do realizacji projektu „E-świętokrzyskie rozbudowa 
infrastruktury informatycznej jednostek samorządu te-
rytorialnego”. Wartość projektu to ponad 38 milionów 
złotych. Przedsięwzięcie jest finansowane z Regionalne-
go Programu Operacyjnego. Jest to kontynuacje i rozsze-
rzenie projektu „e-świętokrzyskie”, zrealizowanego ze 
środków unijnych w latach 2004 – 2006 (Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego).
. Celem.projektu.jest.doposażenie.urzędów.w.sprzęt.i.opro-
gramowanie. oraz. podniesienie. bezpieczeństwa. systemów.
i.sieci.komputerowych.w.jednostkach.samorządu.terytorial-
nego,. a. w. efekcie. stworzenie. jednolitej,. nowoczesnej. plat-
formy.technologicznej .Projekt.jest.nastawiony.na.rozbudo-
wę. szeroko.pojętej. e-administracji,.poprzez.przygotowanie.
urzędów.gmin.i.powiatów.do.wykorzystania.technik.infor-
matycznych,. m in . systemu. elektronicznego. obiegu. doku-
mentów,. portali. internetowych,. archiwizacji. dokumentów,.
rozwój.elektronicznych.usług.dla.mieszkańców.z.wykorzy-
staniem.podpisu.elektronicznego .Założeniem.projektu. jest.
także. budowa. systemu. transmisji. danych. pomiędzy. insty-
tucjami.użyteczności.publicznej .Przedsięwzięcie. jest.finan-
sowane.z.Regionalnego.Programu.Operacyjnego.w.ramach.
działania.„Budowa.infrastruktury.społeczeństwa.informacyj-
nego”,.jako.projekt.kluczowy .Jego.wartość.to.38.mln.439.tys .
zł,.a.realizacja.projektu.przewidziana.jest.do.2012.roku 

Sieć Szerokopasmowa Polski 
Wschodniej
 Celem projektu pod nazwą „Sieć Szerokopasmo-
wa Polski Wschodniej”, jest zwiększenie dostępu do 
internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw  
i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych 
„wykluczeniem cyfrowym”.
. Realizacja.projektu.doprowadzić.ma.zarówno.do.popra-
wy.konkurencyjności.rynku.szerokopasmowego.Interne-
tu.(poprzez.zwiększenie.konkurencji.na.rynku.hurtowej.
transmisji.danych.oraz.otwartego.dostępu.do.infrastruk-
tury.pasywnej),.jak.i.do.zwiększenia.wśród.mieszkańców.
Polski.Wschodniej.zagrożonych.wykluczeniem.cyfrowym.
poziomu.wiedzy,.kompetencji.oraz.świadomości.z.zakresu.
wykorzystania.Internetu .Wartość.projektu.wynosi.ok .202.
mln.zł,.przy.czym.85%.stanowi.dofinansowanie.z.Unii.Eu-
ropejskiej,.10%.będzie.dofinansowane.z.budżetu.państwa..
i.5.%.wkładu.własnego.województwa .Obecnie.został.zło-
żony.wniosek.o.dofinansowanie.Projektu 

Elektroniczny system informacji 
przestrzennej 
 Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informa-
cji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” to 
Indywidualny Projekt Kluczowy Województwa Świę-
tokrzyskiego realizowany przy partnerskiej współpra-
cy wszystkich Jednostek Samorządu Terytorialnego tj. 
Województwa Świętokrzyskiego, 13 powiatów oraz 102 
gmin. Jego celem jest zbudowanie jednolitego i spójne-
go systemu do przetwarzania informacji przestrzennych 
z terenu całego Województwa Świętokrzyskiego. 

. Projekt. w. znacznym. stopniu. ułatwi. gromadzenie,.
przetwarzanie. i. udostępnianie. danych. o.terenie. oraz.
przyczyni. się. do. bezproblemowego. przystosowania. JST.
do.wymagań,.które.przed.nimi.stawia.dyrektywa.INSPI-
RE. w.zakresie. regulacji. infrastruktury. informacji. prze-
strzennej . Umożliwi. generowanie. dowolnych. zestawień.
danych.i.analiz.przestrzennych.dla.całego.województwa.
lub.dowolnego.miejsca .System.informacji.przestrzennej.
skutecznie.wspomaga.procesy.decyzyjne,.zwłaszcza.w.sy-
tuacjach.kryzysowych 
. Realizacja.Projektu.rozpoczęła.się.w.II.kwartale.2010.r ,.
zakończenie. planowane. jest. w. 2012. r . Wartość. projektu.
wynosi.25.milionów.złotych,.z.czego.tj .21.250.000.zł.(85%).
będzie.pozyskane.w.ramach.dofinansowania.ze.środków.
Regionalnego. Programu. Operacyjnego. Województwa.
Świętokrzyskiego.na.lata.2007-2013 .

W portalu Wrota Świętokrzyskie - zakładka PIM - warstwa 
tematyczna ”pomniki walk”, zawierającą umiejscowienie 

geoprzestrzenne pomników walk oraz informację historycz-
ną związaną z danym miejscem (opis zdarzenia i zdjęcia).

Wyszkolony urzędnik – lepsza 
administracja
 Urząd Marszałkowski otrzymał pieniądze na reali-
zację projektu „Rozwój systemu kluczowych obszarów 
funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Świętokrzyskiego”
. Pracownicy.Biura.Społeczeństwa.Informacyjnego,.Biura.
Kadr. i. Szkoleń,. Biura. Komunikacji. Społecznej,. Biura. In-
nowacji. i.Kancelarii.Zarządu.Województwa.przygotowali.
wniosek.o.dofinansowanie.z.programu.Operacyjnego.Ka-
pitał. Ludzki. projektu. pn :. „Rozwój systemu kluczowych ob-
szarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Świętokrzyskiego” . Wniosek. przeszedł.
pozytywną.ocenę.formalną.i.merytoryczną,.w.chwili.obec-
nej.jest.na.etapie.negocjacji .
. W. ramach. projektu,. będą. realizowane. cykle. szko-
leń. i.warsztatów. mających. na. celu. podniesienie. jakości.
świadczonych.usług.i.kompetencji.kadr.Urzędu.Marszał-
kowskiego.Województwa.Świętokrzyskiego 
. Wartość. projektu. wynosi. ok :. 4,8. mln. zł,. przy. czym.
unijne.dofinansowanie.wyniesie.90% 
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Współpraca 
z organizacjami kombatanckimi

 W myśl ustawy ze stycznia 2009 roku „o zmianie nie-
których ustaw w związku ze zmianami w organizacji 
i podziale zadań administracji publicznej w wojewódz-
twie”, działania zmierzające do integracji środowisk 
kombatanckich, współdziałanie z organizacjami spo-
łecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób 
represjonowanych stały się jednym z zadań samorządu 
województwa. Sprawy kombatantów leżą więc teraz 
w gestii marszałka, a nie wojewody. 

Powołanie pełnomocnika ds. 
kombatantów
 Przejęcie przez Samorząd Województwa zadań zwią-
zanych z integracją środowisk kombatanckich, Zarząd 
Województwa w porozumieniu z Kierownikiem Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych powołał 
stanowisko Pełnomocnika ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych i specjalną komórkę do współpracy ze 
środowiskami kombatanckimi. 

. Marszałek. Adam. Jarubas,. podczas. pierwszego. posie-
dzenia.Wojewódzkiej.Rady.Kombatantów.i.Osób.Repre-
sjonowanych.powiedział:.–.Na.mocy.zmian.ustawowych.
to. właśnie. marszałkowi. województwa. przypadł. ten,. z.

jednej. strony. obowiązek,. ale. z. drugiej. też. dowartościo-
wanie,.wyróżnienie.i.zaszczyt,.by.móc.współdziałać.z.or-
ganizacjami. kombatanckimi . Chcemy. tak. działać,. aby. ta.
współpraca.była.na.jak.najwyższym.poziomie .Deklaruję.
pełną.otwartość.na.wszelkie.pomysły,.które.będą.wycho-
dzić. z. Państwa. strony . Drzwi. urzędu. marszałkowskiego.
i. marszałka. są. otwarte. na. rożnego. typu. cenne. i. ważne.
inicjatywy,. które. zechcecie. Państwo. podejmować . Chcę.
powiedzieć,. że. w. moim. odczuciu. realizujecie. Państwo.
ważny.odcinek.kultywowania.pamięci.narodowej,.wasza.
działalność.służy.też.budowaniu.tożsamości.i.świadomo-
ści.mieszkańców.regionu.na.temat.tego,.jak.wyglądała.na-
sza.skomplikowana.historia.–.podkreślał.Adam.Jarubas 
. Zadania. Samorządu. Województwa. obejmują. szeroki.
obszar. spraw. dotyczących. kombatantów. województwa.
świętokrzyskiego . Niezwykle. ważną. jest. koordynacja.
spraw. związanych. z.opieką. zdrowotną. oraz. uszczegó-
łowienie.kierunków.oraz. form.pomocy.materialnej. i. so-
cjalnej,. a. także.opieki. społecznej.na. rzecz.kombatantów.
i. osób. represjonowanych. oraz. ich. rodzin . To. również.
zachęcanie. kombatantów. do. współdziałania. przy. orga-
nizowaniu. uroczystości. patriotycznych,. wspólna. opieka.
nad.miejscami.walk.i.męczeństwa .Do.jego.zadań.należy.
także.współpraca.z.administracją.państwową,.zarządami.
organizacji.kombatanckich.i.osób.represjonowanych.oraz.
samorządami.z.terenu.województwa.świętokrzyskiego .

Wojewódzkie Obchody 70 –rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
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do. wdrożenia. programów. zapewniających. kombatantom.
i. osobom. represjonowanym. warunków. prawidłowego.
leczenia.poprzez.pełną. realizację.programów.pod.nazwą.
„Szpitale.przyjazne.Kombatantom”,. „Przychodnie.przyja-
zne.Kombatantom”.oraz.„Apteki.przyjazne.kombatantom” .
. W. wystąpieniu. na. posiedzeniu. Wojewódzkiej. Rady.
Kombatantów. i. Osób. Represjonowanych. w. kwietniu.
tego.roku,.przewodniczący.Sejmiku.Województwa.Świę-
tokrzyskiego. Tadeusz. Kowalczyk. stwierdził:. –. Jestem.
zaszczycony,.że. spotykam.się.z.najbardziej.zasłużonymi.
mieszkańcami.naszego.regionu .Chcę.Państwa.zapewnić.
o. naszej. otwartości. na. problemy. środowiska. kombatan-
tów,.o.chęci.służenia.wszelką.pomocą .W.pełni.popieram.
inicjatywę.dotyczącą.wdrożenia.w.naszym.regionie.pro-
gramu.zapewniającego.kombatantom.i.osobom.represjo-
nowanym.warunki.do.prawidłowego.leczenia 
. Realizując. zadania. zmierzające. do. integracji. środowisk.
kombatanckich. i. osób. represjonowanych. Marszałek. Woje-
wództwa. zorganizował. z. okazji. święta. „Dzień. Weterana”.
spotkania.Zarządów.szczebla.wojewódzkiego.organizacji. i.
stowarzyszeń. kombatanckich. i. osób. represjonowanych. w.
Parku. Etnograficznym. Muzeum. Wsi. Kieleckiej. w. Tokarni .
Spotkanie. z. udziałem. ok . 150. kombatantów. i. osób. repre-
sjonowanych.odbyło.się.7.września.2010.r .z.udziałem.prze-
wodniczącego. Sejmiku. Wojewódzkiego,. Marszałka. Woje-
wództwa,.członków.Zarządu.Województwa.i.Starostów  

. Szczególne.miejsce.zajmuje.bieżąca.współpraca.z.Wo-
jewódzką.Radą.Kombatantów.i.Osób.Represjonowanych,.
która. pełni. funkcję. Społecznego. Organu. Doradczego.
Marszałka. Województwa. Świętokrzyskiego . Przewodni-
czy.jej.Maciej.Lis .
Wojewódzką. Radę. Kombatantów. i. Osób. Represjonowa-
nych.tworzą.przedstawiciele:.

•.Stowarzyszenie.Szarych.Szeregów.Oddział.im .Zyg-
munta.Kwasa.ps .Kościelny.w.Kielcach .

•.Światowy.Związek.Żołnierzy.Armii.Krajowej.Zarząd.
Okręgu.Kielce 

•.Świętokrzyski.Zarząd.Wojewódzki.Związku.Komba-
tantów.RP. i.Byłych.Więźniów.Politycznych.w.Kiel-
cach 

•.Zarząd.Oddziału.Kielce.Związku .
•.Zarząd.Okręgu.Ogólnopolskiego.Związku.Żołnierzy.

Batalionów.Chłopskich.w.Kielcach .
•.Zarząd. Okręgu. Świętokrzyskiego. Związku. Żołnie-

rzy.Narodowych.Sił.Zbrojnych .
•.Zarząd. Okręgu. Związku. Inwalidów. Wojennych.

Rzeczpospolitej.Polskiej.w.Kielcach .
•.Zarząd.Regionu.Związku.Solidarność.Polskich.Kom-

batantów .
•.Zarząd.Wojewódzki.Związku.Żołnierzy.Batalionów.

Roboczych.Polski.Gułag.w.Kielcach .
.. Samorząd.Województwa.współpracuje.z.organizacjami.
i. stowarzyszeniami. kombatanckimi. przy. organizowaniu.
uroczystości. kombatanckich. i. opiece. nad. miejscami. pa-
mięci.walk. i.męczeństwa,.wspólnie.organizuje.wystawy,.
konkursy.i.konferencje.na.tematy.związane.z.problematy-
ką.kombatancką .
. Zarząd. Województwa. odpowiedział. na. apel. Społecz-
nego.Komitetu.Budowy.Pomnika.znakomitego.żołnierza.
i.generała.Antoniego.Hedy.„Szarego”.i.wsparł.finansową.
tę.inicjatywę,.przekazując.z.budżetu.10.tys .zł .
. Na. wniosek. Zarządu. Okręgu. Światowego. Związku.
Żołnierzy.Armii.Krajowej.w.Kielcach.Zarząd.Wojewódz-
twa.ufundował.też.sztandar.Szkole.Podstawowej.w.Mo-
minie.(gm .Waśniów).im .Jana.Piwnika.Ponurego 
 Samorząd. Województwa. ze. środowiskami. kombatan-
tów. i. osób. represjonowanych. rozpoczął. przygotowania.

Przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk 
na spotkaniu z kombatantami

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kombatantów - kwiecień 2010
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Działalność w zakresie internetu, 
wydawnictw, telewizji i mediów
Portal „Wrota Świętokrzyskie”
 Portal „Wrota Świętokrzyskie” funkcjonuje w ramach 
projektu e-świętokrzyskie realizowanego przez samo-
rząd województwa. Dla internautów dostępny jest od 
września 2008 roku. Z założenia jest platformą infor-
macyjną, mającą promować województwo świętokrzy-
skie, informować o podejmowanych tu na wielu płasz-
czyznach działaniach. Do tego służy jego konstrukcja, 
obejmująca swoim zakresem niemal wszystkie dziedzi-
ny życia regionu. Redaktorzy tworzący portal pracują w 
strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego w Biurze Komunikacji Społecznej.

. Na.portal.składa.się.kilka.komponentów .Wiodącą.rolę.
odgrywa. część. informacyjna . Na. stronie. głównej. inter-
nauta.codziennie.znajduje.aktualne.informacje.dotyczące.
regionu .Od.działań.samorządu.począwszy.poprzez.kul-
turę,.zdrowie,.pracę,.edukację.czy.przedsiębiorczość .Każ-
da.z. tych.dziedzin. jest. także.zgłębiana.w.odpowiednim.
module.tematycznym,.w.którym.internauta.znajdzie.nie.
tylko. informacje. bieżące,. ale. także. poradniki,. konkursy,.
strategie.działania,.plany.rozwoju,.etc .Główna.misja.por-
talu.to.promocja.regionu,.stąd.znaleźć.tu.można.dokład-
ne,. a. niegdzie. indziej. nie. spotykane. opisy. wyróżników.
Świętokrzyskiego. (w.dziale.Regionalna.czy.Dziedzictwo.
Kulinarne). oraz. informacje. niezbędne. dla. odwiedzają-
cych.region.turystów.(od.atrakcji.turystycznych,.poprzez.
miejsca.noclegowe.i.ciekawych.ludzi,.których.należy.od-
wiedzić.podczas.pobytu.) .W.portalu.promowani.są.tak-
że.lokalni.przedsiębiorcy.i.ich.działania,.znaleźć.tu.także.
można.ofertę.dla.inwestorów .Twórcy.portalu.założyli.tak-
że,.że.będzie.on.platformą.wielopłaszczyznową,.stąd.kilka.
propozycji. „do. poczytania” . Odwiedzający. stronę. mogą.
śledzić. na. bieżąco. relacjonowane. wydarzenia. sportowe,.
wywiady.z. ludźmi. regionu,. recenzje,.blogi. czy.aktualną.
dla. Świętokrzyskiego. prognozę. pogody . Unikatowy. jest.
także. zbiór. Miejsc. Pamięci. Narodowej. w. regionie. wraz.
ze. zdjęciami.pomników. i. obelisków. oraz. tłumaczeniami.
przygotowany.przez.jednego.z.redaktorów.portalu .

. Kolejnym. komponentem. serwisu. jest. zakładka. „In-
stytucje”.–.gdzie.można.znaleźć.aktualne,.bieżące. infor-
macje. dotyczące. funkcjonowania. jednostek. samorządu.
terytorialnego,.administracji.rządowej,.a.także.instytucji,.
realizujących. istotne. zadania. publiczne . To. wyczerpują-
ce.źródło. informacji.dotyczącej.działania.urzędów:.mar-
szałkowskiego.i.wojewódzkiego,.starostw.powiatowych.i.
urzędów.gmin.z.terenu.województwa.świętokrzyskiego .
W.gronie.partnerów.„Wrót.Świętokrzyskich”.znajdują.się.
instytucje. użyteczności. publicznej. -. szpitale,. centra. na-
ukowe,.uczelnie .

. Ciekawostką. strony. jest. komponent. mapowy,. w. któ-
rym. znajduje. się. mapa. administracyjna. województwa. z.
możliwością. przybliżania. miejsc,. które. internauta. chce.

odwiedzić . Są. także. ortofotomapy,. mapy. hydrologiczne.
czy.sozologiczne .

. Od. początku. działalności. portalu. dominuje. ten-
dencja. zwyżkowa. w. jego. odwiedzalności . W. roku.
2008. (w. czasie. 4. miesięcy. działania). portal. odwiedziło..
19 502.unikatowych.gości,.w.roku.2009.było.to.141 880 uni-
katowych.gości .W.roku.2010.(statystyki.do.lipca).130 270.
unikatowych.gości .Najchętniej.odwiedzana.jest.część.in-
formacyjna.portalu,.później.BIP.i.komponent.mapowy .

. W.najbliższym.czasie.portal.zyska.wersję.dla.osób.nie-
widomych.i.niedowidzących.oraz.zostanie.wzbogacony.o.
multimedia.(w.tym.wirtualne.spacery.po.regionie),.które.
pozwolą.na.jego.uatrakcyjnienie 

www.sejmik.kielce.pl

 Nowa Strona Internetowa Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego została uruchomiona 
2 kwietnia 2007 roku. Unowocześniono szatę graficzną 
serwisu, utworzono zakładki m.in.: dla poszczególnych 
departamentów urzędu, programów i konkursów, insty-
tucji podległych marszałkowi, a także organizacji poza-
rządowych. 

. W. serwisie. oprócz. informacji. dotyczących. działalno-
ści. samorządu. województwa. oraz. Sejmiku,. zamieszcza-
ne. są. również. codziennie. aktualizowane. wiadomości.
(wraz. ze. zdjęciami). adresowane. do. różnych. grup. spo-
łecznych:. samorządowców,. przedsiębiorców,. organiza-
cji. pozarządowych,. turystów. oraz. osób,. które. pragną.
załatwić. konkretne. sprawy. w. urzędzie . Głównym. ce-
lem. wykreowania. nowej. strony. była. dbałość. o. pozy-
tywny. wizerunek. instytucji. oraz. dobrą. komunikację..
z.interesantami 

. Od. momentu. zmiany. graficznej. i. zawartości. meryto-
rycznej. stronę. odwiedziło. prawie. 2 miliony. internautów,.
co.świadczy,.że.jest.ona.dobrym.źródłem.informacji.o.dzia-
łaniach.samorządu.województwa.i.jednostek.podległych 

. Warto. podkreślić,. że. witryna. www sejmik kielce pl.
była. jedną. z. pierwszych. stron. internetowych. dostępną.
dla. osób. niewidomych. w. Polsce,. dostosowaną. do. stan-
dardów.wytyczonych.przez.organizację.Word.Wide.Web.
Consortium.(W3C) .Pierwszym.krokiem.w.kierunku.po-
prawienia.dostępności.strony.internetowej.było.dostoso-
wanie.jej.dla.osób.słabo.widzących .Wprowadzono.żółte.
litery.na.czarnym.tle. i.„lupkę”,.za.pomocą.której.można.
regulować.wielkość.czcionki .Specjalnie.dla.osób.niewido-
mych.zamieszczono.niektóre.wydania.gazety.samorządo-
wej.„Nasz.Region”.w.formie.plików.dźwiękowych 
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Liczba odwiedzin na stronie w poszczególnych latach oraz miesiącach odzwierciedlają poniższe wykresy:

•.Rok.2010.(do.11 08 2010).–.345.171
•.Rok.2009.–.547.325
•.Rok.2008.–.654.641
•.Rok.2007.–.340.714.

. Łączna. liczba. wejść. na. stronę. internetową. Sejmiku.
–.1.887.851

Statystyka wejść na stronę internetową 
www.sejmik.kielce.pl od kwietnia 2007 

do 11 sierpnia 2010 
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Porównanie liczby wejść na stronę w poszczególnych miesiącach na przestrzeni lat 2008 - 2010

Wydawnictwa
 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskie-
go od lutego 2007 r. wydaje Świętokrzyski Informator 
Samorządowy „Nasz Region”. Jest to wydawnictwo bez-
płatne, które w sposób przystępny informuje mieszkań-
ców regionu o najważniejszych dla nich sprawach. 
. Pismo. wydawane. jest. co. miesiąc. w. nakładzie. 2.000.
egzemplarzy . Dzięki. kolportażowi. za. pośrednictwem.
poczty. oraz. Biura. Obsługi. Interesantów. Urzędu. Mar-
szałkowskiego,. Świętokrzyski. Informator. Samorządowy.
co. miesiąc. trafia. do. mieszkańców. wszystkich. 102. gmin.
województwa .Do.tej.pory.ukazało.się.43.wydania.„Na-
szego. Regionu”. oraz. 19. numerów. specjalnych . Z. okazji.
Świętokrzyskich. Dożynek. Wojewódzkich. wydane. zo-

stały. dwie. gazety. związane. z. obchodami. tego. święta ..
W.grudniu.2009.roku.ukazał.się.pierwszy.numer.Informa-
tora. Sołeckiego. Województwa. Świętokrzyskiego. „Słowo.
Sołtysa” .Gazeta.jest.kwartalnikiem,.ukazuje.się.w.nakła-
dzie. 2,5. tys . egzemplarzy . Informuje. o. działaniach,. suk-
cesach.i.problemach.sołtysów.w.naszym.regionie .Pismo.
otrzymują.sołtysi.z.terenu.województwa .

ITV Sejmik
 Od 3 marca 2008 roku rozpoczęła działalność Telewi-
zja Internetowa Urzędu Marszałkowskiego. Od tamtej 
pory nakręcono ponad 320 filmów ukazujących najważ-
niejsze wydarzenia związane z pracą Sejmiku Woje-
wództwa, Urzędu Marszałkowskiego oraz  jednostek mu 
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podległych. Kamera towarzyszyła najważniejszym dla 
regionu wydarzeniom gospodarczym, społecznym i kul-
turalnym. 

. Powstało. też. kilka. produkcji. specjalnych,. m in . film.
promujący.wojewódzki.samorząd,.nastrojowa.retrospek-
cja. z.okazji. obchodów. 50-lecia. współpracy. Świętokrzy-
sko-Winnickiej,. prezentacja. działań. Urzędu. Marszał-
kowskiego.na.rzecz.osób.niewidomych,.czy. też.filmowa.
prezentacja.nominowanych.do.Nagrody.Świętokrzyskiej.
Victorii.2008.i.2009 .Nowością.na.witrynie.www.itv.sejmik.
kielce.pl.jest.„Komentarz.Dnia”,.podsumowujący.istotne.
dla.województwa.fakty,.wydarzenia.i.przedsięwzięcia 

Działania promocyjne
 Od 2007 r. Biuro Komunikacji Społecznej organizuje 
szereg imprez, mających na celu: przybliżenie funkcjo-
nowania urzędu, wzmocnienie więzi między samorzą-
dem województwa a organizacjami pozarządowymi 
i mediami, kształtowanie bezpiecznych zachowań wśród 
dzieci i młodzieży oraz szeroko pojętą promocję regionu.

. Sztandarowym. przedsięwzięciem. są. obchody. „Dni 
Województwa Świętokrzyskiego” . W. 2009. r . przez. cały.
miesiąc. we. wszystkich. miastach. powiatowych. regionu.
odbywały. się. koncerty. podczas. których. prezentowany.
był.dorobek.kulturalny.i.gospodarczy,.a.także.tradycje.re-
gionu.świętokrzyskiego. i.poszczególnych.powiatów . Im-
prezom.plenerowym.towarzyszyły.konkursy.z.nagroda-
mi,. wspólne. śpiewanie,.degustacja. regionalnych.potraw.
oraz.bajeczny.plac.zabaw.dla.dzieci .
. Z.okazji.Dnia Samorządu Terytorialnego i Dnia Dziec-
ka. w. Parku. Miejskim. w. Kielcach. odbywały. się. Pikniki.
Rodzinne . Mieszkańcy. Kielc. i. regionu. świętokrzyskiego.
mieli. możliwość. spotkania. z. władzami. samorządowymi.
naszego.województwa .Imprezie.towarzyszyły.konkursy.
z.nagrodami.dla.dzieci. i.dorosłych,.występy.artystyczne.
oraz.degustacja.regionalnych.potraw .
. Ogromną.popularnością.wśród.dzieci.i.młodzieży.z.tere-
nu.województwa.świętokrzyskiego.cieszyły.się.„Marszałko-
we Mikołajki”. oraz. Sejmik Dziecięcy i Młodzieżowy,. na.
których.każdego.roku.wraz.z.marszałkiem.Adamem.Jaruba-
sem.i.przewodniczącym.Sejmiku.Tadeuszem.Kowalczykiem.
bawiło.się.w.sumie.blisko.dwa.tysiące.dzieci.z.różnych.zakąt-
ków.województwa .Miały.okazję.poznać.zasady.bezpieczne-
go.wypoczynku.i.zdrowego.trybu.życia,.podzielić.się.swoimi.
spostrzeżeniami.na.temat.naszej.obecności.w.Unii.Europej-
skiej.oraz.spotkać.się.z.Mikołajem 
. Od. 2007. roku. organizowany. jest. Kongres Stowarzy-
szeń Województwa Świętokrzyskiego,.przybliżający.ideę.
działalności.organizacji.pozarządowych.oraz.pogłębiający.
ich.współpracę.z.samorządem.województwa .Spotkania,.
cieszące. się. dużym. zainteresowaniem. przedstawicieli.
NGO.z.naszego.regionu,.były.okazją.do.uzyskania.wie-
dzy. na. temat. możliwości. skorzystania. z. funduszy. unij-
nych. oraz. dofinansowania. i. pomocy. w.organizowanych.
przez.stowarzyszenia.przedsięwzięciach .Biorący.udział.w.
Kongresie.chętnie.korzystali.z.możliwości.uczestniczenia..
w. warsztatach. pisania. projektów . Gośćmi. Kongresu. byli.
ludzie. i. organizacje,. które. swoją. działalnością. udowad-
niają,. że. pomaganie. innym. może. być. prawdziwą. pasją.
np :.Janina.Ochojska.-.prezes.Polskiej.Akcji.Humanitarnej 

Dni Województwa Świętokrzyskiego – Kielce.

Dzień Samorządu Terytorialnego - Park Miejski Kielce.

Marszałkowe Mikołajki – WDK Kielce.

Sejmik Dziecięcy.
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Marszałek Adam Jarubas podczas obrad Sejmiku Młodzieżowego – Kielce, maj 2009.

. O. roli. komunikacji. społecznej. w. kształtowaniu. wize-
runku.samorządu.terytorialnego.dyskutują.dziennikarze.
lokalnych.gazet.oraz.osoby.zajmujące.się.redagowaniem.
stron.internetowych.urzędów.podczas.cyklicznych.konfe-
rencji.„Media.w.procesie.tworzenia.wspólnot.lokalnych” .
Spotkania.służą.nie.tylko.utrzymywaniu.dobrych.kontak-
tów.z.mediami,.pielęgnowaniu.współpracy,.ale.także.uka-
zują.obszary,.które.trzeba.jeszcze.udoskonalić .
. Na.stronie.internetowej.www.sejmik.kielce.pl.ogłasza-
ne. są. konkursy. fotograficzne. i. plastyczne. –. „Wakacyjna.
Widokówka.z.Regionu”,.„Moje.Świętokrzyskie…”,.„Oca-
lić. od. zapomnienia . Szlakiem. przydrożnych. kapliczek”,.
„Pływam,.biegam.w.piłkę.gram .Bezpieczeństwa.zasady.
znam”,.„.5.lat.w.Unii.Europejskiej.–.jak.zmienia.się.mój.re-
gion”,.„Przyrodnicze.fascynacje”,.„Świętokrzyskie.RPO.w.
obiektywach.mieszkańców” .Cieszyły.się.one.bardzo.du-
żym.zainteresowaniem.zarówno.dzieci.i.młodzieży.(pra-
ce. plastyczne). jak. i. internautów. (fotografie) . Pokłosiem.
ogłaszanych. konkursów. skierowanych. do. miłośników.
sztuk.plastycznych.i.fotografii.były.albumy,.prezentujące.
nadesłane. przez. laureatów. prace. m in :. „Świętokrzyskie.
z.pasją”,.„Ocalić.od.zapomnienia .Szlakiem.przydrożnych.
kapliczek”,.„5.lat.w.Unii.Europejskiej.–.jak.zmienia.się.mój.
region”,.„Pływam,.biegam,.w.piłkę.gram .Bezpieczeństwa.
zasady. znam” . W. sumie,. przygotowaliśmy. 13. wydaw-
nictw 
. Włączamy.się.również.w.akcje.prowadzone.na.terenie.
województwa.świętokrzyskiego.m in :.pomoc.powodzia-
nom.z.okolic.Połańca,.przygotowanie.Dnia.Dziecka.w.Par-
ku.Etnograficznym.w.Tokarni.dla.dzieci.z.terenów.popo-
wodziowych,. licytacje. gadżetów. podarowanych. przez.
samorządowców,. z. których. dochód. przeznaczony. był.
na.zakup.sprzętu.medycznego.dla.szpitala.dziecięcego.w.
Kielcach 

Marszałkowscy „KREWniacy”
 W czasie minionej kadencji w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Świętokrzyskiego powstał Klub Ho-
norowych Dawców Krwi. Tradycją stało się, że od kilku 

lat z okazji Dnia Dziecka – 1 czerwca i na Mikołaja – 6 
grudnia pracownicy Urzędu robią nietypowy, ale chyba 
najwspanialszy prezent jaki można sobie wyobrazić: od-
dają cząstkę siebie z przeznaczeniem dla dzieci przeby-
wających na oddziałach szpitalnych naszego regionu.
. Kilkadziesiąt.litrów.krwi.zebranej.dotychczas.w.czasie.
organizowanych.akcji.„Krewniacy.Mikołaja”.i.„Samorzą-
dowcy. Dzieciom”. uratowało. życie. wielu. małym. pacjen-
tom.i.pozwoliło.im.wrócić.do.zdrowia .
. Członkowie. Klubu. poza. honorowym. oddawaniem.
krwi. i. promowaniem. idei. krwiodawstwa,. współpra-
cują. również. z. Regionalnym. Centrum. Krwiodawstwa..
i.Krwiolecznictwa.w.Kielcach.w.zakresie.zwiększania.licz-
by. potencjalnych. dawców. zarejestrowanych. w. Narodo-
wego.Rejestru.Niespokrewnionych.Dawców.Szpiku .
. Liczący.kilkudziesięciu.członków.Klub.HDK.jest.najlep-
szym.przykładem.tego,.że.poza.pracą.zawodową.urzęd-
nicy.samorządowi.potrafią.także.działać.na.rzecz.innych.
osób.-.nie.są.obojętni.na.ich.potrzeby.i.dają.dobry.przy-
kład.jak.można.budować.społeczeństwo.obywatelskie 

Członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi 
działającego w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Świętokrzyskiego.
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Nagrody Samorządu 
Województwa i Marszałka 

Województwa Świętokrzyskiego
Świętokrzyska Victoria

. Nagroda. Świętokrzyska Victoria.
została. ustanowiona. uchwałą. przez.
Sejmik.Województwa.Świętokrzyskie-
go.29.września.2008.roku .Główne.cele.
Nagrody. to:. prezentacja. pozytywne-
go. wizerunku. Województwa. Świę-
tokrzyskiego,. promocja. i. wspieranie.

prorozwojowych. działań. osób. fizycznych. i. prawnych.
działających.na. terenie.Województwa.Świętokrzyskiego,.
promocja. dobrych. praktyk. w. dziedzinie. pozyskiwania. i.
zarządzania.funduszami.europejskimi.przez.osoby.fizycz-
ne.i.prawne 
. Nagroda.przyznawana.jest.w.trzech.kategoriach:

a).„Osobowość”.z.udziałem.osób.fizycznych,

b).„Przedsiębiorczość”.z.udziałem.przedsiębiorców,

c). „Samorządność”. z. udziałem. jednostek. samorządu.
terytorialnego,

. W. konkursie. mogą. uczestniczyć. jednostki. samorzą-
du. terytorialnego,. osoby. fizyczne. i. przedsiębiorcy,. któ-
rzy. działają. lub. mają. siedzibę. na. terenie. województwa.
świętokrzyskiego. i. w. wyznaczonym. przez. Kapitułę.
terminie,. przyślą. formularz. zgłoszeniowy . W. kategorii.
„Osobowość”.dopuszcza.się.dokonanie.zgłoszenia.osoby.
fizycznej,. po. uzyskaniu. jej. zgody,. przez. stowarzyszenia.
twórcze,.organizacje.pozarządowe,. jednostki.samorządu.
terytorialnego,.podmioty.gospodarcze.oraz.osoby.fizycz-
ne .Zgłoszona.osoba.powinna.być.szczególnie.aktywna.w.
społeczno-gospodarczych.dziedzinach.życia.(m in .kultu-
ra,.sport,.nauka,.działalność.społeczna) .

. Korzyści.jakie.uzyskują.zwycięzcy.w.konkursie.o.Świę-
tokrzyską Victorię:

-.prawo. do. uczestniczenia. w. pracach. Kapituły. przez.
okres.dwóch.lat,

-.podniesienie. prestiżu. i. uznania. samorządu,. firmy. i.
osoby.w.województwie,

-.zwycięzca.w.kategorii.„Osobowość”.otrzyma.5.000.zł.
nagrody,

-.zwycięzca.w.kategorii.„Samorządność”.oraz.„Przed-
siębiorczość”.otrzyma.nagrody.rzeczowe.o.wartości.
nie.mniejszej.niż.5.000.zł,.

-.wpis. na. listę. odbiorców. newsletterów. Urzędu. Mar-
szałkowskiego,.

-.promocja.poprzez.umieszczenie.informacji.na.temat.
zwycięskiej.firmy,.samorządu.i.osobie.w.prasie.regio-
nalnej.i.ogólnopolskiej 

Laureaci I edycji Nagrody „Świętokrzyska 
Victoria”
. Laureatem. nagrody. „Świętokrzyska. Victoria”. w. kate-
gorii. „Osobowość”. został. ksiądz. infułat. Czesław. Wala. -.
budowniczy.i.kustosz.Sanktuarium.Matki.Bożej.Bolesnej.
w.Kałkowie.-.Godowie .W.kategorii.„Przedsiębiorczość”.
-.Świętokrzyską.Victorię”.przyznano.Fabryce.Kotłów.SE-
FAKO.S A .z.siedzibą.w.Sędziszowie,.cenionemu.produ-
centowi. jednostek. kotłowych. i. części. ciśnieniowych. ko-
tłów .Natomiast.w.kategorii.„Samorządność”.zwyciężyła.
gmina.Bieliny 

I edycja Świętokrzyskiej Victorii - przewodniczący 
Sejmiku Tadeusz Kowalczyk wręcza statuetkę księdzu 

Czesławowi Wali.

Laureaci II edycji Nagrody „Świętokrzyska 
Victoria”
. Laureatem.nagrody.„Świętokrzyska.Victoria”.w.kategorii.
„Osobowość”.został.dr.n .med .Stanisław.Góźdź,.dyrektor.
Świętokrzyskiego.Centrum.Onkologii .W.kategorii.„Przed-
siębiorczość”.-.Świętokrzyską.Victorię”.przyznano.Klubowi.
Sportowemu.Vive.Targi.Kielce .Natomiast.w.kategorii.„Sa-
morządność”.zwyciężyło.Miasto.i.Gmina.Busko-Zdrój 

Laureaci II edycji Nagrody „Świętokrzyska Victoria”.
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Świętokrzyski 
Racjonalizator

 „Świętokrzyski Racjonalizator”. to. Konkurs. o. Nagrodę.
Marszałka.Województwa.Świętokrzyskiego.ustanowiony.
przez. Sejmik. Województwa. Świętokrzyskiego. 28. wrze-
śnia. 2009. roku . Celem. przedsięwzięcia. jest. wyłonienie.
szczególnie. wartościowych. inicjatyw. innowacyjnych. w.
najważniejszych. obszarach. aktywności. gospodarczej,.
które.wnoszą.znaczący.wkład.w.unowocześnienie. i.roz-
wój. województwa. świętokrzyskiego . W. Konkursie. są.
rozpatrywane. rozwiązania,. na. które. Urząd. Patentowy.
RP. udzielił. ochrony. (patentu. na. wynalazek. lub. prawa.
ochronnego.na.wzór.użytkowy).w.roku.kalendarzowym.
poprzedzającym.edycję.Konkursu.oraz.projekty.wynalaz-
cze.(wynalazki.i.wzory.użytkowe).zgłoszone.do.ochrony.
w. Urzędzie. Patentowym. RP. także. w. roku. kalendarzo-
wym.poprzedzającym.edycję.Konkursu .
. W.ramach.I.edycji.Nagrody.Świętokrzyski.Racjonaliza-
tor. 2009,. Komisja. Konkursowa. przyznała. dwie. Nagrody.
Główne.za.patenty:.
-.Doczołowe.połączenia.sprężone.i.sposób.ich.wykonania.
–.zgłoszony.przez.Politechnikę Świętokrzyską  
- Chłodziwo.do.obróbki.metali – zgłoszony.przez Jednost-
kę Innowacyjno – Wdrożeniową „INWEX” Sp. z o.o. 

Komisja.przyznała.także..jedno.Wyróżnienie.dla.patentu:.
-.Sposób. zwiększania. powierzchni. wymiany. ciepła. ele-
mentów. metalowych. –. zgłoszony. przez. Politechnikę 
Świętokrzyską.

Talenty Świętokrzyskie
. Od.dziesięciu.już.lat.Samorząd.Województwa.Święto-
krzyskiego.wspiera.młodych.mieszkańców.regionu.-.lau-
reatów. międzynarodowych. i. ogólnopolskich. olimpiad,.
konkursów.i.turniejów.oraz.uczniów.i.studentów,.którzy.
wyróżniają.się.wybitnymi.osiągnięciami.naukowymi. lub.

Od 2000 roku tytuł „Talenty Świętokrzyskie” 
otrzymało prawie 180 uczniów i studentów. 

W 2 009 roku Sejmik przyznał 29 nagród, w tym 
2 nagrody zespołowe oraz 16 wyróżnień. 

Nagrodzeni otrzymali od 500 do 1700 złotych.

artystycznymi . Wsparcie. ma. formę. nagrody. pieniężnej. i.
tytułu.„Talenty.Świętokrzyskie” .
. Od. 2000. roku. nagrodę. w. wysokości. 1. tys . zł. Samo-
rząd. Województwa. Świętokrzyskiego. przyznawał. lau-
reatom. międzynarodowych. i. ogólnopolskich. olim-
piad. oraz. konkursów. i. turniejów . W. ciągu. ośmiu. lat.
nagrodzono. w. ten. sposób. .150. młodych. ludzi . W. 2008.
roku. radni. Sejmiku. Województwa. Świętokrzyskiego.
przyjęli. „Program. Samorządu. Województwa. Święto-
krzyskiego. wspierania. edukacji. uzdolnionych. dzieci. i.
młodzieży”,. poszerzając. grono. nagradzanych. o. osoby..
z.wybitnymi.osiągnięciami.naukowymi.lub.artystycznymi .
. Samorząd. Województwa. Świętokrzyskiego. poprzez.
finansowe. wsparcie. aspiracji. i. dążeń. edukacyjnych. i. ar-
tystycznych.młodych.ludzi,.pragnie.przyczynić.się.do.ich.
rozwoju.własnego.i.umocnienia.pozycji.młodych.ludzi.w.
regionie .

Świętokrzyska Nagroda Kultury
. Ustanowiona.przez.Zarząd.Województwa.Świętokrzy-
ska. Nagroda. Kultury. to. wyróżnienie. przyznawane. oso-
bom. szczególnie. zasłużonym. w. dziedzinie. twórczości.
artystycznej.oraz.upowszechniania.i.ochrony.dziedzictwa.
narodowego . Świętokrzyska. Nagroda. Kultury. przyzna-
wana.jest.corocznie.za.osiągnięcia.w.okresie.roku.kultural-
nego.i.sezonu.artystycznego.poprzedzającego.przyznanie.
nagrody.lub.za.całokształt.osiągnięć .
. Nagrodą.I.stopnia.wyróżniona.zostaje.osoba.za.szcze-
gólne. osiągnięcia. o. charakterze. międzynarodowym. lub.
całokształt.osiągnięć.w.dziedzinie.twórczości.artystycznej,.
upowszechniania.i.ochrony.dziedzictwa.narodowego,.zaś.
nagrodę.II.stopnia.Zarząd.przyznaje.za.szczególne.osią-
gnięcia.w.dziedzinie.twórczości.artystycznej,.upowszech-
niania. i.ochrony.dziedzictwa.narodowego.o.charakterze.
ogólnopolskim . Zarząd. Województwa. może. przyznać.
także.wyróżnienia.za.osiągnięcia.o.szczególnym.charak-
terze.dla.rozwoju.kultury.w.regionie .
. Zgłoszenia.kandydatów.do.nagrody.mogą.dokonywać:.
instytucje.kultury,.szkoły,.jednostki.samorządu.terytorial-
nego,. związki. lub. stowarzyszenia. zawodowe,. twórcze.
i. kulturalne,. fundacje,. przedstawiciele. środowisk. twór-
czych,.osoby.zainteresowane .

Gala Świętokrzyskiej Nagrody Kultury 2009 
- wyróżnienia wręczali marszałek Adam Jarubas 

i członek Zarządu Województwa Lech Janiszewski.
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Świętokrzyska 
Nagroda Jakości
. Konkurs. Świętokrzyska Nagroda 
Jakości ustanowiony.został.10.maja.1999.
roku. przez. Sejmik. Województwa. Świę-
tokrzyskiego . Główny. cel. Konkursu. to.
propagowanie. idei. zarządzania. przez.

jakość,.poprzez.wyróżnianie.najlepszych.przedsiębiorstw.
i. organizacji. z. terenu. Województwa. Świętokrzyskiego,.
stale.doskonalących.się,.konsekwentnie.wdrażających.no-
woczesne.metody.i.systemy.zarządzania,.ukierunkowane.
na.zaspokojenie.rosnących.potrzeb. i.wymagań.klientów.
oraz.partnerów 
. W. Konkursie. mogą. uczestniczyć. przedsiębiorstwa.
działające.na.terenie.Województwa.Świętokrzyskiego.od.
minimum.4.lat,.płacące.regularnie.podatki.oraz.organiza-
cje.publiczne,.niepubliczne.i.edukacyjne 

Laureaci „Świętokrzyskiego Anioła Dobroci” 2009.

Gala Świętokrzyskiej Nagrody Jakości 2009.

Świętokrzyski Anioł 
Dobroci
 Statuetka „Świętokrzyskiego Anioła 
Dobroci” stanowi wyróżnienie dla osób, 
instytucji niosących pomoc swoim pod-
opiecznym i swym przykładem krzewią-
cych idee bezinteresownej działalności 
na rzecz drugiego człowieka. Nagrody 
przyznawane są w dwóch kategoriach: 

–.indywidualnej.(dla.osób,.które.ze.szczególnym.zaan-
gażowaniem. i. poświęceniem. niosą. pomoc. osobom.
i..rodzinom.w.trudnej.sytuacji.życiowej)

–.zespołowej. (dla. jednostek.organizacyjnych.pomocy.
społecznej,.stowarzyszeń.oraz.organizacji..pozarzą-

. Kapituła.Konkursu.może.przyznać.nagrodę.lub.wyróż-
nienia.w.9.różnych.kategoriach .Dotychczas.w.XI.edycjach.
Konkursu.wyłoniono.22.laureatów.oraz.33.wyróżnionych 

dowych. prowadzących. działalność. w.. zakresie. po-
mocy. społecznej,. które.. tworzą. i. realizują. innowa-
cyjne.projekty) 

Dotychczas.Statuetki.„Świętokrzyskiego.Anioła.Dobroci”.
otrzymali:

–.w. 2005. r . -. ksiądz. Czesław. Wala. i. Stowarzyszenie.
Świętokrzyski.Bank.Żywności,

–.w.2006.r .-.Jolanta.Włoch,.kierownik.Ośrodka.Pomocy.
Społecznej. w. Staszowie. i. Świetlica. Środowiskowo-
Socjoterapeutyczna.w.Sędziszowie,

–.w.2007r .-.Józef.Lichnowski.z.Kieleckiego.Stowarzy-
szenia. im . Alberta. Schweizera. oraz. Stowarzyszenie.
Przyjaciół.Domu.Pomocy.Społecznej.w.Gnojnie,

–.w.2008.r .-.Tereliza.Braun.i.Powiatowe.Towarzystwo.
Przyjaciół.Dzieci.-.oddział.w.Końskich .

–.w.2009r .–.Zofia.Łachut.i..Caritas.Diecezji.Kieleckiej 
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„Złote Pióro 
Marszałka”
. Konkurs.o.„Złote.Pióro.Marszał-

ka”. w. swym. założeniu. ma. służyć. popularyzacji. wiedzy.
o. samorządach. różnych. szczebli,. promować. lokalne. ini-
cjatywy,. pokazywać. rozwój. regionalny. i. oceniać. pracę.
samorządowców.i.podległych.im.jednostek .Mogą.w.nim.
brać.udział.wszyscy.dziennikarze,.nie.tylko.stale.zajmują-
cy. się.problematyką. samorządową .Konkurs.odbywa.się.
w.dwóch.kategoriach:.publikacje.prasowe.oraz.publikacje.
radiowe. i. telewizyjne . Dotychczas. odbyły. się. III. edycje.
konkursu .

W I edycji zwyciężyli:
. W.kategorii.prasowej.pierwsze.miejsce.zajął.Ziemowit.
Nowak. z. redakcji. „Gazety. Wyborczej”. w. Kielcach. Na-
grodę. specjalną. otrzymała. Lidia. Cichocka,. dziennikarka.
„Echa. Dnia” . Konkursowe. jury. przyznało. także. wyróż-
nienia . Otrzymali. je:. Joanna. Gergont. z. kieleckiej. redak-
cji.„Gazety.Wyborczej”,.Teresa.Krąż.z.„Echa.Dnia”,.Beata.
Znojek,.dziennikarka.„Gazety.Jędrzejowskiej”.oraz.Rafał.
Staszewski.z.„Tygodnika.Nadwiślańskiego” 
. W.kategorii.audycji radiowo – telewizyjnych.pierwszej.
nagrody.nie.przyznano .Natomiast.II.miejsce.zajęli.Anna.
Mazur.i.Konrad.Trela.z.Polskiego.Radia.Kielce 

II edycja
. W.kategorii publikacji prasowych I miejsce jury.przy-
znało.Lidii.Cichockiej z.„Echa.Dnia” .II miejsce.przyzna-
no.ex.quo.Beacie.Orłowskiej.-.Gabrek.z.„Tygodnika.Nad-

Przewodniczący Sejmiku, Zarząd Województwa i Laureaci  
„Złotego Pióra” 2009.

wiślańskiego”.oraz.Joannie.Gergont.z.„Gazety.Wyborczej.
-. Kielce” III miejsce. zajął. Janusz. Kędracki. „Gazeta. Wy-
borcza.-.Kielce” .Wyróżnienie otrzymała.Monika.Rosma-
nowska.z.„Gazety.Wyborczej.Kielce”.oraz.Jerzy.Kosowski 
z.„Kospress” 
. W.kategorii.publikacji radiowych i telewizyjnych. jury.
przyznało. jedną.drugą.nagrodę.dla. Iwony.Sabat oraz. Ja-
rosława.Siłakiewicza.z.Internetowej.Telewizji.Kielce.W.tej.
kategorii.jury.przyznało dwa wyróżnienia: dla.Magdaleny.
Smożewskiej-Wójcikiewicz.-.z.Polskiego.Radia.Kielce.oraz.
dla.Michała.Michty.z.Telewizji.Internetowej.Masłów.Info 

III edycja
 I miejsce.w.kategorii.publikacji prasowych.przyznano.
Monice.Rosmanowskiej.z.„Gazety.Wyborczej”.II miejsce.
ex. aequo. przypadło:. Andrzejowi. Nowakowi. z. oddziału.
„Echa.Dnia”.w.Ostrowcu.Świętokrzyskim.oraz.Agniesz-
ce. Dziarmadze. z. Tygodnika. Katolickiego. „Niedziela” .
III miejsce.w.tej.kategorii..jury.przyznało.Januszowi.Kę-
drackiemu. z. „Gazety. Wyborczej” . W. kategorii. publika-
cji. prasowych. przyznano. dwa wyróżnienia:. Marcinowi.
Sztanderze.z.„Gazety.Wyborczej”.i.Józefowi.Żukowi.z.„Ty-
godnika.Nadwiślańskiego” 
. W.kategorii.audycji radiowych i telewizyjnych I miej-
sce. przypadło. ex. aequo:. Iwonie. Sabat. i. Jarosławowi. Si-
łakiewiczowi. .z. „Internetowej. Telewizji. Kielce”. Równo-
rzędną..I.nagrodę.w.tej.kategorii.przyznano.Magdalenie.
Smożewskiej.–.Wójcikiewicz..z.Radia.„Kielce” .W..katego-
rii.audycji.radiowych.i.telewizyjnych.przyznano.dwa wy-
różnienia:.dla.Anny.Roży.i..Konrada.Treli.z..Radia.„Kiel-
ce”. oraz. dla. Edyty. Ruszkowskiej.. z. „Portalu.. Informacji.
Kulturalnej”.województwa.świętokrzyskiego 
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