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Międzynarodowe
Centrum Kultur otwarte!
 3 kondygnacje podziemne i 5 nadziemnych, 13 845 
metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, sala 
koncertowa z 516 miejscami dla słuchaczy i sceną mogą-
cą pomieścić 300 wykonawców, sala kameralna dla 199 
osób, dziedziniec koncertowy na 150 miejsc, parking 
dla publiczności o 96 miejscach postojowych. Liczby te 
tylko w niewielkim stopniu opisują jedną z najbardziej 
imponujących placówek kulturalnych naszego regionu, 
która 19 stycznia zainaugurowała swoją działalność uro-
czystym koncertem. Międzynarodowe Centrum Kultur, 
czyli nowa siedziba Filharmonii Świętokrzyskiej ma am-
bicje stać się wizytówką nie tylko Kielc, ale całego woje-
wództwa świętokrzyskiego. 

Koniec „tułaczki”!
 Pierwsze wbicie kilofa przy ulicy Żeromskiego 12 
w Kielcach nastąpiło dokładnie 3 listopada 2009 roku 
o godz. 13.30. Wystarczyły dwa lata, by Międzynarodowe 
Centrum Kultur, w którym swoje lokum znalazła m.in. 
Filharmonia Świętokrzyska, mogło przyjąć pierwszych 
gości. Budynek zaprojektowany przez firmę „PIW-PAW” 
ARCHITEKCI sp. z o.o. z Gdańska i wzniesiony kosztem 
nieco ponad 68 milionów złotych przez UNIBEP S.A. 
z Bielska Podlaskiego oraz UNIMAX sp. z o.o. z Kielc uzy-
skał wszystkie niezbędne zezwolenia oraz odbiory tech-
niczne i 30 grudnia ubiegłego roku był gotów do użytko-
wania. 17 stycznia br. ten przyprawiający o zawrót głowy 
budynek mogli już zwiedzić – w towarzystwie m.in. mar-
szałka Adama Jarubasa, Jacka Rogali, dyrektora Filharmo-
nii Świętokrzyskiej oraz wykonawców inwestycji – kie-
leccy dziennikarze. – Należy pamiętać, że te 24 miesiące, 
które upłynęły od rozpoczęcia prac, to nie był czas prze-
znaczony wyłącznie na wzniesienie i wykończenie obiek-
tu. Wcześniej trzeba było za pomocą ciężkiego sprzętu 
dokonać rozbiórki zabudowań znajdujących się na placu 
budowy – mówił inż. Stefan Świerk, inspektor kontraktu 
z firmy EKO-INVEST. – O skali wykonanych prac niech 
świadczy choćby 28 528 metrów sześciennych ziemi wy-

dobytej z wykopów i wywiezionej na składowisko, czy 
ogromna kubatura obiektu - 82 808 metrów sześciennych. 
Biorąc to wszystko pod uwagę, czas realizacji inwestycji 
można uznać za ekspresowy – dodał Stefan Świerk. 
 Co ciekawe; po raz pierwszy w Polsce w tego typu obiek-
cie zastosowano całkowicie wyizolowane i oddylatowane 
od konstrukcji żelbetowej wewnętrzne ściany akustycz-
ne, na których w sali koncertowej, kameralnej i sali prób 
dla orkiestry zostały zainstalowane ustroje akustyczne. 
Sala koncertowa została przystosowana do wystawiania 
wielu różnorodnych form artystycznych wymagających 
szybkiej zmiany scenografii, wielkości i wysokości sceny, 
oświetlenia i nagłośnienia. Zastosowano najnowsze tech-
niki i technologie, m.in. wielkoformatowe ekrany do pro-
jekcji filmowych, wizualizacji i prezentacji oraz sprzęt na-
głaśniający, którego nie powstydziłyby się najważniejsze 
sceny muzyczne świata. Dzięki temu obiekt służyć może 
nie tylko orkiestrze symfonicznej – wystawiane mogą być 
w nim także musicale, sztuki teatralne, przedstawienia ba-
letowe, jak również organizowane projekcje filmowe, czy 
koncerty zespołów rockowych. 

- Otwarcie MCK to szczególna chwila dla naszego 
regionu - mówił Adam Jarubas

Sala koncertowa Filharmonii Świętokrzyskiej 
w pełnej krasie

Realizacja inwestycji zakończyła się sukcesem 
m.in. dzięki tym „Trzem Tenorom”
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 - Cieszę się ogromnie, bo symbolicznie kończymy etap, 
który można nazwać „tułaczką” Filharmonii Świętokrzy-
skiej. Nasza filharmonia korzystała z uprzejmości Kielec-
kiego Centrum Kultury, jednakże tamte pomieszczenia 
nie zapewniały należytych standardów pracy – wspomi-
nał dwa dni przed inauguracyjnym koncertem marszałek 
Adam Jarubas – Oczywiście pojawiało się pytanie: czy 
znajdziemy środki na sfinansowanie budowy nowej sie-
dziby? Jej koszt, przypomnę, wyniósł ostatecznie nieco 
ponad 66 milionów złotych. Na szczęście dzięki posze-
rzonej formule inwestycji, czyli budowie Międzynarodo-
wego Centrum Kultur, ale i ogromnej pomocy pana mi-
nistra Zdrojewskiego, udało się uzyskać dofinansowanie 
ze środków centralnych. 35 milionów 940 tysięcy złotych, 
czyli 53% kosztów, pokryły pieniądze europejskie z Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, po-
zostałe były środkami z budżetu województwa. W 2007 
roku zdecydowaliśmy o sfinansowaniu kwotą 2 milionów 
złotych dokumentacji więc w pewnym sensie… nie było 
już odwrotu. W Sejmiku udało się uzyskać 100 % zgody 
na kontynuację projektu, a determinacja dyrekcji Filhar-
monii była tak ogromna, że ostateczny wynik mógł być 
tylko jeden. Wszyscy mamy świadomość, że nie był to tani 
projekt, ale w porównaniu z innymi inwestycjami tego 
typu realizowanymi w kraju, a także biorąc pod uwagę 
złożoność procesu inwestycyjnego, ta cena była bardzo 
atrakcyjną – powiedział marszałek. - Zależy nam na tym, 
by Międzynarodowe Centrum Kultur służyło nie tylko Fil-
harmonii Świętokrzyskiej, ale było prawdziwym „domem 
sztuk” – miejscem spotkań artystów polskich i zagranicz-
nych oraz miejscem spotkań najróżniejszych dziedzin 
sztuki – dodał Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamen-
tu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego.

„Gloria Artis” dla Jacka Rogali
 Przestronne wnętrza utrzymane w jasnej tonacji, dzie-
dziniec przeznaczony na koncerty plenerowe, sala prób 
orkiestry, zaplecze techniczne sceny głównej, garderoby 
solistów, pokoje gościnne dla wykonawców i gości, a na-
wet rampa dostaw i pomieszczenia administracyjne – 
zrobiły ogromne wrażenie nie tylko na świętokrzyskich 
dziennikarzach, ale też na Bogdanie Zdrojewskim, mini-
strze kultury i dziedzictwa narodowego. Śmiało można 
powiedzieć, że Bogdan Zdrojewski był jednym z „dobrych 
duchów” czuwających nad realizacją Międzynarodowego 
Centrum Kultur w Kielcach. Jak zapewniał minister, bar-
dzo chciał wziąć udział w zaplanowanym na 19 stycznia 
uroczystym otwarciu nowej siedziby Filharmonii Święto-
krzyskiej, lecz uniemożliwił mu to przygotowany na ten 
dzień służbowy wyjazd do Niemiec. Dlatego przyjechał 
do Kielc… dzień wcześniej i w towarzystwie marszałka 
Adama Jarubasa, dyrektora Jacka Rogali, a także Jacka Ko-
walczyka, dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, 
zwiedzał najważniejsze pomieszczenia MCK. Szczególnie 
zachwycony był spełniającą najwyższe światowe stan-
dardy, salą koncertową. – Jestem pod wielkim wrażeniem 
tego miejsca – mówił. – Determinacja w podjęciu budowy 
Międzynarodowego Centrum Kultur zarówno ze stro-
ny dyrektora jak i władz samorządowych województwa 
świętokrzyskiego była ogromna, dlatego nie może dziwić 

fakt, że ta nowoczesna inwestycja została zakończona 
w ekspresowym tempie i z zachowaniem niezwykle wy-
sokich, europejskich standardów jakościowych. Gratuluję 
Kielcom i regionowi tego pięknego obiektu – powiedział 
Bogdan Zdrojewski.
 Korzystając z obecności w stolicy naszego wojewódz-
twa, minister udekorował dyrektora Filharmonii Święto-
krzyskiej i „budowniczego” jej nowej siedziby prestiżo-
wym, brązowym medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria 
Artis”. „Gloria Artis” przyznawana jest osobom, które 
szczególnie wyróżniły się w dziedzinie twórczości arty-
stycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury 
i dziedzictwa narodowego. – Wierzę, że ta nagroda zo-
stała mi przyznana przede wszystkim za dokonania ar-
tystyczne, a nie budowlane – żartował Jacek Rogala. Jak 
podkreślał, na to odznaczenie zapracowało bardzo wielu 
współpracujących z nim na co dzień ludzi - muzyków, 
pracowników Filharmonii, osób zaangażowanych w sze-
rzenie kultury wysokiej.
 Z kolei marszałek Adam Jarubas dziękując ministrowi 
Bogdanowi Zdrojewskiemu za życzliwość i pomoc w re-
alizacji inwestycji, obdarował go, wykonaną w słynnej 
ćmielowskiej fabryce, porcelanową figurką Baby Jagi. 

19 stycznia 2012, godz. 18.00: wielki start!
 Uroczysty koncert w wykonaniu kieleckich filharmo-
ników inaugurujący działalność Międzynarodowego 
Centrum Kultur był szczególnym wydarzeniem w histo-
rii Filharmonii Świętokrzyskiej, ale też stał się prawdziwą 
ucztą dla ludzi świata kultury. W gali wzięli udział przed-
stawiciele ośrodków muzycznych z całego niemal kraju, 
przybyli też parlamentarzyści, dyplomaci, samorządowcy. 
Samorząd województwa świętokrzyskiego reprezento-
wali m.in. przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, 
wiceprzewodniczący – Włodzimierz Stępień i Marcin 
Ożóg, marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz 
Świercz oraz członkowie Zarządu Województwa: Jan 
Maćkowiak i Piotr Żołądek.
 Uczestnicy uroczystości usłyszeli utwory stworzo-
ne specjalnie na tę okazję przez Lidię Zielińską, Adama 
Sławińskiego, Grażynę Pstrokońską-Nawratil, Macieja 
Małeckiego, kielczanina Łukasza Wosia oraz Krzesimira 
Dębskiego, który w najdłuższym z wykonywanych tego 
wieczora utworów - „Sarabandzie con Episodi” - zawarł 
swoje wspomnienia z okresu dzieciństwa spędzanego 
właśnie w Kielcach, a dokładnie w miejscu, gdzie… obec-
nie stoi budynek MCK. Zaprezentowany został również 
film dokumentujący dwuletnie powstawanie nowej sie-
dziby filharmonii zrealizowany przez kieleckiego opera-
tora i filmowca Rafała Kulbabińskiego.
 

***
 Dyrektor Jacek Rogala wielokrotnie nagabywany był 
w ostatnich tygodniach przez dziennikarzy o jego ulubio-
ne miejsce w nowym budynku Filharmonii. – Serce, czyli 
sala koncertowa. To miejsce jest dla nas szczególne. Jest 
najważniejsze – niezmiennie odpowiadał.

 Dyrektorowi Rogali oraz świętokrzyskim miłośnikom 
muzyki pozostaje zatem życzyć, by to serce biło długo, 
mocno i – ma się rozumieć – rytmicznie.

Robert Siwiec  
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Sadowie, gmina ludzi aktywnych
 W gminie Sadowie mieszka wielu wspaniałych ludzi, 
którzy angażują się społecznie, pracują dla swego środo-
wiska. Chcą coś robić dla siebie i innych. W wielu miej-
scowościach przeprowadzają najróżniejsze akcje chary-
tatywne, porządkowe, integracyjne i szkoleniowe.

 Sadowie liczy 4,2 tys. mieszkańców, którzy w dużej 
mierze pracują w Ostrowcu Świętokrzyskim i Opatowie, 
ale specyfiką gminy jest rolnictwo. W 2012 r. dochody gmi-
ny wyniosą około 10 mln zł, wydatki zaplanowane są na 
podobnym poziomie, zadłużenie - niecałe 17 proc.

 Gmina znajduje się w północnej części powiatu opa-
towskiego. Wyróżnia się malowniczym położeniem u pod-
nóża Gór Świętokrzyskich oraz pięknymi krajobrazami, 
szczególnie w miejscowościach: Czerwona Góra, Trusko-
lasy i Zwola. Zajmuje 81,7 kilometrów kwadratowych, po-
siada 22 sołectwa, wśród nich trzy największe – Sadowie, 
Jacentów, Rżuchów oraz trzy najmniejsze – Okręglica, 
Bukowiany, Michałów. – Nazywają nas „Gminą pisarzy 
i poetów” - podkreśla wójt Marzena Urban-Żelazowska. 
- W Małoszycach urodził się Witold Gombrowicz, gdzie 
spędził swe dzieciństwo przed wyjazdem do Warszawy. 
We Wszechświętych odbył się jego chrzest. Z tych tere-
nów wywodzą się również literaci: Stefan Cieszkowski, 
Wincenty Reklewski i Stanisław Czernik. 

Udaje się pszenica i buraki
 Sadowie są gminą typowo rolniczą. Średnie gospodar-
stwa liczą od 7 do 10 ha. Największe, najnowocześniejsze, 
specjalistyczne prowadzą: Michał Galicki z Bogusławic, 
który uprawia 217 ha, Mirosław Gierada - 41 ha, Karol 
Gierada, obydwaj z Łężyc - 31 ha, Zdzisław Majewski ze 
Wszechświętych - 32 ha, Grzegorz Religa z Obręcznej - 
29 ha, Roman Bojek z Jacentowa 2 ha – jedyne w gminie 
gospodarstwo ekologiczne. W hodowli krów mlecznych 
specjalizują się: Krzysztof Przysucha i Zbigniew Niewia-
domski ze Wszechświętych, zaś w hodowli trzody chlew-
nej Benon Wielgus z Obręcznej. 
 Występują tu bardzo dobre gleby, przeważnie II i III 
klasy, chociaż są nawet I klasy. Udaje się pszenica, ale 

także buraki cukrowe. Mimo likwidacji dwóch cukrowni, 
Częstocice i Włostów, plantatorzy współpracują z Rop-
czycami i Krasnymstawem. Mają swoich przedstawicieli 
w tych firmach, którzy dojeżdżają do nich na miejsce. Bu-
raki składowane są na działkach przy drogach gminnych, 
gdzie mogą dojechać duże samochody ciężarowe. 

Po świetlówki z całego świata 
 Największym zakładem w gminie jest Luxiona, który 
zatrudnia ponad 100 osób. Zajmuje się oprawami świetlny-
mi, świetlówkami. Zakład nosił dawniej nazwę Aga Light 
i powstał na bazie upadłego Przedsiębiorstwa „Marol”. Do 
mniejszych firm należą: piekarnia Urszuli i Zbigniewa Cury-
łów w Sadowiu, ciastkarnia Duet ich syna Krzysztofa Curyły. 
 Na uwagę zasługuje też hotel Magnat Bożeny i Francisz-
ka Cisoniów w Jacentowie, z którym gmina współpracuje 
w organizacji konferencji. Hotel jest piękny, nowy, wokół 
otacza go wiele terenów zielonych, park. Właściciele chcą 
tu dodatkowo uruchomić działalność rekreacyjną, może 
małe SPA. Planują dla dzieci wybudować plac zabaw, by 
przyciągnąć jeszcze więcej gości. Sporą działalność gospo-
darczą prowadzi Jan Granat, który posiada dom weselny 
„Kameleon” w Jacentowie. Ośrodek jest świetnie zorga-
nizowany, cieszy się ogromną popularnością wśród we-
selników i osób organizujących imprezy okolicznościowe. 
Jest tu rewelacyjne jedzenie.

Celem – budowa kanalizacji 
 Dużym problemem jest zupełny brak kanalizacji. Gmi-
na złożyła już wniosek na budowę 383 przydomowych 
oczyszczalni ścieków dla gospodarstw indywidualnych 
i jedną dużą kontenerową przydomową oczyszczalnię 
w Zespole Szkół w Sadowiu. Chce skorzystać z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, bo koszty inwestycji wy-
niosą prawie 6 mln zł, z tego niecałe 4 mln zł to dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej. Pozostała kwota to wkład wła-
sny gminy i dobrowolne wpłaty mieszkańców. Wniosek 
jest już po poprawkach i czeka na liście rankingowej, by 
otrzymać środki. W pierwszej połowie 2012 r. umowa po-

Wójt Sadowia Marzena Urban-Żelazowska jest dumna, 
że w gminie mieszka tak dużo ludzi aktywnych, opera-

tywnych, którzy chcą zmieniać oblicze tych terenów

Obok centrum kulturalnego wsi powstał 
plac zabaw dla dzieci
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winna być podpisana i jeszcze do końca roku rozpoczęta 
realizacja zadania.
 Stan dróg w gminie jest dobry, ale jest jeszcze wiele do 
zrobienia, bo w wielu miejscowościach są drogi szutrowe, 
należy je pokryć masą bitumiczną, W 2011 r. udało się wy-
konać dwa odcinki współfinansowane po 50 proc. przez 
gminę i powiat, 0,5 km w Grocholicach i 1,050 km w Łę-
życach. Dodatkowo powiat wykonał 600-metrową drogę 
w ciągu Sarnia Zwola-Opatów. Drogi powiatowe nie są 
najlepszej jakości, ale współpraca między dwoma samo-
rządami układa się dobrze i jest nadzieja, że będzie pro-
wadzonych więcej inwestycji. 
 W tym rejonie nie ma dróg wojewódzkich, ale jest kra-
jowa „dziewiątka”, która przebiegając z Ostrowca do Opa-
towa dzieli gminę na połowę. Jest wykonany częściowo 
chodnik, a w 2012 r. ma być wykonany na pozostałej dłu-
gości, od Jacentowa do Sadowia. Poprawi się więc zdecy-
dowanie bezpieczeństwo mieszkańców. – Rozmawialiśmy 
z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych 
i Autostrad w Kielcach– mówi wójt Marzena Urban-Żela-
zowska. – Nie ma problemów, gdy prosimy o dodatkowe 
oznakowanie, przejście dla pieszych. Apeluję do mieszkań-
ców o zachowanie ostrożności na tej ruchliwej drodze. Do-
chodzi tu do wielu kolizji i wypadków drogowych. 

Gmina inwestuje w edukację
 W gminie działa jeden Zespół Szkół w Sadowiu, w któ-
rym są dwie podstawówki i jedno gimnazjum. Uczęszcza 
do nich razem około 300 uczniów. Jedna z podstawówek 
jest malutka, uczy się w niej tylko 52 dzieci. Sprawia wra-
żenie jednej rodziny, zaangażowana w różne ekologiczne 
projekty, kursy edukacyjne, konkursy plastyczne łączy 
dzieci, rodziców i nauczycieli. - Oczywiście dokładamy do 
oświaty jak wszyscy - nie ukrywa wójt Marzena Urban-
Żelazowska. - Zadania rządowe spadają na gminy, a za 
nimi nie idą pieniądze. Nie możemy jednak pozwolić 
sobie, by nie inwestować w edukację. Młodzież to nasza 
przyszłość. 
 Dane demograficzne na najbliższe lata przewidują dal-
szy spadek liczby uczniów. Kiedyś w Sadowiu były po 
dwie, trzy klasy na jednym poziomie, teraz tylko jedna. 
Zdarza się sporadycznie, że któryś rocznik jest podzielony 
na pół, po 16-17 uczniów w jednej klasie. 
 Obok ZS jest sala gimnastyczna i kompleks boisk. Gmi-
na dysponuje też pełnowymiarowym Boiskiem Sporto-
wym w Jacentowie. Potrzebny jest tam jednak remont 
miejsc dla kibiców, jak również zaplecza dla sportowców. 
Na terenie gminy funkcjonuje Klub Sportowy „Marol” Ja-
centów, który zrzesza około 40 chłopców od 10 do ponad 
20 lat. 

Aktywne świetlice
 W gminie jest pięć jednostek OSP, w Sadowiu, Rusz-
kowcu, we Wszechświętych, Łężycach, Biskupicach. 
W 2010 r. został kupiony samochód bojowy dla jednostki 
w Sadowiu, która jako jedyna należy do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego. Najstarszą jednostką jest 
OSP we Wszechświętych, gdzie w ubiegłym roku zosta-
ła wyremontowana strażnica. Została przy niej otwarta 
świetlica wiejska z zapleczem kuchennym. W Łężycach 
też powstała podobna świetlica. Kobiety spotykają się 
w ośmiu Kolach Gospodyń Wiejskich. Przygotowują po-

siłki, chcą uczestniczyć w kursach kulinarnych. Zorgani-
zowały Andrzejki dla maluchów. Dwa koła są szczególnie 
prężne, we Wszechświętych i Sadowiu. 
 Gmina dobrze współpracuje i z druhami, z i kobieta-
mi z KGW, opiekuje się świetlicami, które podlegają pod 
Gminny Ośrodek Kultury. Niektóre zajęcia są nadzorowa-
ne przez instruktorów ośrodka, na przykład we Wszech-
świętych plastyczka Anna Pokrzywnicka zainteresowała 
kobiety bukieciarstwem. Ostatnio panie wykonywały bu-
kiety z jesiennych liści. 

Liderem stowarzyszenia
 W 2006 r. grupa pasjonatów zawiązała Stowarzyszenie 
na rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „RoSa”, które należy 
do dość prężnych. - Jestem członkiem stowarzyszenia, 
kiedyś byłam wiceprezesem – mówi wójt Marzena Urban-
Żelazowska. - Po wyborze na wójta zrezygnowałam. Nie 
opuszczam jednak kolegów. Ciągle pracuję w stowarzy-
szeniu. 
 Przez dwa lata stowarzyszenie prowadziło przedszkole 
unijne z Kapitału Ludzkiego, Działanie 9.1.1 Upowszech-
nianie edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej na tere-
nach wiejskich. Później realizowało projekt Swoje chwa-
licie, Sadowia nie znacie z Działania 9.5. Kapitał Ludzki. 
Grupa 20 gimnazjalistów poznawała region, uczyła się 
fotografii cyfrowej. Oglądała najciekawsze zakątki gminy, 
uczestniczyła w zajęciach z regionalizmu, historii, grafi-
ki komputerowej, czyli obróbki zdjęć. Obecnie realizuje 
projekt Jadę do pracy Działanie 7.3 z Kapitału Ludzkiego. 
Oprócz prawa jazdy, które robi młodzież 18-letnia, uczest-
niczy także w kursie sprzedawcy i pisania CV.
 Prezesem Stowarzyszenia jest Marek Czarnecki, skarbni-
kiem - Piotr Wójtowicz. Założycielami, poza Markiem i Ma-
rzeną, byli: Marek Kowalski, Łukasz Chlebny, Robert Gra-
bowski, nauczycielka Wioleta Zawada, radni poprzedniej 
kadencji Wojciech Kłonica, obecnej - Marek Rzepka. Sporo 
osób pracowało. Obecnie najbardziej aktywni - Marek Czar-
necki, Piotr Wójtowicz, Aneta Jesionek, Genowefa Czarnec-
ka, Anna Nowak, wójt Marzena Urban-Żelazowska. 
 Niedawno powstała jeszcze jedna organizacja, Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi w Łężycach, które jest 
juz zarejestrowane. Działa na rzecz aktywności społecznej 
sporej części gminy. 

Redakcja

Samorząd przykłada dużą wagę do estetyki terenów
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 80 mln zł na projekty wspierające dzieci i młodzież na 
najważniejszych etapach nauki przekaże w tym roku Świę-
tokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego wdrażające w na-
szym regionie Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Dzięki 
unijnym funduszom w Świętokrzyskiem powstaną kolejne 
nowe przedszkola, uczniowie szkół podstawowych, gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych będą mogli uczest-
niczyć w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, a szkoły 
zawodowe i technika będą miały możliwość sfinansowania 
zajęć teoretycznych i praktycznej nauki zawodu, a także za-
kupów nowoczesnych pomocy naukowych. - Edukacja to 
dla nas niezwykle ważny obszar. Jeśli chcemy wychować  
zdrowe i dobrze wykształcone młode pokolenie, musimy 
je wspierać wszystkimi możliwymi środkami i metodami 
- podkreślał Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego. 17 stycznia, podczas konferencji praso-
wej Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego zapre-
zentowało główne kierunki wsparcia dla świętokrzyskiej 
edukacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 
roku. Już wkrótce zostaną ogłoszone pierwsze konkursy.

 Aż 30 mln zł przeznaczone zostanie na na dofinanso-
wanie projektów, których celem będzie zakładanie no-
wych przedszkoli. O pieniądze będzie mogło starać się 31 
świętokrzyskich gmin o najniższym stopniu upowszech-
niania edukacji przedszkolnej, m.in. Imielno, Fałków, 
Gowarczów i Słupia. - W tym roku jednym z warunków 
przyznania dofinansowania będzie zapewnienie funkcjo-
nowania przedszkola przez co najmniej dwa lata po za-
kończeniu projektu - mówił Krzysztof Szczypiór, zastęp-
ca dyrektora ŚBRR.Konkurs zostanie ogłoszony 20 lutego. 
 Już 1 lutego zostanie natomiast ogłoszony konkurs 

80 mln zł na świętokrzyską 
edukację z „Kapitału Ludzkiego” 
w 2012 roku

na dofinansowanie projektów obejmujących dodatkowe 
zajęcia i doradztwo dla uczniów w szkołach podstawo-
wych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Mło-
dzież i dzieci zyskają możliwość nauki języków obcych, 
informatyki i przedmiotów ścisłych, będą mogły także 
uczestniczyć w różnego rodzaju kółkach zainteresowań, 
wycieczkach edukacyjnych, a szkoły wzbogacić się o no-
woczesne pomoce dydaktyczne. Na cel ten przewidziano 
dofinansowanie w wysokości 17 mln zł. 
 23 mln zł ŚBRR przekaże w tym roku na kształcenie zawo-
dowe - organizację staży zawodowych dla uczniów, realiza-
cję zajęć teoretycznych, unowocześnienie bazy dydaktycznej 
szkół oraz projekty zakładające współpracę międzynarodo-
wą. Pierwszy z konkursów zostanie ogłoszony 15 lutego. 

 W I kwartale 2012 r. ŚBRR ogłosi także nabór projektów 
obejmujących indywidualizację nauczania w klasach I – III 
szkół podstawowych – na ten cel przewidziano 8 mln zł. 
W ramach projektu będą prowadzone zajęcia dla dzieci wy-
kazujących trudności w czytaniu i pisaniu oraz w zdobywa-
niu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne, 
gimnastyka korekcyjna, specjalistyczne zajęcia terapeutycz-
ne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia rozwijające 
zainteresowania uczniów wyjątkowo uzdolnionych, ze 
szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przy-
rodniczych. Szkoły będą mogły sfinansować koszty prowa-
dzenia zajęć oraz zakupić niezbędne wyposażenie. 
 Przypomnijmy, iż w 2012 roku 2 mln zł z PO KL zostanie 
przeznaczone na realizację świętokrzyskiego programu sty-
pendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.Wspar-
cie finansowe otrzyma ponad 200 młodych ludzi.

Małgorzata Niewczas-Sochacka

Krzysztof Szczypiór, Piotr Żołądek i Jerzy Środa
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 Rozmowa z Kazi-
mierzem Kotowskim, 
członkiem Zarządu 
Województwa nadzo-
rującym Regionalny 
Program Operacyjny. 

 - Czy świętokrzy-
scy przedsiębiorcy 
zainteresowani są 
unijnymi dotacjami 
na rozwój firm?

 Kazimierz Kotow-
ski: - Każdy kolejny 
konkurs dla przed-
siębiorców w ramach 
działania 1.1 Regio-
nalnego Programu 
Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego pokazywał, że ta chęć po-
zyskania unijnych dotacji na rozwój firm jest naprawdę 
bardzo duża. Za każdym razem liczba wpływających 
wniosków przekraczała zarezerwowaną w ramach kon-
kursu pulę pieniędzy. Doskonale obrazuje nam to za-
kończony 18 listopada ubiegłego roku nabór wniosków 
o dofinansowanie, który przeznaczony był dla mikro 
i małych firm. Łącznie w ramach tego konkursu wpły-
nęło 369 wniosków. Przedsiębiorcy ubiegają się o ponad 
649 milionów złotych dotacji, tymczasem do rozdyspo-
nowania mamy tylko 58, 5 miliona złotych. To zestawie-
nie wyraźnie pokazuje nam skalę zainteresowania i fakt, 
że – niestety - nie dla wszystkich firm tych pieniędzy wy-
starczy.

 - Rozpoczynając realizację Regionalnego Programu 
Operacyjnego Zarząd Województwa w pierwszej kolej-
ności uruchomiał właśnie fundusze dla firm. Dlaczego?

 Kazimierz Kotowski: - Wychodzimy z założenia (i na-
dal jest to aktualne), że fundusze unijne, między innymi 
poprzez dotacje na innowacyjne rozwiązania w firmach, 
są najlepszym orężem w walce z kryzysem. Bo najlepiej 
stymulują rozwój gospodarczym i sprzyjają tworzeniu 
miejsc pracy. Dlatego pierwsze konkursy związane z na-
borem projektów dla przedsiębiorców uruchomione zo-
stały już na przełomie maja i czerwca 2008 roku. W sumie 
przeprowadzonych zostało siedem konkursów, z czego 
sześć jest już rozstrzygniętych. Na wszystkie te konkursy 
wpłynęło łącznie 1722 wniosków o dofinansowanie róż-
nego typu przedsięwzięć, realizowanych na rodzimym 
rynku: począwszy od usług hotelarsko-gastronomicz-
nych, a skończywszy na innowacyjnych rozwiązaniach 
w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Co najważniejsze 
– wszystkie te przedsięwzięcia wiązały się z tworzeniem 
nowych miejsc pracy. 

Świętokrzyski biznes 
otwarty na Unię Europejską

Konkursy
 Dziękujemy Państwu za udział w naszym konkursie 
ogłoszonym w numerze 11 – 12 (58 - 59) „Naszego Regio-
nu”. Wśród autorów poprawnych odpowiedzi wyloso-
waliśmy zwycięzcę, którym okazał się pan Józef  Kotlarz 
z Połańca. Serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt 
z redakcją w celu odebrania nagrody. A oto poprawne od-
powiedzi na pytania konkursowe: 
1. Przewodniczącym Sejmiku Województwa Święto-

krzyskiego jest Tadeusz Kowalczyk.
2. Burmistrzem Miasta i Gminy Małogoszcz jest Jan Gło-

gowski.
3. Stefan Pastuszka obchodził w ubiegłym roku siedem-

dziesiątą rocznicę urodzin.
 Kontynuujemy naszą zabawę! Podobnie jak w poprzed-
niej edycji konkursu należy odpowiedzieć na trzy pytania:
Kiedy rozpoczęła się budowa Międzynarodowego Cen-
trum Kultur w Kielcach?
W którym roku założono Ochotniczą Straż Pożarną 
w Sieńsku?
Ile komisji problemowych funkcjonuje w Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego?

 Odpowiedzi należy nadsyłać do 20 lutego br. na adres 
poczty elektronicznej: nasz.region@sejmik.kielce.pl lub 
listownie: Biuro Komunikacji Społecznej, Urząd Marszał-
kowski Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków 
Kielc 3, 25-516 Kielce.
 Spośród poprawnych odpowiedzi rozlosujemy atrak-
cyjne nagrody! 
 Miło nam też poinformować, że do naszej redakcji nade-
szło również bardzo wiele prawidłowych rozwiązań „Krzy-
żówki Mikołajkowej”. Hasło- rozwiązanie brzmi oczywiście: 
MIKOŁAJKOWE PREZENTY. Spośród uczestników naszej 
krzyżówkowej zabawy wylosowaliśmy zwycięzcę -  Dariu-
sza Gałczyńskiego z Kielc. Prosimy o kontakt z redakcją. 

R.S.

 - Jaka pula pieniędzy w ramach całego RPO została 
przeznaczona na wsparcie świętokrzyskiego biznesu?
 Kazimierz Kotowski: - W ramach działania 1.1. „Bez-
pośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw” Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przewi-
dział na lata 2007-2013 wsparcie finansowe w wysokości 
ok. 105 mln Euro, czyli ok. 420 mln zł. Do końca paździer-
nika 2011 roku, Zarząd Województwa zawarł już 417 
umów o dofinansowanie, na kwotę w sumie ponad 342 
mln 387 tysięcy złotych. Już dzisiaj widać, że te dotacje 
znacznie wzmocniły świętokrzyskie firmy nie tylko na 
rynku regionalnym, ale także krajowym i europejskim. 

 - Dziękuję za rozmowę.
Iwona Sinkiewicz

Kazimierz Kotowski



8 BEZPIECZNE ŚWIĘTOKRZYSKIE

OSP w Sieńsku
 W naszym cyklu prezentujemy kolejną, wyróżniają-
cą się, jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej z naszego 
województwa. Druhowie z Sieńska w powiecie jędrze-
jowskim nie mogą się pochwalić supernowoczesnym 
sprzętem ratowniczo-gaśniczym, czy znakomitą bazą 
lokalową, ale charakteryzuje ich ogromna pasja w dzia-
łaniu i poczucie pełnienia szczególnej misji. Sieńscy „ry-
cerze świętego Floriana” już od osiemdziesięciu pięciu 
lat ratują dobytek i ludzkie życie.

 Jednostka OSP w Śieńsku założona została w 1927 roku 
przez sołtysa Mariana Jąderko. Prezesem Zarządu został 
wówczas dziedzic wsi Eugeniusz Biernacki, a naczelni-
kiem Eugeniusz Janiszewski. Działalność jednostki roz-
poczęła się od zakupu sikawki ręcznej (która do obecnej 
chwili eksponowana jest przed strażnicą OSP jako rekwi-
zyt) oraz sprzętu uzupełniającego, którym  posługiwała 
się do 1960 roku, czyli do chwili zakupu samochodu tere-
nowego „Dodge”. Druhowie nabyli go za pieniądze, które 
zgromadzili organizując zabawy taneczne, a także ze skła-
dek mieszkańców. 
 W roku 1966 Zarząd Powiatowy OSP w Jędrzejowie, 
doceniając poświęcenie druhów z Sieńska, przydzielił im 
samochód bojowy marki Star 25, który służył jednostce 
trzydzieści lat. Samochód ten – jak mówią strażacy - wy-
korzystywany był w najróżniejszych akcjach bojowych 
i... widział naprawdę wiele. Także Komenda Wojewódzka 
OSP w Kielcach doceniła aktywność druhów; w roku 1989 
przydzieliła im Stara 244, który służy strażakom do obec-
nej chwili. W roku 1995 Komendant Główny włączył OSP 
w Sieńsku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
 Dziś Sieńska jednostka to 33 czynnych strażaków. Pre-
zesem Zarządu jest Krzysztof Kot, który w tym roku ob-
chodzi jubileusz 30-lecia strażackiej działalności, zaś se-
kretarzem – sześćdziesięciokilkulatek Jerzy Capiga, który 
do ognia jeździ od… pięćdziesięciu lat. Zresztą nie jest 
jedynym reprezentantem rodziny Capigów zaangażowa-
nym w działalność OSP; Stanisław Capiga jest naczelni-
kiem jednostki, Damian Capiga – gospodarzem strażnicy, 
zaś Marek Capiga -  jednym z trzech kierowców sieńskiej 
jednostki. Skład Zarządu uzupełniają skarbnik Henryk 
Miśtal i honorowy prezes Mieczysław Baniak. 

 Jak mówią strażacy, ich wyposażenie nie jest może 
szczególnie imponujące, ale na ten moment wystarczają-
ce. Poza wspomnianym 23-letnim Starem 244 są tu i pom-
py szlamowe, są aparaty tlenowe i agregat prądotwórczy, 
jest pilarka spalinowa. – Chciałoby się więcej, choćby lek-
ki samochód, którym można by jeździć do pompowania 
wody, ale póki ci, musi wystarczyć to co jest – mówi prezes 
Krzysztof Kot. 
 Druhowie z dumą podkreślają, że pomimo skromne-
go wyposażenia, ich jednostka 25 razy wygrywała gmin-
ne zawody strażackie,17 razy powiatowe, a 5 razy brała 
udział w zawodach szczebla wojewódzkiego.
 W 1995 Komendant Główny włączył OSP w Sieńsku 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. – Cha-
rakter naszych działań jest bardzo szeroki. Wyjeżdżamy 
zarówno do pożarów, podtopień, miejscowych zagrożeń 
związanych z wichurami, ale też do zdarzeń drogowych. 
Jeden z naszych druhów ma za sobą profesjonalne prze-
szkolenie medyczne więc możemy bez obaw udzielać 
specjalistycznej pomocy – mówi sekretarz Jerzy Capiga. 
– Wyjazdów nie mamy może zbyt dużo, ale trudno tu 
o jakąś regułę – dodaje prezes Kot – Jak choćby w ubie-
głym roku; przez wiele dni był spokój, a pewnego dnia 
musieliśmy interweniować aż trzy razy – najpierw palił 
się las, później był pożar szuwarów, a w końcu musieliśmy 
jechać do pożaru stodoły w Potoku - mówi. W 2010 roku 
jednostka brała udział w akcji powodziowej; z żywiołem 
walczyli m.in. w Pacanowie, Nowym Korczynie i trzykrot-
nie w  Sandomierzu. W ubiegłym roku również w Sando-
mierzu dwukrotnie zmagali się z wielką wodą.
 W ostatnich latach działania strażaków-ochotników 
z Sieńska skupiają się przede wszystkim wokół popra-
wienia stanu technicznego remizy. Przed siedmiu laty 
udało im się wymienić dach, trzy lata temu odświeżono 
tynki, a przed dwoma laty – przy wykorzystaniu środków 
z PROW – powstała łazienka z prawdziwego zdarzenia. 
Jest tu także świetlica wiejska i sala komputerowa dla 
młodzieży. – Oczywiście plany mamy ambitne. – mówi 
Krzysztof Kot – Planujemy wykonanie zadaszenia nad 
naszą  zabytkową sikawką, konieczne jest także wykopa-
nie szamba. Będziemy oczywiście kontynuować remont 
wewnątrz strażnicy; za pieniądze z funduszu sołeckiego 
chcemy pomalować ściany, a w przyszłości założyć ogrze-
wanie – dodaje.
 Czy wystarczy im do zrealizowania tych planów ener-
gii i wytrwałości? Na pewno tak. Bo jak mówią: przyszłość 
należy do młodych ludzi, a ci w Sieńsku – garną się tłum-
nie w szeregi „rycerzy świętego Floriana”!

Robert Siwiec

Druhowie OSP w Sieńsku 

Przy zabytkowej ręcznej sikawce z 1927 roku
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 Józef Gołębski jest znanym społecznikiem na terenie 
gminy Nowa Słupia. Stara się, by jego miejscowość, Ba-
szowice spod Świętego Krzyża, była rajem dla mieszkań-
ców, turystów, gości.

 Już czwartą kadencję jako sołtys doskonale wczuwa 
się w najpilniejsze potrzeby mieszkańców. Wsłuchuje się 
w wypowiedzi ludzi i próbuje rozwiązywać najtrudniej-
sze problemy. 

Olbrzymie roboty zakończone
 Przed ponad dziesięciu laty zaczął tworzyć komitet spo-
łeczny budowy wodociągu. Olbrzymią bolączką był brak 
wody. Dzięki zaufaniu mieszkańców, dobrej współpracy 
z Urzędem Gminy, dotacji Unii Europejskiej w ostatnich 
latach udało się zrealizować inwestycje. Łącznie z Huci-
skiem powstało około 140 przyłączy 
 Ten sam komitet na czele z Józefem Gołębskim złożył 
także projekt na budowę kanalizacji. Inwestycja już zosta-
ła wykonana, z czego ludzie są bardzo zadowoleni. – Mam 
satysfakcję, że udało się zakończyć tak olbrzymi front ro-
bót – mówi Józef Gołębski i pokazuje olbrzymie tablice 
po drugiej stronie ulicy, które informują o inwestycjach 
infrastrukturalnych wykonanych na terenie Baszowic.

Potrzebne są jeszcze dobre drogi
 Wcześniej nad pobliskim zalewem został wybudowany 
ośrodek rekreacyjno-sportowy, gdzie w okresie wakacji 
odbywają się festyny dla mieszkańców. Ostatni odbył się 
z dużym powodzeniem. Dopisała pogoda, świetna była 
organizacja, udały się występy zespołów muzycznych. 
Przybyła ogromna liczba osób. 
 Teraz mieszkańcy chcą, by w pobliżu ośrodka powsta-
ła świetlica. Znajduje się tam opustoszały budynek, który 
można wyremontować. Mógłby w przyszłości być siedzi-
bą Koła Gospodyń Wiejskich. Przydałoby się też dokoń-
czenie budowy trzech dróg gminnych. - Mamy u nas kilka 
gospodarstw agroturystycznych, dużo przyjeżdża tu go-
ści, zwiedza, podziwia te tereny – mówi Józef Gołębski. 
– Przydałyby się drogi gminne i świetlica.

Społecznik spod Świętego Krzyża

Wrażliwy na krzywdę innych
 Józef Gołębski nie najtrudniejszych rozmów. Z każdym 
stara się rozmawiać. – Kiedyś miałem takie przeczucie, by 
zapukać do swego sąsiada, który samotnie mieszka w po-
bliskim budynku – opowiada. – Była zima, nikt nie otwie-
rał drzwi. Wezwałem policję. Okazało się, że człowiek 
leżał w domu półprzytomny. Jeszcze kilka godzin i by 
zmarł. Pogotowie wzięło go zapobiegawczo do szpitala 
i doszedł do zdrowia. 
 Jest wrażliwy na krzywdę innych ludzi, nieszczęścia. 
Twierdzi skromnie, że to wynika z jego sumienia, wycho-
wania w rodzinie, społeczeństwie. 
 Baszowice liczą około 440 mieszkańców. Największe 
kłopoty są obecnie z zatrudnieniem. Bezrobocie jest dość 
duże, sporo osób pracuje w niewielkich gospodarstwach 
rolnych, sporo poza rejonem Nowej Słupi, w Kielcach, 
Ostrowcu, a nawet w Warszawie i za granicą. 
 Przed zmianami ustrojowymi wiele osób pracowa-
ło w Rudkach, sąsiednich miejscowościach. Potem nie 
dla wszystkich wystarczyło pracy. Doszło do masowych 
zwolnień. – Ubolewam, że nie da się wszystkim pomóc – 
mówi Józef Gołębski. – Rękę podajemy szczególnie tym, 
którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. Ludzie mu-
szą mieć środki na przeżycie.

Zaufanie wśród ludzi 
 Po raz pierwszy Józef Gołębski został wybrany sołty-
sem w 1998 r. Było wtedy dwóch kandydatów, wygrał 
większością głosów. Podczas kolejnych wyborów mandat 
zdobywał prawie jednogłośnie. - Recepta na dobrego spo-
łecznika? – zastanawia się. - Zaufanie wśród ludzi, nie-
ustanne z nimi rozmowy, reagowanie na najdrobniejsze 
interwencje. 
 Józef Gołębski nie podejmuje decyzji jednoosobowo. 
Naradza się z Radą Sołecką, dyskutuje i wybiera rozwią-
zania najlepsze da mieszkańców. Na bieżąco współpra-
cuje z radnym Rady Gminy Robertem Klefasem i wój-
tem Nowej Słupi Wiesławem Gałką. Ludzie znają go też 
z działalności w OSP Mirocice.

Redakcja

Dom Józefa Gołębskiego otwarty jest 
dla wszystkich mieszkańców

Józef Gołębski przy głównej drodze w Baszowicach
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 2012 rok zapowiada się jako rok znaczących inwestycji 
drogowych. W ciągu dwóch lat Samorząd Województwa 
chce zrealizować przedsięwzięcia w wartości ponad 900 
mln złotych. Po raz pierwszy trzeba będzie konieczność 
zaciągnięcia kredytu, by zapewnić tzw. wkład własny 
do tych inwestycji. Ostatnia w 2011 roku sesja Sejmiku 
upłynęła pod znakiem decyzji budżetowych: radni za-
twierdzili budżet województwa świętokrzyskiego na 
2012 rok oraz przyjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Województwa na lata 2012-2038. 

 Dochody budżetu województwa na 2012 zaplanowa-
no na poziomie 724 mln 331 tys. zł, projektowany poziom 
wydatków budżetu województwa to 883 mln 745 tys. zł. 
 – W projekcie uchwały budżetowej zachowana zosta-
ła zasada równowagi, a zakładane przychody zapewnia-
ją sfinansowanie deficytu i planowanych rozchodów na 
spłatę kredytu – mówił marszałek Adam Jarubas, prezen-
tując podczas sesji budżet na 2012 rok. Wyjaśniał też, iż 
z uwagi na kryzys gospodarczy jaki dotyka dzisiaj Euro-
pę, w tym również Polskę, przygotowanie budżetu nie 
było łatwe. – Mamy niższy niż dotąd poziom dochodów 
z budżetu państwa, a skumulowanie inwestycji unijnych 

Sesja budżetowa Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach

Świętokrzyskie z budżetem
powoduje konieczność zapewnienia wkładów własnych 
na ich współfinansowanie – podkreślał marszałek. Dla-
tego samorząd województwa zdecydował się na deficyt 
w wysokości 152 mln zł, który zostanie pokryty z kredytu 
i nadwyżki budżetowej z poprzednich lat.

 Znaczna część budżetu województwa w 2012 roku prze-
znaczona jest na inwestycje drogowe, m.in. modernizację 
trasy wojewódzkiej nr 786 Kielce – Łopuszno – Włosz-
czowa – Secemin – granica województwa. Ta dwuetapo-
wa inwestycja pochłonie ponad 250 milionów złotych, 
z czego aż 138 milionów planujemy do wydania właśnie 
w tym roku. Bardzo ważnym przedsięwzięciem drogo-
wym będzie też budowa obwodnicy Końskich – kosztorys 
tej inwestycji opiewa na 105 mln złotych, z czego połowa 
zostanie wydatkowana w bieżącym roku. Przewidziana 
jest także kontynuacja przebudowy drogi wojewódzkiej 
nr 776 Busko Zdrój – Wiślica – Kazimierza Wielka – gra-
nica województwa. Ta inwestycja ruszyła w roku ubie-
głym, ale większość prac zaplanowana jest na 2012. Koszt 
modernizacji tej trasy to 109 mln złotych, z tej kwoty aż 
83 mln złotych wydatkowane będą w tym roku.

Iwona Sinkiewicz
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Najważniejszą decyzją podczas ostatniej w 2011 r. sesji było uchwalenie budżetu województwa na kolejny rok

Wierni czytelnicy Naszego Regionu - Andrzej Lato, 
Barbara Jakacka-Green i Janusz Łach

Prezydium Sejmiku - Włodzimierz Stępień 
i Tadeusz Kowalczyk

Radni podczas XV sesji Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego

Na sesji pojawili się przedstawiciele instytucji 
dbających o nasze zdrowie i... bezpieczeństwo



 Znakomity duński piłkarz ręczny Marcus Cleverly, 
bramkarz Vive Targów Kielce, został najpopularniej-
szym sportowcem województwa świętokrzyskiego 2011 
roku w 60. plebiscycie „Echa Dnia”, Polskiego Radia 
Kielce i TVP3. Tytułem Trenera Roku uhonorowano po 
raz czwarty z rzędu Bogdana Wentę, szkoleniowca kie-
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Za nami 60. Plebiscyt Sportowy

Kazimierz Kotowski z najlepszym trenerem 
i sportowcami powiatu opatowskiego

 Jaki kierunek studiów wybrać, aby znaleźć pracę, 
jak walczyć z bezrobociem oraz jaką pracę oferuje nasz 
region młodym ludziom – między innymi na te pyta-
nia odpowiadali marszałek Adam Jarubas oraz Jacek 
Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
podczas debaty na temat szans młodzieży w wojewódz-
twie świętokrzyskim. Spotkanie odbyło się w II Liceum 
Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. 

 Celem debaty była przede wszystkim chęć zwróce-
nia uwagi na problem bezrobocia wśród młodzieży, a tak-
że wspomaganie drogi do edukacji, zawodu, pracy oraz 
kariery. 
 - Jest mi bardzo miło, że nasze liceum już po raz ko-
lejny odwiedzili samorządowcy. Takie spotkanie stanowi 
dla naszej młodzieży praktyczną lekcję wiedzy o społe-
czeństwie – mówiła Bożena Potocka, dyrektor II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. 
 W trakcie debaty licealiści przedstawili prezentację na 
temat bezrobocia w województwie świętokrzyskim. Wie-
lokrotnie podkreślali wagę problemu bezrobocia wśród 
młodzieży i negatywnych skutków, jakie ono niesie w re-
gionie. Mówili także o tym, jakie cechy powinien posia-
dać dobry kandydat do pracy.
 - Bezrobocie jest jednym z najgorszych problemów, któ-
re dotyka w naszym regionie ludzi młodych. Miejsc pracy 
nie tworzy się administracyjnie, powinny znajdować się w 
produkcji i usługach. Zadaniem władz regionu jest m.in. 
zachęcanie firm do powstawania w regionie, wspierania 

Marszałek o rynku pracy z licealistami

Bożena Potocka, Paweł Garbuzik, Adam Jarubas 
i Jacek Kowalczyk

uczelni wyższych oraz realizowanie projektów szkolenio-
wych i edukacyjnych.  Warto także pomyśleć o nowych 
kierunkach studiów, takich jak biotechnologia, budow-
nictwo, urbanistyka czy architektura krajobrazu – mówił 
marszałek Adam Jarubas
 Z kolei Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu 
Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego poinformował młodzież o nowych 
programach edukacyjnych i szkoleniowych, jakie będą re-
alizowane w przyszłości oraz inwestycjach kulturalnych. 
Licealistów ze „Śniadka” zachęcał do aktywnego uczest-
nictwa w przedmiotach ekonomicznych oraz wybierania 
świadomych kierunków studiów. 

Agata Pęk

leckich szczypiornistów. Wyniki plebiscytu ogłoszono 
wczoraj podczas uroczystej gali zorganizowanej w sie-
dzibie Targów Kielce. Wzięli w niej udział m.in. wice-
marszałek Grzegorz Świercz oraz członkowie Zarządu 
Województwa Jan Maćkowiak i Kazimierz Kotowski, 
a także Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Pro-
mocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Mar-
szałkowskiego

Grzegorz Świercz gratuluje wysokiej lokaty 
w plebiscycie Sławomirowi Szmalowi, 

bramkarzowi Vive Targów Kielce
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 Blisko stu młodych piłkarzy uczestniczyło w I Miko-
łajkowym Turnieju Piłki Nożnej Rocznika 2003, który 
17 grudnia odbywał się w hali II Liceum Ogólnokształ-
cącego w Kielcach. Rywalizowały ze sobą drużyny Ko-
rony Kielce, Cracovii Kraków, Akademia Orlika Skar-
żysko-Kamienna, Radomiaka Radom, Ruchu Chorzów 
i Akademii Orlika Kielce. Impreza była prawdziwym 
piłkarskim świętem, jak również doskonałą okazją do 
promocji naszego regionu. Organizację turnieju wsparł 
Urząd Marszałkowski, a marszałek województwa świę-
tokrzyskiego Adam Jarubas był patronem honorowym 
przedsięwzięcia. Młodzi zawodnicy Korony Kielce wraz 
z trenerem Markiem Szablą podziękowali gospodarzowi 
województwa za okazaną pomoc. Na szyi marszałka za-
wisł przyniesiony przez ośmiolatków złoty medal I Mi-
kołajkowego Turnieju Piłki Nożnej. 
 Marszałek życzył trenerowi i jego podopiecznym dal-
szych sukcesów na piłkarskich boiskach. Nie zabrakło tak-
że świątecznych życzeń oraz upominków.

Młodzi piłkarze Korony u marszałka

Marek Szabla, Adam Jarubas, Mikołaj Kotliński, 
Wiktor Banach i Iwo Sochacki

90 lat Szpitalika
 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. 
Władysława Buszkowskiego obchodzi 90. lecie istnienia. 
Z tej okazji, 21 stycznia w Filharmonii Świętokrzyskiej 
w Kielcach odbyło się sympozjum naukowe z udziałem 
największych autorytetów polskiej pediatrii. W uroczy-
stości wzięli udział marszałek Adam Jarubas oraz czło-
nek Zarządu Województwa Jan Maćkowiak. 

 Z okazji jubileuszu, emerytowani lekarze Wojewódz-
kiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego m.in.: doktor 
Marian Patrzałek, były dyrektor Szpitalika, doktor Krysty-
na Modelska, Hanna Restorff – Lipszowska zostali uho-
norowani honorowymi odznaczeniami - medalami Wła-
dysława Buszkowskiego. Natomiast Prezydent Bronisław 
Komorowski przyznał Złoty Krzyż Zasługi Włodzimie-
rzowi Wielgusowi, dyrektorowi Szpitalika za zasługi dla 

ochrony zdrowia. Galę uświetnił występ Piotra Resteckie-
go oraz koncert Andrzeja Piasecznego z towarzyszeniem 
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej.

Z okazji jubileuszu szpitalika nestor kieleckiej pediatrii 
dr Marian Patrzałek otrzymał honorowe odznaczenie - 

medal Władysława Buszkowskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego, 25-516 Kielce, aleja IX Wieków Kielc 3
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przedstawiciele świata nauki, przedsiębiorczości 
oraz samorządowcy
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 Oj się będzie działo – tak od dwudziestu lat Jurek 
Owsiak zapowiada finałowe granie Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy i 8 stycznia 2012 roku w Święto-
krzyskiem był tego najlepszym przykładem. Kwestowa-
ło prawie trzy tysiące wolontariuszy, odbyły się koncerty, 
licytacje oraz pokazy, a w niebo poszybowało tradycyjne 
„światełko do nieba”. W licytacjach na rzecz WOŚP ak-
tywnie uczestniczyli: marszałek Adam Jarubas , członek 
Zarządu Jan Maćkowiak oraz  Jacek Kowalczyk,  dyrek-
tor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. 

  W Kielcach wielkie jubileuszowe granie rozpoczęło 
się już o godzinie 13.00. Gospodarzami sceny na Rynku 
był Urząd Marszałkowski i Echo Dnia. Zagrał zespół Po-
zytywka, De Press oraz Sumptuastic, a kielecka grupa 
Spatium wykonała 10 hitów polskiego rocka. Kielcza-
nie mogli również zobaczyć pokaz udzielania pierw-
szej pomocy, prezentacje dawnych technik walk, a tak-
że wziąć udział w próbie bicia rekordu w liczbie osób 
tańczących na ulicy taniec średniowieczny. Licytacje 
brawurowo poprowadził Kabaret z Konopi, a wyjąt-
kowym zainteresowaniem cieszyły się gadżety kielec-
kich klubów sportowych – Farta i Vive Targów Kielce. 
Wspaniałą atmosferę świątecznego grania zwieńczyło tra-
dycyjne „światełko do nieba”.
 W Kieleckim Centrum Kultury odbył się wieczór modo-
wo – muzycznie – magiczny, połączony z prezentacją eks-

Zagraliśmy z pompą!

kluzywnej kolekcji salonu Max Mara. Zagrał Piotr Restecki, 
finalista Must be the Music i Piotr Salata, wokalista z Koń-
skich. W KCK licytowano także dwa złote serduszka Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, specjalną srebrną mone-
tę 20 Finału - 1 siema oraz porcelanową figurkę czarownicy, 
którą przekazał na rzecz Orkiestry marszałek Adam Jaru-
bas. Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkow-
skiego wylicytował koszulkę Mariusza Jurkiewicza, piłka-
rza ręcznego występującego w barwach Atletico Madryt.  
Atrakcji nie brakowało także podczas gminnego finału 
WOŚP w Łopusznie. Prezentowali się m.in. karatecy, zespo-
ły taneczne oraz orkiestra strażacka, a aukcję z humorem po-
prowadzili znani aktorzy telewizyjnego serialu „Klan” Piotr 
Cyrwus i Maja Berełkowska-Cyrwus. Uczestnikiem licytacji 
był Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa.

„Światełko do nieba” w Kielcach
Jacek Kowalczyk wylicytował koszulkę „Kaczki” 

czyli Mariusza Jurkiewicza

Jan Maćkowiak wraz z rodziną uczestniczył 
w finale WOŚP w Łopusznie
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 O przyszłości Nauczycielskiego Kolegium Języków 
Obcych w Sandomierzu dyskutowali  radni Komi-
sji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego podczas posiedzenia, które odbyło 
się w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. W debacie 
uczestniczyli przedstawiciele samorządu miasta, powia-
tu, studenci, władze uczelni oraz dyrektorzy Departa-
mentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego: Jacek Kowalczyk oraz Mał-
gorzata Kowalińska.  

 Debata na temat przyszłości Nauczycielskiego Kolegium 
Języków Obcych w Sandomierzu była jednym z głównych 
punktów obrad wyjazdowej Komisji Edukacji Kultury 
i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Mu-
zeum Okręgowym w Sandomierzu. Zgodnie z przepisami, 
Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych będą mogły funk-
cjonować tylko do 2015 roku. 
 - Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym przewiduje 
jednak to, że mogą być one włączone do innych jednostek 
akademickich. Najlepszym rozwiązaniem dla społeczności 
sandomierskiej i młodych ludzi byłoby połączenie Nauczy-
cielskiego Kolegium Języków Obcych z Państwową Wyższą 
Szkołą Zawodową w Sandomierzu – mówiła Marzena Mar-
czewska, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spor-
tu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w San-
domierzu prowadzi obecnie kształcenie w systemie 
dziennym i wieczorowym w zakresie specjalności: język 
angielski, język niemiecki oraz hiszpański. Natomiast 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu 
prowadzi na wydziale humanistycznym studia licencjac-
kie o specjalności język angielski i język niemiecki. W celu 
umożliwienia słuchaczom języka hiszpańskiego konty-
nuowania nauki w PWSZ, Samorząd Województwa bę-
dzie chciał zabiegać o zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego na uruchomienie specjalności język hiszpański. 
Studia na wszystkich kierunkach trwają podobnie jak 
w Kolegium 3 lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata. 
 Już kilka miesięcy temu pojawiły się plany włączenia 
sandomierskiego Kolegium w struktury Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu. Jednak słuchacze 
oraz władze szkoły nie zgadzają się na połączenie obu pla-
cówek  i domagają się stopniowego wygaszania Kolegium. 
 - Pragniemy ukończyć studia na takich samych zasa-
dach jak je zaczęliśmy. Po ukończeniu uczelni dostajemy 
dyplom ukończenia Kolegium i stopień licencjata z Uni-
wersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W przy-
padku połączenia placówek otrzymamy dyplom tylko 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Podjęliśmy więc 
wspólną decyzję z nauczycielami i wnioskujemy za stop-
niowym wygaszaniem naszej szkoły – mówili podczas ob-
rad Komisji Edukacji, Kultury  i Sportu słuchacze Nauczy-
cielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu.
 - U podstaw inicjatywy włączenia Nauczycielskiego 
Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu w struktu-
ry Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej tkwi przede 

O przyszłości NKJO
na obradach komisji

wszystkim troska o przyszłość Kolegium oraz zatrudnio-
nych w nim nauczycieli i pracowników administracji. Po-
nadto pozwoli to zachować i jednocześnie kontynuować 
bogaty dorobek i wieloletnie doświadczenie Kolegium. 
Włączenie NKJO w skład PWSZ nie wpłynie na warunki 
studiowania słuchaczy Kolegium. Jedyną różnicą będzie 
tylko dyplom otrzymany z PWSZ – przekonywał Jacek 
Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. 
 Podczas obrad radni Komisji Edukacji, Kultu-
ry i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskie-
go uszanowali decyzje władz szkoły i słuchaczy.  
- Przyjechaliśmy do Sandomierza, aby przyjrzeć się pro-
blemowi z bliska. Chcieliśmy was wysłuchać i wspólnie 
rozwiązać ten problem. Nie ukrywam, że najlepszym roz-
wiązaniem dla uczniów i władz szkoły byłoby włączenie 
NKJO w struktury PWSZ. Każdy ma brawo do swoich 
decyzji nawet jeśli są one błędne – skomentowała Ma-
rzena Marczewska, przewodnicząc Komisji Edukacji, Kul-
tury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 
Tego samego zdania były także władze Sandomierza. - 
Połączenie tych dwóch uczelni byłoby szansą na wzmoc-
nienie ośrodka akademickiego Sandomierza. Uważam, że 
stopniowe wygaszanie kolegium, a nie jego włączenie do 
PWSZ jest najgorszą decyzją. W tym roku już nie będzie 
naboru, a to wiąże się z redukcją zatrudnienia – mówił 
Janusz Sochacki, przewodniczący Rady Miasta Sandomie-
rza. Ostateczną decyzje w sprawie przyszłości  Nauczy-
cielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu po-
dejmie Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.  
 W drugiej części posiedzenia radni Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały  w sprawie ak-
ceptacji wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go dotyczącego utworzenia „Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Skarżysku - Kamiennej”.

Agata Pęk

Obradom Komisji przewodniczyła 
Marzena Marczewska
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 Sejmik Województwa Świętokrzyskiego jest organem 
stanowiącym i kontrolnym województwa. W jego skład 
wchodzi 30 radnych. W Sejmiku działa 8 komisji. Znane 
są już plany ich pracy na I półrocze 2012 roku. 

 Komisja Budżetu i Finansów rozpoczęła rok od zaopi-
niowania zmian w budżecie województwa na 2012 rok 
oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
na lata 2012-2038. Radni zapoznali 
się także z planami inwestycyjny-
mi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich na lata 2012 – 2015. 
W lutym spotkają się na posiedze-
niu wyjazdowym w siedzibie Re-
gionalnego Centrum Naukowo 
– Technologicznego w Podzamczu 
Chęcińskim. Będzie więc okazja do 
zapoznania się z działalnością pla-
cówki oraz stanem realizacji pro-
jektu pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo 
– Technologicznego w Województwie Świętokrzyski w ra-
mach Działania 1.3 Wspieranie innowacji Programu Ope-
racyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W pla-
nach Komisji na I półrocze 2012 roku przewidziano także 
zaopiniowanie przez radnych projektu zaktualizowanej 
„Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świę-
tokrzyskiego do 2020 roku”, projektu uchwały Sejmiku 
w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju bazy sportowej 
na 2012 rok i lata następne w województwie świętokrzy-
skim”. Członkowie Komisji zapoznają się także z infor-
macjami na temat postępu w realizacji Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
2007-2013 oraz wkładów finansowych Województwa 
Świętokrzyskiego w spółkach kapitałowych.
 Dyskutować będą także nad sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu oraz sprawozdaniem finansowym za 2011 
rok. Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów jest 
Ryszard Nosowicz. 

 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu przewodniczy Ma-
rzena Marczewska. Zgodnie z §20 pkt. 3 Statutu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego działa ona w zakresie spraw 
związanych z edukacją i szkolnictwem wyższym, kulturą 
oraz kulturą fizyczną i sportem. Na 
pierwszym w tym roku posiedzeniu 
radni spotkali się w Sandomierzu. 
Obrady zdominowała debata na 
temat przyszłości Nauczycielskiego 
Kolegium Języków  Obcych w San-
domierzu. Do ważniejszych podej-
mowanych przez Komisję tematów 
w I półroczu bieżącego roku, reali-
zowanych we współpracy przede 
wszystkim z Departamentem Pro-
mocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Mar-
szałkowskiego należeć będą: opiniowanie budżetu oraz 
sprawozdań z wykonania budżetu województwa w dzia-
łach kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura 
fizyczna i sport, monitorowanie działalności statutowej 
i sytuacji finansowej wojewódzkich samorządowych in-

Komisje zaplanowały swe działania
stytucji kultury i oświaty. Radni zapoznają się także ze 
sprawozdaniem z realizacji Programu opieki nad zabytka-
mi - za lata 2010-2011 oraz raportem z realizacji Programu 
Współpracy z Organizacjami pozarządowymi. W marcu 
dokonają podziału środków finansowych na zadania z za-
kresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 
r., a w maju zapoznają się z projektem uchwały Sejmiku 
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do re-
jestru zabytków, położonych na obszarze województwa 
świętokrzyskiego. W planie pracy przewidziano także 
zatwierdzenie działań na rzecz rozwoju edukacji (w tym 
szkolnictwa zawodowego) w regionie. 

 Przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialne-
go jest Tomasz Ramus. Komisja realizuje zadania w za-
kresie współpracy samorządu województwa z jednost-
kami samorządu terytorialnego, 
administracją rządową oraz orga-
nizacjami pozarządowymi. Priory-
tetowe problemy związane z bez-
pieczeństwem naszego regionu 
rozważane będą w szerokim gro-
nie specjalistów i praktyków. Plan 
pracy przewiduje udział w pracach 
komisji przedstawicieli Okręgowe-
go Inspektoratu Pracy w Kielcach, 
Inspekcji Handlowej, Kuratorium Oświaty i Komendy 
Wojewódzkiej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej.
 Radni zapoznają się z informacjami na temat bez-
pieczeństwa pracy w województwie świętokrzyskim, 
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stanu ochrony 
przeciwpożarowej i funkcjonowaniu krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego KRRG.
 Departament Infrastruktury przedstawi informacje 
o inwestycjach drogowych przeprowadzonych w 2011 
roku, planowanych w roku bieżącym oraz inwestycjach 
wieloletnich. Radni zapoznają się także z działalnością 
spółki PKP Przewozy Regionalne oraz Związku Miast 
i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. W lutym, w obradach 
Komisji uczestniczyć będą przedstawiciele Świętokrzy-
skiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, którzy 
poinformują o stanie prac w zakresie zabezpieczenia prze-
ciwpowodziowego i zapobiegania klęskom żywiołowym, 
natomiast samorządowcy z gmin dotkniętych powodzią 
w 2010 r. o przeprowadzonych i planowanych inwestycji. 
Natomiast czerwcowe posiedzenie zdominuje tematyka 
związana z działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Kielcach. Radni dyskutować będą na temat realizacji 
działań prowadzonych przez WUP w Ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz sytuacji finansowej 
urzędów pracy.

 Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Ro-
dziny przewodniczy Jolanta Kręcka. Komisja cyklicz-
nie rozpatrywać będzie informacje przygotowane przez 
departamenty Urzędu Marszałkowskiego, m.in. o pro-
gramach zdrowotnych zrealizowanych na terenie Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego i planowanych na 2012 r., 
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raport z realizacji Wojewódzkiego 
Programu Przeciwdziałania Nar-
komanii, Wojewódzkiego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2011 
r. oraz sprawozdanie z realizacji 
zadań Województwa Świętokrzy-
skiego na 2010r. w ramach Krajo-
wego Programu Zwalczania AIDS 
i Zapobiegania Zakażeniom HIV 
oraz z realizacji projektu systemowego „ Edukacja recep-
tą na lepsze jutro” za rok 2011. Plan pracy na pierwsze 
półrocze 2012 roku przewiduje także określenie zadań 
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą 
być finansowane ze środków PFRON. Radni zapoznają 
się także z funkcjonowaniem Świętokrzyskiego Ośrodka 
Adopcyjnego. Zgodnie z nowymi przepisami o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastępczej, od nowego roku 
rozpoczęła działalność nowa placówka, zajmująca się za-
daniami związanymi z adopcjami na terenie naszego wo-
jewództwa. Obowiązek prowadzenia Ośrodka spoczywa 
na samorządzie województwa.

 Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy 
z Zagranicą podczas styczniowych obrad ustalać będzie 
kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla samorzą-
dów powiatowych na finansowanie w 2012 roku progra-
mów na rzecz promocji zatrudnie-
nia, łagodzenia skutków bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej oraz in-
nych zadań fakultatywnych. Pod-
czas kolejnych posiedzeń radni 
zapoznają się m.in. z informacja-
mi na temat promocji turystycznej 
Województwa Świętokrzyskiego 
w II półroczu 2011 roku oraz sta-
nem realizacji projektu „e-świę-
tokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej 
JST” oraz projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu 
Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskie-
go”. Dyskutować będą nad przyjęciem zaktualizowanej 
„Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Święto-
krzyskiego do 2020 roku”, ocenią postęp realizacji Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego 2007-2013 we współpracy z Departamentem 
Funduszy Strukturalnych i stan wdrażania Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie święto-
krzyskim w 2011 roku. Podsumują realizację projektu pn: 
Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Komisja zajmować będzie 
się także opiniowaniem projektów budżetu i sprawozdań 
z jego wykonania oraz opiniowaniem projektów uchwał 
mieniowych. Przewodniczącym Komisji Strategii Rozwo-
ju, Promocji i Współpracy z Zagranicą jest Grzegorz Ga-
łuszka. 

 Na pierwszym w nowym roku posiedzeniu Komisja 
Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 
zapozna się z informacjami na temat gospodarki rybackiej 
w województwie świętokrzyskim, radni dowiedzą się tak-
że jak w naszym regionie realizowana jest ustawa o reje-
stracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych oraz 
o produktach tradycyjnych. W planie pracy na I półrocze 

2012 r. przewodniczący Komisji Wojciech Borzęcki zapla-
nował m.in. tematykę związaną z problemami sprzedaży 
bezpośredniej produktów przetworzonych i nieprzetwo-
rzonych z gospodarstw rolnych, aktualną sytuacją ryn-
kową w skupie produktów rolnych, które są limitowane 
w produkcji lub, do których stosowane są skupy interwen-
cyjne oraz akcjach „Owoce w szkole” i „Szklanka Mleka”.
 Radni wyrażą także opinię do projektu aktualizacji „Pla-
nu gospodarki odpadami dla wo-
jewództwa świętokrzyskiego” 2012 
– 2018 oraz projektu uchwały w spra-
wie wykonania „Planu gospodarki 
odpadami dla województwa święto-
krzyskiego” 2012 – 2018. Przyjmą tak-
że sprawozdanie z realizacji rocznego 
programu działalności Świętokrzy-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Modliszewicach za 2011 r., zapo-
znają się z działalnością Okręgowej 
Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach, sytuacją epidemiolo-
giczną oraz stanem sanitarno – higienicznym województwa 
świętokrzyskiego i ofertą programową edukacji ekologicz-
nej w województwie świętokrzyskim na rok 2012. Pierwsze 
półrocze tego roku członkowie komisji zakończą zaopinio-
waniem informacji o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Województwa na lata 2011-2038 w 2011 r. oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu województwa wraz ze 
sprawozdaniem finansowym. Ocenią także rozwój rolnic-
twa ekologicznego i realizację programów rolno-środowi-
skowych w województwie świętokrzyskim.

 Komisja Rewizyjna każdego roku opiniuje wykonanie 
budżetu województwa, występuje także z wnioskiem do 
Sejmiku Województwa w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Województwa. Działalność Komisji Rewizyj-
nej regulowana jest poprzez prace zespołów kontrolnych 
wyłanianych ze składu Komisji. W 2012 r. kontrole zostaną 
przeprowadzone w samorządowych 
jednostkach organizacyjnych. Przed-
miotem kontroli radnych będzie 
działalność statutowa i przebieg re-
alizacji zadań inwestycyjnych przez 
placówki służby zdrowia, których or-
ganem założycielskim jest samorząd 
Województwa: w Świętokrzyskie 
Centrum Onkologii, Świętokrzyskim 
Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej 
Górze, Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze oraz Wo-
jewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Pod lupą rad-
nych Komisji Rewizyjnej znajdą się także placówki kultury 
i edukacji: Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Wsi 
Kieleckiej, Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka, 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Świętokrzyskie Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli, a także Regionalne Cen-
trum Naukowo-Technologiczne.
 Członkowie Komisji będą chcieli się również dowie-
dzieć, jaka była skuteczność realizacji interpelacji zło-
żonych przez radnych w II półroczu 2011 r. i I półroczu 
2012r., realizacji uchwał Sejmiku oraz wykonanie budżetu 
województwa za 2011 r. i pierwsze półrocze 2012 r. Komisji 
przewodniczy Grigor Szaginian.

oprac. Małgorzata Niewczas-Sochacka
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 23 stycznia w Kielcach  przebywali Pascal Boijmans, 
dyrektor projektów polskich Dyrekcji Generalnej ds. 
Polityki Regionalnej oraz Dariusz Mielczarek z oddziału 
projektów polskich. Wizyta przedstawicieli Komisji Eu-
ropejskiej dotyczyła stanu realizacji Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2007 – 2013. W spotkaniu w siedzibie Filharmo-
nii Świętokrzyskiej uczestniczyli także przedstawicie-
le Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Marta Leśniak 
i Aleksandra Kwiatkowska, zastępcy dyrektora Depar-
tamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regional-
nych, marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz 
Świercz oraz członkowie Zarządu Województwa Jan 
Maćkowiak i Piotr Żołądek. 

 - To spotkanie budzi bardzo duże zainteresowanie śro-
dowiska regionalnego, stąd również obecność wszystkich 
członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Za-
rząd kolegialnie odpowiada za wdrażanie Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-
go. To spotkanie jest dla nas bardzo ważne - podkreślił 
rozpoczynając spotkanie marszałek Adam Jarubas.
 Agenda spotkania obejmowała  podsumowanie stan 
wdrażania RPOWŚ na latach 2007 – 2013. - Zależy nam, by 
obok tych informacji merytorycznych móc zaprezentować 
dorobek kilku projektów, które już zostały zrealizowane, 
bądź są w fazie realizacji. Chcemy rzeczowo pokazać, ja-
kie rezultaty przyniósł Program. Stąd wizyta w Bielinach 
i Świętokrzyskim Centrum Onkologii - dodał marszałek.
 - Obecnie pracujemy nad aktualizacją Strategii Rozwo-
ju Województwa Świętokrzyskiego. Prace te zakończymy 
w grudniu 2012 roku. Spotkanie z przedstawicielami Ko-
misji Europejskiej z pewnością posłuży do zweryfikowa-
nia lub zmodyfikowania na wczesnym etapie tego doku-
mentu, zwłaszcza jeśli chodzi o regulacje prawne Warto 

Podsumowali  Regionalny 
Program Operacyjny

wspomnieć również, że cały czas trwają na poziomie 
krajowym prace nad poszczególnymi strategiami, myślę 
tu chociażby o Strategii Rozwoju Polski Wschodniej czy 
strategii Kraju. Również nie jest zatwierdzony Plan Zago-
spodarowania Przestrzennego Kraju, bardzo ważny do-
kument, który jest kluczowym dla rozsądnego planowa-
nia - kontynuował gospodarz regionu świętokrzyskiego.
 - Coroczne spotkanie z przedstawicielami Komisji Eu-
ropejskiej zwykle odbywało się w Warszawie. Tegoroczne 
ma inny charakter, bo odbywa  się w stolicy regionu świę-
tokrzyskiego- podkreślił Pascal Boijmans, dyrektor pro-
jektów polskich Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regional-
nej. Jak dodał,  ta wizyta pozwoli na dokładne zapoznanie 
się z sytuacją oraz realizacją poszczególnych projektów na 
miejscu. - Zbliżamy się do etapu kolejnego programowa-
nia i chciałbym wysłuchać propozycji, które macie na dal-
sze wykorzystanie RPO. Jeżeli chodzi o ubiegły rok 2011 
rok to uważam, że to był pomyślny rok zarówno dla Polski 

jak i dla województwa święto-
krzyskiego. Przede wszystkim 
udało nam się pomyślnie za-
mknąć tę ewaluację okreso-
wą. Patrzyliśmy jak wygląda 
postęp finansowy jeśli chodzi 
o region świętokrzyski. W tej 
ocenie kontraktacja oraz płat-
ności wypadają bardzo dobrze, 
czego gratulujemy – kontynu-
ował przedstawiciel Komisji 
Europejskiej.
 Oprócz finansowych in-
formacji, przedstawiciele Ko-
misji Europejskiej zapoznali się 
z problemami, z jakimi Urząd, 
jako instytucja zarządzająca 
RPO borykał się w roku ubie-
głym oraz jak sobie poradził 
z ich rozwiązaniem.

Ewa Michałowska

W spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej 
uczestniczyli marszałek Adam Jarubas 

i wicemarszałek Grzegorz Świercz
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 Za 60 mln zł gmina Ożarów wykonała w ubiegłym 
roku inwestycje. Ze środków unijnych i zewnętrznych 
pozyskała ponad 25 mln zł. To spore osiągnięcie w regio-
nie i kraju. Tym bardziej, że dochody i wydatki budżetu 
oscylują wokół 40 mln zł. 

 Tak olbrzymi zakres inwestycji był możliwy między in-
nymi dzięki dobrej współpracy z Urzędem Marszałkow-
skim, szybkim zatwierdzaniu przygotowywanych pro-
jektów. Marszałek Adam Jarubas osobiście interesował się 
wieloma inwestycjami. Członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego, były starosta powiatu opatowskiego 
Kazimierz Kotowski na bieżąco służy radą i swoim do-
świadczeniem. 

Rok wielkiego sukcesu 
 - W roku 2011 odnieśliśmy wielki sukces – mówi bur-
mistrz Marcin Majcher. - Sprzyjały temu uzyskane środki 
z funduszy unijnych, europejskich. Budżet tak dostoso-
waliśmy, by wspierać każdy program unijny, który nada-
rzył się do realizacji. 
 Gminie udało się zrealizować różne inwestycji, chociaż 
kończyła też wiele wcześniejszych, między innymi budo-
wę obiektów sportowych, stadionu, który kosztował nas 
ponad 11 mln zł, przy dofinansowaniu 3,3 mln zł. Fina-
lizowała też termomodernizację Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących imienia Edwarda Szylki w Ożarowie, która 
kosztowała 4,4 mln zł, z tego 54 proc. to środki z funduszy 
norweskich. Zmodernizowała także budynek przedszkola 
za 776 tys. zł, z tego 400 tys. pochodziło z budżetu gminy, 
376 tys. zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

Budynki jak nowe 
 Nowe inwestycje w tym roku to termomodernizacja 
budynku Szkoły Podstawowej w Janowicach, gdzie za 711 
tys. zł zbudowano nową kotłownię, wymieniono dach, 
sieć grzewczą, stolarkę okienną, drzwiową, a także ocie-
plono budynek. W tym czasie gminie udało się pozyskać 
środki na kolejne termomodernizacje. Włączono do prac 
ważne obiekty użyteczności publicznej, między innymi 
budynek Urzędu Miasta i Gminy. Za 891 tys. zł wymienio-

Moc inwestycji
no okna i drzwi, a także ocieplono ściany i stropy, poma-
lowano elewację. W tym przypadku dofinansowanie było 
znaczne, bo NFOŚiGW przekazał 680 tys. zł. 
 Wykonano termomodernizację budynku Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 872 tys. 
zł, w tym połowa środków pochodziła z funduszy norwe-
skich. Podobne prace wykonano przy budynku Zespołu 
Szkół i Przedszkola w Lasocinie, między innymi wymienio-
no kotłownię, instalacje centralnego ogrzewania, wymie-
niono okna, ocieplono ściany i dach. Wszystko za 578 tys. 
zł, z czego 210 tys. zł przekazała gmina, 370 tys. - NFOŚiGW. 
 Z tych samych funduszy gmina przeprowadziła ter-
momodernizację kompleksu budynku biblioteki, Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury z salą widowiskową, budynku 
komunalnego w Ożarowie. Kosztowało to 999 tys. zł, w tym 
środki gminy - 268 tys. zł, środki NFOŚiGW – 732 tys.

Nową drogą 
 Termomodernizacji poddano także kilka świetlic i remiz 
wiejskich, które zostały ocieplone, wymieniono w nich stolar-
kę okienną, drzwiową, miedzy innymi w Lasocinie, Szyma-
nówce, Wyszmontowie, Prusach, Jakubowicach. Gmina wy-
konała także rewitalizację miejscowości Gliniany z remontem 
budynku szkoły, jej ociepleniem, placem zabaw dla dzieci, 
boiskiem sportowym, chodnikami, renowacją studni zabyt-
kowej. Podobną inwestycję realizuje w Wyszmontowie, gdzie 
powstał plac zabaw dla dzieci, parking, boisko sportowe z za-
pleczem, amfiteatr dla rekreacji i imprez towarzyszących.
 W minionym roku powstało także wiele nowych dróg, 
które gmina wybudowała za swoje środki, jak remont 
ponad 700-metrowego odcinka w Debnie, za środki w 50 
proc. z budżetu państwa z Programu Rozwoju Dróg Lo-
kalnych, jak ulice Partyzantów, drogę Zawada-Sobów lub 
za środki w części z budżetu Starostwa Powiatowego, jak 
droga Podgrochocice-Jakubowice-Pisary, droga Lasocin-
Biedrzychów, droga w Jakubowicach. 

Redakcja

Opinia
Członek Zarządu Woje-
wództwa Świętokrzyskie-
go, były starosta powiatu 
opatowskiego, Kazimierz 
Kotowski: - Sukcesy gmi-
ny Ożarów nie byłyby 
możliwe bez bardzo do-
brej atmosfery w środo-
wisku, dialogu między 
ludźmi, zrozumienia naj-
ważniejszych potrzeb. 
To wspaniała płaszczy-
zna rozwoju, powstawa-
nia tak wielu inwestycji, 
które służą mieszkańcom. To tu mamy przykłady, że 
dzięki współpracy samorządu z przedsiębiorcami, 
otwarciu się na rzeczywistość, mamy duży przemysł, 
wspaniałe rozwiązania, które wybiegają wiele lat do 
przodu. Mówimy o nowych technologiach, paliwach 
alternatywnych. To nowy obraz ziemi ożarowskiej, 
opatowskiej, świętokrzyskiej. 

Ożarów zmodernizował stadion z zapleczem, 
który kosztował nas ponad 11 mln zł, 

przy dofinansowaniu 3,3 mln zł
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Bernard Antos, Adam Jarubas, Anna Sokołowska-Smółkowska, Grzegorz Świercz i Kazimierz Kotowski

 Zgodnie z nowymi przepisami o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, od nowego roku rozpoczę-
ła działalność nowa placówka, zajmująca się zadaniami 
związanymi z adopcjami na terenie naszego wojewódz-
twa. Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny mieści się przy 
ulicy Targowej 21 w Kielcach. W otwarciu placówki 
uczestniczyli: marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek 
Grzegorz Świercz, Kazimierz Kotowski, członek Zarzą-
du Województwa, Bernard Antos, Sekretarz Wojewódz-
twa i Barbara Jakacka-Green, dyrektor Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. 

 Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny rozpoczął swoją 
działalność jako jeden z pierwszych w Polsce. W związku 
z nowymi przepisami, obowiązek jego prowadzenia spo-
czywa na samorządzie województwa. – Cieszę się, że mo-
żemy dziś powiedzieć, iż proces utworzenia tej jednost-
ki przebiegał w województwie świętokrzyskim bardzo 
sprawnie. Zapewne było nam nieco łatwiej, gdyż skala za-
gadnień w tym zakresie jest mniejsza, z uwagi na wielkość 
województwa – poinformował marszałek Adam Jarubas 
podczas spotkania inaugurującego działalność ośrodka. 
 Wicemarszałek Grzegorz Świercz dodał natomiast, że 
tak szybkie utworzenie ośrodka było niezwykle istotne. 
– W momencie uchwalenia nowej ustawy, spoczęło na 
nas zajmowanie się niezwykle ważnym i doniosłym pro-
blemem społecznym. Niepłodność dotyka obecnie 20–25 
procent par, a adopcja jest bardzo ważnym czynnikiem, 
który pomaga im sobie z nim poradzić. Dlatego tak ważne 
było, aby zająć się nim jak najszybciej. Choć funkcjonowa-

Świętokrzyski Ośrodek
Adopcyjny już działa

nie ośrodka jest wciąż w fazie przygotowań, bo informa-
cję o przyznaniu dotacji na ten cel otrzymaliśmy dopiero 
na dwa nich przez końcem roku, wierzę, że bardzo szybko 
zacznie on w pełni realizować swoje zadania – podkreślił. 
 Placówka mieści się na parterze dawnego budynku Te-
lekomunikacji Polskiej. W siedmiu pomieszczeniach znaj-
dują się m.in. sale do terapii, pokoje pracowników i salę 
konferencyjną. Pracuje tam 5 osób, z czego 4 to specjaliści, 
zajmujący się wcześniej adopcjami w dawnym Ośrodku 
Adopcyjno-Opiekuńczym przy ulicy Mickiewicza w Kiel-
cach. Merytoryczny nadzór nad jednostką pełni Regio-
nalny Ośrodek Polityki Społecznej UM. Już dziś przyjęto 
tam trzy osoby, zainteresowane rozpoczęciem procedury 
adopcyjnej. 
 Jak zapowiedziała dyrektor Anna Sokołowska-Smół-
kowska, dalsza praca jednostki będzie polegać przede 
wszystkim na przygotowaniu rodziców, którzy wyrażają 
chęć przysposobienia do roli rodzica oraz diagnozie dzie-
ci, które mogą trafić do adopcji. – Chcemy służyć pomo-
cą na bieżąco wszystkim zainteresowanym. Będziemy 
organizować szkolenia, prowadzone przez psychologów 
i pedagogów, planujemy też grupę wsparcia, która bę-
dzie okazją zarówno do wymiany doświadczeń z pracow-
nikami i specjalistami, jak i miedzy samymi rodzicami. 
Postaramy się także poznać dzieci, które mogą trafiają do 
adopcji, starając się jak najwięcej o nich dowiedzieć, aby 
stosowanie dobrać im rodziców i uniknąć przyszłych roz-
czarowań czy trudności – wyjaśniła. Łącznie, na adopcję 
czeka w naszym regionie około 30 rodzin.

Joanna Rybczyńska
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Podziękowania i gratulacje 
dla świętokrzyskich mistrzów

Vive Targi, Stella i KSS Kielce to najlepsze kluby 
ubiegłego roku

Wyróżnienia trafiły także do świętokrzyskich samorzą-
dów za szczególnie spektakularne inwestycje sportowe

 Okazałe puchary, okolicznościowe patery, nagrody 
i wyróżnienia trafiły wraz z końcem ubiegłego roku 
do rąk świętokrzyskich medalistów mistrzostw świata, 
Europy i Polski podczas zorganizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Podsumowania Roku Sportowego 2011. 
W Hotelu Kongresowym w Kielcach nagrodzone zostały 
także najlepsze kluby i związki sportowe województwa, 
samorządy lokalne za najbardziej znaczące inwestycje 
sportowe oraz organizatorzy najlepszych imprez sporto-
wych o charakterze międzynarodowym, krajowym i wo-
jewódzkim, promujących województwo świętokrzyskie. 
Udział w uroczystości wzięli m.in. członkowie Zarządu 
Województwa: Jan Maćkowiak i Kazimierz Kotowski, 
Sekretarz Województwa Bernard Antos, a także Jacek 
Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

 Podczas spotkania wyróżnienia otrzymali również świę-
tokrzyscy olimpijczycy, którzy w ostatnim półwieczu roz-
sławiali nasz region na najważniejszej dla każdego spor-
towca imprezie - Igrzyskach Olimpijskich. Uhonorowani 
zostali: mistrz ringu Leszek Drogosz, świetna lekkoatletka 
Mirosława Sarna, kolarze Zbigniew Piątek i Tomasz Bro-
żyna, piłkarz ręczny Andrzej Tłuczyński, judoka Ireneusz 
Kiejda oraz łucznik Rafał Dobrowolski. 
 Wśród wyróżnionych podczas wczorajszej imprezy 
brylowali medaliści Mistrzostw Świata i Europy, Mistrzo-
wie Polski w kategoriach senior, młodzieżowiec, junior 
i junior młodszy oraz ludzie sportu, którzy swoją pracą 
zawodową oraz działalnością społeczną przyczynili się 
do rozwoju sportu w województwie świętokrzyskim. Na 
największe laury zasłużyli bez wątpienia złoci medaliści 
mistrzostw świata: Oliwia Czupryńska (bilard), Jarosław 
Olech (trójbój siłowy) Magdalena Kuza i Jan Kita (węd-
karstwo rzutowe) oraz młodzi kieleccy szczypiorniści – 
krajowi zdobywcy złotych medali: juniorki KSS Kielce 
i juniorzy młodsi KS Vive Targi Kielce. 
 Zadowolone mogą być też oba wymienione kluby, 
które zajęły drugie i trzecie miejsce podium; w punkta-
cji ogólnej Vive Targi Kielce zdobyło 196, 69 punktów, zaś 
KSS Kielce – 189, 53. Wyprzedziła je tylko Stella Kielce, 
która zdobyła aż 270, 66 punktów.

 Wyróżniono także czwórkę naszych nadziei w dys-
cyplinach olimpijskich: badmintonistkę Zuzannę Glijer 
(Orlicz Suchedniów), lekkoatletkę Katarzynę Furmanek 
(KKL) oraz pływaków Małgorzatę Lipińską i Jana Dyt-
kowskiego (KSZO Ostrowiec). 
 Doceniono także pracę świętokrzyskich stowarzyszeń 
sportowych; puchar z okazji 85-lecia działalności otrzymał 
Starachowicki Klub Sportowy oraz obchodzący 75-lecie 
Automobilklub Kielecki.  Za promocję województwa 
świętokrzyskiego uhonorowano Vive Targi Kielce. 

Robert Siwiec

Gratulacje nagrodzonym składali Kazimierz Kotowski 
i Jan Maćkowiak, członkowie Zarządu Województwa

Andrzej Tłuczyński to jeden z najlepszych zawodników 
w historii kieleckiego szczypiorniaka
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 Biuro Innowa-
cji Urzędu Marszał-
kowskiego, Święto-
krzyskie Centrum 
Doskonalenia Na-
uczycieli oraz Ku-
ratorium Oświaty 
w Kielcach zapraszają 

uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa do 
udziału w Świętokrzyskim Turnieju Innowacji i Kreatyw-
ności. 
 Celem Turnieju jest rozwijanie wśród uczniów umie-
jętności logicznego myślenia, kompetencji kluczowych, 

Plebiscyt dla innowacyjnych gmin
 Biuro Innowacji Urzędu 
Marszałkowskiego Wojew-
ództwa Świętokrzyskiego 
zaprasza wszystkie gminy 
wiejskie i miejsko-wiejskie 

naszego regionu do wzięcia udziału w Plebiscycie „Moje In-
nowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”. 
 Plebiscyt ma na celu propagowanie prorozwojowych  
rozwiązań, a tym samym promocję jednostek samorządu 
terytorialnego województwa, aktywnie wspierających 

działania innowacyjne na swoim terenie. Funkcją Plebiscytu 
jest także diagnoza stanu działań w województwie w tym 
zakresie i upowszechnienie związanych z tym informacji. 
 Zwycięska gmina otrzyma tytuł „Innowacyjnej Gminy 
2011” oraz atrakcyjną nagrodę rzeczową. Ponadto samo 
wzięcie udziału w Plebiscycie stanowi cenną promocję 
gminy oraz szansę na nawiązanie regionalnej współpracy.  
Szczegółowe informacje, Regulamin Plebiscytu oraz for-
mularz zgłoszeniowy znajdują się na Świętokrzyskim 
Portalu Innowacji www.spinno.pl

Turniej Innowacji i Kreatywności 
dla gimnazjalistów

postaw kreatywnych i umiejętności pracy w grupie oraz 
popularyzacja wiedzy na temat innowacyjności.
 Do udziału można zgłaszać trzyosobowe drużyny re-
prezentujące daną szkołę. O zakwalifikowaniu do etapu 
okręgowego decyduje kolejność zgłoszeń. Eliminacje od-
będą się w marcu br. w Busku-Zdroju, Opatowie, Jędrze-
jowie, Skarżysku-Kamiennej i Kielcach. Laureaci elimi-
nacji okręgowych wezmą udział w finale wojewódzkim 
w Kielcach. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody 
rzeczowe.
 Rejestracja do udziału w Turnieju odbywa się za pośred-
nictwem Świętokrzyskiego Portalu Innowacji www.spin-
no.pl Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 lutego br.

 Okazuje się, że pomysłowość i inwencja twórcza naj-
młodszych wielbicieli Świętego Mikołaja  przeszła na-
sze najśmielsze oczekiwania. Na konkurs „Rymowany 
Mikołaj”, ogłoszony przez Biuro Komunikacji Społecz-
nej Urzędu Marszałkowskiego przysłano ponad dwie-
ście prac. Wśród autorów nagrodzonych wierszy znaleźli 
się uczniowie świętokrzyskich szkół oraz przedszkolaki. 
Wszystkie prace były wyjątkowe, a literackie zacięcie 
małych poetów naprawdę imponujące.

A oto laureaci naszego konkursu: 
I miejsce – Aleksandra Zgrzebnicka ze Śladkowa Małego
II miejsce – Justyna Stachowicz z Mirca
III miejsce – 5-letnie przedszkolaki z Zespołu Publicznych 
Placówek Oświatowych w Samborcu (nagroda zbiorowa)

Konkurs na rymowanki
o Mikołaju rozstrzygnięty

Wyróżnienia: 
- 3-letnie „Maluchy” 

z Przedszkola Samorzą-
dowego nr 28 w Kielcach

- Marta Wieczorek ze Szko-
ły Podstawowej Integra-
cyjnej nr 11 w Kielcach

- uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Parszowie, gm. 
Wąchock

- uczniowie z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Inte-
gracyjnych nr 4 w Kielcach

 Wszystkim laureatom 
serdecznie gratulujemy!
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 Ostrowiec Świętokrzyski był kolejnym miejscem do 
którego zawitał INNOBUS. Dzień pełen wrażeń, emocji, 
zabawy i nauki odbył się w Publicznej Szkole Podstawo-
wej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza. Uczestnikami wyda-
rzenia byli uczniowie PSP 7, a także młodzież z pobliskie-
go Gimnazjum nr 3.

 Praca zespołowa, główkowanie, mnóstwo kombinacji, 
kilkadziesiąt ułożonych figur i wiele pozytywnych emocji 
- tak wyglądał Turniej Gier Logicznych. Choć dla więk-
szości było to pierwsze spotkanie z grą Pentomino, mło-
dzi ludzie z wielkich zapałem przystąpili to rozgrywek. 
W czasie Turnieju z satysfakcją można było zaobserwować 
zaangażowanie uczniów w intelektualną walkę i wielką 
radość z gry.
 W ramach Turnieju Gier Logicznych w poszczególnych 
kategoriach zwyciężyli:

Szkoła podstawowa - grupa 1:
 • I miejsce ex aequo: Oliwia Jelonek z klasy VI b 

i Paweł Pastuszko z klasy VI d
 • II miejsce: Maria Mazan z klasy VI c
Szkoła podstawowa - grupa 2:
 • I miejsce: Michał Przysucha z klasy VI a
 • II miejsce: Karol Szypniewski z klasy VI b
 • III miejsce: Hubert Kordyka z klasy VI b.
Gimnazjum:
 • I miejsce: Grzegorz Masłowski z klasy III e
 • II miejsce: Izabela Górczyńska z klasy III e
 • III miejsce: Agata Kocaj z klasy I d.

 Wręczenie nagród ufundowanych przez Urząd Mar-
szałkowski odbyło się w obecności dyrekcji szkół: pani 
Rozalii Machnickiej, pani Małgorzaty Iwańskiej oraz 
pani Grażyny Uklei, a także Wiceprezydenta Ostrowca 
Świętokrzyskiego - pana Pawła Górniaka.

 Interesującym elementem „Dnia Innowacji” były poka-
zy przygotowane „przez uczniów dla uczniów”. Uczennice 
Gimnazjum nr 3 zaprezentowały swoim młodszych kole-
gom doświadczenia fizyczne z wykorzystaniem m.in. pom-
py próżniowej, kuli i pierścienia Gravesanda, maszyny elek-
trostatycznej, czy elektromagnesu. Podczas drugiej części 
dotyczącej chemii, przygotowanymi eksperymentami były: 
eksplozja wulkanu, „ryczący niedźwiedź”, atrament sym-
patyczny, świetliki, czy żywa piana. Wzbudziły one bardzo 
dużo ożywienia wśród uczniów wpatrujących się z zaintere-
sowaniem w pokazy. Cel akcji został osiągnięty, o czym może 
świadczyć żywiołowa reakcja uczestników oraz komentarz 
jednego z uczniów szkoły podstawowej po zakończeniu eks-
perymentów – „ja już chcę mieć chemię”. Nad poprawnym 
przebiegiem pokazów czuwały panie nauczycielki: Anna 
Białkowska i Barbara Rej. Akcja ta uświadomiła uczniom, 
że zjawiska na pozór skomplikowane również występują 
tak naprawdę w życiu codziennym i nie należy się ich bać, 
a wręcz przeciwnie – można spróbować poeksperymento-
wać samemu w domu.

„Dzień Innowacji” 
w Ostrowcu Świętokrzyskim

„Po co człowiekowi roboty?” – na to pytanie starano się 
odpowiedzieć podczas prezentacji multimedialnej i po-
kazom poświęconym zagadnieniom robotyki. Uczniowie 
mogli samodzielnie przekonać się, że zabawa z robotami 
może być ciekawą przygodą, a w przyszłości zawodem 
z perspektywami. 

Monika Lubiejewska
Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego 




