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Tak kibicowaliśmy!



	 Rozpoczęły	się	długo	oczekiwane	wakacje.	Tysiące	młodych	ludzi	wolny	od	nauki	czas	będą	spędzać	
na	beztroskiej	zabawie	–	zapełnią	się	kąpieliska,	place	zabaw,	obiekty	sportowe.	Ważne	jednak,	by	owa	
beztroska	nie	odsunęła	na	dalszy	plan	dbałości	o	zachowywanie	podstawowych	zasad	bezpieczeństwa.	
Dlatego	życzymy	Wam,	abyście	wypoczęci,	pełni	sił,	radośni,	ale	przede	wszystkim	zdrowi	rozpoczęli	za	
dwa	miesiące	nowy	rok	szkolny.
	 Tymczasem,	 mimo	 iż	 emocje	 związane	 z	 EURO	 2012	 już	 za	 nami,	 gorąco	 Was	 namawiamy	 do	
aktywnego	wykorzystania	wakacyjnego	czasu	–	korzystajcie	z	wycieczek	pieszych	i	rowerowych,	biegajcie	
za	piłką,	rywalizujcie	z	kolegami	w	duchu	fair	play.	
	 Wakacje	to	Wasz	czas!

 O możliwościach finansowania, inwestowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski 
Wschodniej, a także sposobach wspierania rozwoju lo-
kalnej przedsiębiorczości oraz eksportu dyskutowali 
uczestnicy II Forum Polski Wschodniej „Eastern Poland 
Business Forum” w Kielcach. W spotkaniu uczestniczyli 
samorządowcy województw Polski Wschodniej, przed-
siębiorcy, prezesi Specjalnych Stref Ekonomicznych 
oraz zagraniczni goście, m.in. ze Zjednoczonych Emira-
tów Arabskich. - Program Rozwoju Polski Wschodniej 
otworzył dla województw ściany wschodniej nowe moż-
liwości. Realizowanych jest wiele inwestycji, poprawia 
się infrastruktura i standard komunikacyjny, a dzięki za-
angażowaniu uczelni wyższych realizowanych jest wie-
le projektów edukacyjnych. Cieszymy się także, że coraz 
więcej naszych przedsiębiorców szansę swojego rozwo-
ju dostrzega w otwarciu się na rynki zagraniczne. Jestem 
przekonany, że Forum będzie okazją do nawiązania ko-
lejnych kontaktów biznesowych - podkreślał marszałek 
województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

	 Bożena	 Czaja,	 członek	 Zarządu	 Polskiej	 Agencji	 Infor-
macji	 i	Inwestycji	Zagranicznych	podsumowała	półmetek	

Przedsiębiorcy i samorządowcy 
dyskutowali w Kielcach
o rozwoju Polski Wschodniej

realizacji	projektu	Promocji	Gospodarczej	Polski	Wschod-
niej	 realizowanego	 w	 ramach	 Programu	 Rozwoju	 Polski	
Wschodniej.	 Jego	głównym	założeniem	jest	wypromowa-
nie	 makroregionu	 Polski	 Wschodniej	 jako	 dobrego	 miej-
sca	do	inwestycji	i	atrakcyjnego	miejsca	do	inwestowania.	
-	 Nawiązane	 zostały	 kontakty	 z	 inwestorami	 ze	 Zjedno-
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czonych	Emiratów	Arabskich,	Chin	 oraz	Stanów	Zjedno-
czonych.	Najlepsze	efekty	promocyjne,	a	tym	samym	biz-
nesowe	 uzyskała	 branża	 spożywcza,	 meblowa	 i	lotnicza.	

 Samorząd Województwa  będzie organem prowadzą-
cym Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka 
w Pacanowie. Rocznie na tę instytucję ma przeznaczać 
około milion złotych. Projekt uchwały w tej sprawie po-
zytywnie zaopiniowała już Komisja Edukacji i Sportu 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. - Ostateczna 
decyzja zapadnie na najbliższej sesji Sejmiku - poinfor-
mował podczas konferencji prasowej marszałek Adam 
Jarubas. W spotkaniu uczestniczyli Jacek Kowalczyk, dy-
rektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Spor-
tu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego oraz Karolina 
Kępczyk, dyrektor ECB w Pacanowie. 

	 -	Samorząd	Województwa	zdecydował	zamienić	się	ro-
lami	z	Samorządem	Pacanowa	i	stać	się	głównym	prowa-
dzącym	Europejskie	Centrum	Bajki	im.	Koziołka	Matołka	
w	Pacanowie.		Samorząd	Województwa	przejmie	główny	
ciężar	prowadzenia	tej	ważnej	dla	nas	instytucji,	zarówno	
w	zakresie	spraw	merytorycznych,	finansowych,	jak	i	in-
westycyjnych,	bo	trzeba	pamiętać,	że	mamy	do	zagospo-
darowania	dużą	działkę	przy	ECB.	Chcemy,	 by	powstał	
na	 niej	 nowoczesny,	 interaktywny	 bajkowy	 plac	 zabaw.	
To	duża	inwestycja,	której	przeprowadzenie	wymaga	po-
ważnego		 zaangażowania	 z	 naszej	 strony.	 Chcemy,	 aby	
od	przyszłego	roku	ECB	wspierało	finansowo	także	Sta-
rostwo	 Powiatowe	w	 Busku	 –	 Zdroju.	 Uważam,	 że	 jest	
to	 jedna	z	najważniejszych	instytucji	 	na	polu	kultury	w	
naszym	regionie.	Nie	możemy	zaprzepaścić	dalszej	szan-
sy	jej	rozwoju	jak	i	również	Pacanowa	–	mówił	marszałek	
Adam Jarubas.
	 Europejskie	Centrum	Bajki	prowadzone	będzie	na	za-
sadach	 partnerstwa,	 przy	 zapewnieniu	 jak	 najlepszych	
możliwości	 realizacji	 celów,	 dla	 których	 zostało	 utwo-
rzone.	Dotychczas	samorząd	województwa	przekazywał	
wsparcie	na	poziomie	500	 tys.	 złotych	 rocznie.	Po	zmia-
nach	 organu	 prowadzącego,	 na	 funkcjonowanie	 ECB	

Samorząd Województwa poprowadzi 
Europejskie Centrum Bajki

przeznaczane	będzie	1	mln	złotych	rocznie.	Z	kolei	gmina	
Pacanów	zadeklarowała	wparcie	w	wysokości	 200	 tys.	zł	
rocznie.	 Ponadto	 gmina	 gwarantuje,	 że	 począwszy	 od	
2014	 roku	będzie	przekazywać	Europejskiemu	Centrum	
Bajki	kwotę	w	wysokości	300	tys.	zł.
	 Z	podjętej	decyzji	 zadowolona	 jest	dyrektor	Europej-
skiego	Centrum	Bajki	Karolina	Kępczyk.	 -	Dzięki	 tej	de-
cyzji	ECB	będzie	się	nadal	rozwijać,	a	przede	wszystkim	
poszerzać	oferty	kulturalne	dla	dzieci,	młodzieży	i	doro-
słych.	Dziennie	wystawę	„Bajkowy		Świat”	zwiedza	około	
500	osób.	Organizujemy	rocznie	ponad	60	imprez.	Zależy	
nam	na	promocji	wśród	społeczności	lokalnej	i	przedsię-
biorców.	 Liczymy,	że	 duża	 liczba	 turystów	 odwiedzają-
cych	Pacanów	będzie	impulsem	do	tworzenia	miejsc	noc-
legowych,	restauracji,	placów	zabaw	oraz	innych	atrakcji	
dla	dzieci.	Wszystko	to	sprawi,	iż	Pacanów	jako	Stolica	Ba-
jek	stanie	się	najbardziej	rozpoznawalnym	produktem	tu-
rystycznym	naszego	regionu	-	mówiła	Karolina Kępczyk,	
dyrektor	Europejskiego	Centrum	Bajki	w	Pacanowie.

Agata Pęk

Przedsiębiorcy	(1000	osób)		oraz	przedstawiciele	jednostek	
samorządu	terytorialnego	(230	osób)	uczestniczyli	w	77	im-
prezach	 wystawienniczo-promocyjnych,	 takich	 jak	 targi,	
misje	wyjazdowe,	wizyty	studyjne	oraz	fora	gospodarcze.	
Z	naszych	wstępnych	analiz	wynika,	że	podczas	wyjazdów	
firmy	 zawarły	 ponad	 100	 kontraktów,	 a	 kilkadziesiąt	 jest	
w	trakcie	finalizacji	–	mówiła	- Bożena Czaja.
	 Podczas	 Forum	 odbyły	 się	 liczne	 panele	 dyskusyjne,	
których	uczestnicy	 próbowali	 odpowiedzieć	 na	 pytanie,	
jak	 pieniądze	 Unii	 Europejskiej	 zmieniły	 obraz	 Polski	
Wschodniej	i	jej	potencjał	oraz	jak	wygląda	promocja	tego	
makroregionu	za	granicą.	Dowiedzieli	się	także,	dlaczego	
Azja	powinna	być	głównym	kierunkiem	ekspansji	nasze-
go	biznesu.	Uczestnicy	kolejnego	panelu	próbowali	okre-
ślić	 kluczowe	 czynniki	 sukcesu	 przedsiębiorstw	 Polski	
Wschodniej	 oraz	 odpowiedzieć	 na	 pytania,	 na	 ile	 strefy	
ekonomiczne	przyczyniły	się	do	rozwoju	biznesu	w	Pol-
sce	Wschodniej.

Małgorzata Niewczas-Sochacka
W Forum uczestniczyli samorządowcy,

przedsiębiorcy i zagraniczni goście

Jacek Kowalczyk, Karolina Kępczyk, Adam Jarubas
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Gmina dużych zmian
 Gmina Lipnik nabiera dynamicznego rozpędu - po-
wstała tu w ostatnim czasie olbrzymia oczyszczalnia 
ścieków i kilkunastokilometrowa sieć kanalizacyjna. Sa-
morząd dobrze wykorzystał wsparcie finansowe ze środ-
ków unijnych.  

Nie ustają duże inwestycje
	 Nowa	oczyszczalnia	o	przepustowości	650	metrów	sze-
ściennych	na	dobę	i	sieć	kanalizacyjna	w	Lipniku	i	Leszcz-
kowie	o	długości	około	14,5	km	sieci	to	nowy	etap	rozwoju	
gminy.	Inwestycja	powstała	w	2010	i	2011	r.	i	kosztowała	
6,5	mln	zł,	w	tym	dofinansowanie	z	Regionalnego	Progra-
mu	 Operacyjnego	 Województwa	 Świętokrzyskiego	 wy-
niosło	4,5	mln	zł.

	 Do	 sieci	 będą	 podłączone	 kolejne	 miejscowości,	 Go-
łębiów,	Kurów	 i	pozostała	 część	Leszczkowa.	 -	 	 Ta	 część	
gminy	tworzy	naszą	aglomerację		–	podkreśla	wójt	Józef	
Bulira.	-	W	tym	roku	ogłosiliśmy	już	przetarg	na	budowę	
kanalizacji	w	Gołębiowie,	która	będzie	wykonana	do	lip-
ca	przyszłego	roku.	Przed	nami	jeszcze	prace	w	Kurowie.	
Musimy	się	dostosowywać	do	przepisów	ochrony	środo-
wiska.	To	dla	nas	priorytet,	olbrzymie	wyzwanie,	by	nie	
płacić	w	przyszłości	 kar.	 Tym	bardziej,	 że	w	Gołębiowie	
znajduje	się	spory	zakład		Agrana,	który	zajmuje	się	prze-
twarzaniem	owoców.	Zatrudnia	od	kilkunastu	do	60	osób	
i	jest	notowany	na	giełdzie.

	 Sporym	wyzwaniem	 dla	 gminy	 była	 budowa	 amfite-
atru	 w	 Lipniku	 z	 zapleczem	 socjalnym	 i	 infrastrukturą	
techniczną.	Są	tu	chodniki,	ławeczki,	każdy	może	tu	wspa-
niale	 	wypocząć.	Wszystkie	prace	kosztowały	850	tys.	zł,	
z	czego	dofinansowanie	z	Programu	Rozwoju	Obszarów	
Wiejskich	wyniosło	500	tys.	zł.	Pozwolenie	na	użytkowa-
nie	gmina	otrzymała	w	grudniu	ubiegłego	roku.	Pierwsza	
inauguracyjna	impreza	odbyła	6	maja	br.	Wystąpił	znany	
zespół	Róże	Europy.	

	 Z	PROW	powstały	 też	dwie	świetlice	przy	siedzibach	
OSP,	 obok	 znalazły	 się	 place	 zabaw.	 W	 Kurowie	 prace	
kosztowały	140	 tys.	zł,	w	tym	dofinansowanie	89	 tys.	zł,	
w	Słabuszewicach	–	120	tys.	zł,	w	tym	dofinansowanie	74	
tys.	Wiele	prac	gmina	prowadzi	wspólnie	z	organizacja-
mi,	do	których	sama	należy,	Związkiem	Międzygminnym	
Dorzecza	Koprzywianki,	Lokalną	Grupą	Działania	Ziemi	
Sandomierskiej.		

	 Przez	 gminę	 przebiegają	 dwie	 drogi	 krajowe:	 nr	 9,	
Radom-Rzeszów	 i	 	nr	77,	Lipnik-Lublin.	Wszelkie	uwagi	
i	 prośby	 kierowane	 przez	 samorząd	 do	 Generalnej	 Dy-
rekcji	Dróg	Publicznych	 i	Autostrad	 są	 realizowane.	 Po-
wstała	 już	dokumentacja	budowy	chodnika	przez	 	część	
Włostowa,	Lipnika,	Kurowa.	Trudno	 jednak	powiedzieć,	
kiedy	ruszą	prace.	Co	roku		gmina	dokłada	około	100	tys.	
zł	do	remontów	i	modernizacji	dróg	powiatowych.	Dzię-
ki	 temu	w	ubiegłym	roku	powstało	około	1,7	km	nowej	
nawierzchni.	 Z	 Lokalnego	 Programu	 Przebudowy	Dróg	
Lokalnych	wykonano	około	4	km	dróg	gminnych.	Koszt	
wyniósł	1,6	mln	zł,	w	tym	dofinansowanie	–	800	tys.	zł.

Sukcesy dzieci w szkołach 
	 Na	 terenie	 gminy	 są	 dwa	 zespoły	 szkół,	 w	 Lipniku	
i	Włostowie,	które	tworzą	szkoły	podstawowe	i	gimnazja..	
Reorganizacja	 trwała	 dziesięć	 lat,	 w	 pierwszym	 etapie	

 - Mamy jeszcze potencjał inwestycyjny, ale tę furtkę 
zostawiamy na następny etap dofinansowywania ze 

środków unijnych – mówi wójt Józef Bulira.

Opinia
 Kazimierz Kotowski, 
członek Zarządu Woje-
wództwa Świętokrzy-
skiego: 
	 Gmina	 Lipnik	 ma	
dobry	potencjał,	urodzaj-
ne	 gleby	 i	 gospodarstwa	
rolne,	 które	 już	 przeszły	
trudny	 okres	 przemian,	
ukształtowały	 się	 i	okre-
śliły	swoje	kierunki	dzia-
łania.	 Dzięki	 różnym	
dofinansowaniom	 wzbo-
gaciły	 swój	 park	 maszy-
nowy.	 Wiele	 gospodarstw	 ma	 swoich	 następców.	 Na	
pewno	szkoda,	że	nie	ma	już	cukrowni	we	Włostowie,	
ale	to	znak	czasu,	konsekwencje	decyzji	daleko	wybie-
gających	poza	gminę.	Lipnik	od	wielu	lat	dobrze	funk-
cjonuje.	Ostatni	okres	uznajemy	za	udany.	Umiejętnie	
połączono	możliwości	finansowe	gminy,	powiatu,	wo-
jewództwa.	 Działania	 zaowocowały	 wsparciem	 Woje-
wódzkiego	Funduszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodar-
ki	 Wodnej,	 Narodowego	 Programu	 Odbudowy	 Dróg	
Lokalnych.	 Zmiany	 są	 widoczne	 właściwie	 w	 każdej	
miejscowości,	 mówimy	 o	 drogach,	 wodociągach,	 ka-
nalizacji,	 rewitalizacji,	 zagospodarowaniu	 placu	wokół	
Urzędu	Gminy.
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zamknięto	dwie	szkoły	podstawowe	w	Malicach	i	Słabu-
szewicach,	w	dwóch	kolejnych	ograniczono	strukturę	or-
ganizacyjną	szkół	do	klas	I-III		w	Usarzowie	i	Słoptowie,	
w	ostatnim	-	te	dwie	szkoły	zostały	zlikwidowane.	Obec-
nie	 do	 zespołu	 w	 Lipniku	 łącznie	 z	 klasami	 zerowymi	
uczęszcza	360		uczniów,		we	Włostowie	–	207.

	 Prognozy	demograficzne	dla	 gminy	nie	 są	 korzystne.	
Spada	 liczba	 dzieci.	 Część	 nauczycieli	 może	 odejść	 na	
świadczenia	kompensacyjne,	niektórzy	mają	ograniczane	
etaty.	W	Lipniku	od	nowego	roku	szkolnego	będzie	31	na-
uczycieli,	we	Włostowie	–	20.	Z	każdej	z	tych	szkół	odej-
dzie	na	emerytury	po	jednej	osobie.

	 Szkoła	w	Lipniku	otrzymała	około	miliona	złotych	na	
sfinansowanie	dodatkowych	zajęć	dla	uczniów	i	wyjazdy	
edukacyjne.	Organizuje	zajęcia	wyrównawcze	i	rozwija-
jące	dla	zdolnych.	Wszyscy	mają	darmowe	wyjazdy	edu-
kacyjne.	Uczniowie	uczestniczą	w	zajęciach	z	tańca	towa-
rzyskiego,	jeżdżą	na	basen	do	Ostrowca.	Klaudia	Ordon,	
którą	przygotowywała	Maria	Głowacka,	została	mistrzem	
w	 konkursie	 sudoku	 ziemi	 sandomierskiej.	 –	 Obecnie	
przygotowujemy	 się	 do	 110	 rocznicy	 powstania	 szko-
ły	 –	mówi	 dyrektor	 Jadwiga	 Garnuszek.	 –	 Uroczystości	
rozpoczniemy	21	września	sesją	popularnonaukową	o	hi-
storii	oświaty	w	Lipniku.	Potem	co	miesiąc	będą	spotka-
nia	z	absolwentami,	nauczycielami	emerytami,	sławnymi	
ludźmi,	których	biografia	łączy	się	ze	szkołą.	Zakończymy	
rok	jubileuszowy	zjazdem	absolwentów,	który	planujemy	
w	pierwszym	tygodniu	wakacji	2013	r.	Do	znanych	absol-
wentów	 szkoły	 należą:	 Henryka	 Pieronkiewicz,	 prezes	
PKO	przed	kilku	laty,	Zygmunt	Niewiadomski,	znany	ar-
tysta,	rzeźbiarz,	malarz.

	 Z	 kolei	 szkoła	 we	 Włostowie	 otrzymała	 tablice	 inte-
raktywne,	w	tym	roku	znalazła	się	na	liście	rankingowej	
Świętokrzyskiego	 Biura	 Rozwoju	 Regionalnego.	 Współ-
pracuje	z	Ekologicznym	Związkiem	Gmin	Dorzecza	Ko-
przywianki,	 Powiatową	 Stacją	 Sanitarno-Epidemiolo-
giczną.	-	W	ostatnim	czasie	grupa	uczennic	uczestniczyła	
w	 wojewódzkich	 finałach	 w	 Kielcach	 konkursu	 „Moje	
wymarzone	miejsce	pracy”,	który	organizowało	Święto-
krzyskie	Centrum	Doskonalenia	Nauczycieli	–	chwali	się	
dyrektor	Małgorzata	Krakowiak.	 -	Praca	Katarzyny	Wal-
kiewicz,	 Klaudii	 Toporowskiej,	 Pauliny	 Orzechowskiej,	
które	 pracowały	 pod	 kierunkiem	Marzenny	 Adamskiej,	
została	wyróżniona.

Kultura
	 Gminny	 Ośrodek	 Kultury	 skupia	 dwie	 placówki:	 we	
Włostowie	i	Lipniku.	Właściwie	co	dwa	tygodnie	organi-
zuje	dużą	imprezę,	ostatnio	-		Dzień	Matki,	Dzień	Dziecka,	
biesiadę	świętojańską	we	Włostowie,	rozpoczęcie	wakacji,	
zakończenie,	dożynki,	konkursy	piosenki	harcerskiej.

	 W	Lipniku	GOK	posiada	centrum	kształcenia,	ma	teraz	
do	 swojej	dyspozycji	 amfiteatr,	 gdzie	będą	 imprezy	ple-
nerowe.	Zajmuje	się	głównie	młodzieżą,	prowadzi	zajęcia	
wokalne,	nauki	gry	na	instrumentach.		-	Nasze	solistki	za-
jęły	pierwsze	miejsce	w	województwie	w	ubiegłym	roku,	
w	tym	–	drugie	–	mówi	dyrektor	GOK	Sebastian	Szymań-
ski.	-		Wyróżniają	się:	Małgorzata	Dzienniak,	Kinga	Polit,	

Magda	Stępień,	Klaudia	Kaptur,	Aleksandra	Michałowska.	
	 W	gminie	zarejestrowanych	jest	kilkanaście	Kół	Gospo-
dyń	Wiejskich.	Aktywnie	działają:	KGW	Włostów	razem	
ze	Stowarzyszeniem	Nasz	Włostów,	które	prowadzą	u	sie-
bie	 przedszkole,	 Gołębiów,	 Lipnik,	 Słabuszewice.	 Każda	
inicjatywa	środowiska	jest	ważna	i	każda	wspierana.

12 jednostek OSP na 22 sołectwa 
	 Na	terenie	gminy	działa	12	jednostek	OSP,	do	najwięk-
szych	należą	–	Lipnik,	Leszczków,	Kurów,	Słabuszewice,	
Gołębiów,	Męczennice,	Usarzów,	Swojków,	Słoptów,	Mal-
żyn.	Jednostki	zrzeszają	ponad	200	druhów.	Najstarsza	to	
Słabuszewice,	w	przyszłym	roku	będzie	obchodzić	80-le-
cie.	Do	Krajowego	Systemu	Ratowniczo-Gaśniczego	nale-
ży	Lipnik

	 Najbardziej	 zasłużonym	druhem	 jest	 	prezes	zarządu	
Stanisław	Mazur	ze	Słabuszewic,	bardzo	oddany	działacz	
społeczny.	 Swoją	 remizę	 doprowadził	 do	 wzorcowego	
stanu.	Z	 jego	 inicjatywy	powstało	boisko	do	kosza,	plac	
zabaw.	Odznaczony	został	najwyższymi	odznaczeniami,	
w	tym	Medalem	Honorowym	imienia	Bolesława	Chomi-
cza.

	 	–	 Jesteśmy	 jedną	z	niewielu	gmin,	gdzie	na	22	sołec-
twa	mamy	12	jednostek	OSP	–	podkreśla	wójt	Józef	Bulira.	
-	Może	teraz	nie	ma	tak	wielu	pożarów.	Występują	jednak	
deszcze,	które	powodują	 lokalne	podtopienia.	Dochodzi	
do	zalewania	piwnic	i	strażacy	pomagają	w	wypompowy-
waniu	wody.	Nasi	druhowie	pomagali	mieszkańcom	Tar-
łowa,	Dwikóz,	podczas	powodzi	w	2010	r.

	 W	 tegorocznym	 budżecie	 gmina	 wyodrębniła	 60	 tys.	
zł	 na	 konkursy	 dla	 organizacji	 pozarządowych.	 Połowę	
zdobył	 Klub	 Sportowy	 Cukrownik,	 który	 jest	 w	 lidze	
okręgowej,	organizuje	w	wakacje	Turniej	o	Puchar	Wójta,	
prowadzi	z	trenerem	naukę	gry	w	piłkę	nożną.	Druga	po-
łowa	przypadła	Stowarzyszeniu	Nasz	Włostów	na	zajęcia	
pozalekcyjne	w	świetlicach	we	Włostowie,	Kurowie	i	Sła-
buszewicach.	

Najlepsze gleby w regionie 
	 Budżet	Lipnika	to	około	18	mln	zł	z	subwencją	oświato-
wą	i	środkami	na	opiekę	społeczną.		Ze	względu	na	duże	
inwestycje	 realizowane	 ze	 wsparcia	 środków	 unijnych	
gmina	ma	 zadłużenie	 około	 33	proc.	Musi	 spłacić	 około	
5	mln	zł	kredytu.	-	Mamy	jeszcze	potencjał	inwestycyjny,	
ale	tę	furtkę	zostawiamy	na	następny	etap	inwestycyjny	–	
mówi	wójt	Józef	Bulira.	

	 Mieszka	 tu	 około	 5,8	 tys.	 osób	w	 22	 sołectwach.	 Trzy	
największe	–	Włostów,	Lipnik,	Kurów,	trzy	najmniejsze	–	
Adamów,	Żurawniki,	Studzianki.

	 Gmina	 posiada	 najlepsze	 gleby	 w	 regionie,	 klasa	 I	 –	
czarnoziemy,	 rzadko	 gorsze	 klasy	 –	 II	 lub	 III,	 najlepsze	
we	Włostowie,	Lipniku,	Kaczycach,	Ublinku.	Po	upadku	
cukrowni	rolnicy	zmienili	uprawy,	mniej	sadzą	buraków,	
dużo	sieją	kukurydzy	na	mieszanki	dla	bydła.	Zajmują	się	
hodowlą	krów.	Oddają	mleko	do	mleczarni.	Sporo	rolni-
ków	już	zajmuje	się	sadownictwem,	ogrodnictwem.

(n)
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 Uczniowie  szkół z ościennych województw - zwycięz-
cy konkursu w ramach programu „Świętokrzyskie na 
rzecz edukacji” przebywali w regionie świętokrzyskim 
poznając jego największe atrakcje, o których wcześniej 
uczyli się podczas lekcji. Odwiedzili m.in. Bałtów, Świę-
ty Krzyż, Osadę Średniowieczną w Hucie Szklanej oraz 
Centrum Geoedukacji w Kielcach. 

	 Promocja	 Ziemi	 Świętokrzyskiej	 oraz	 zachęcenie	
uczniów	ościennych	województw	do	odwiedzenia	cieka-
wych	miejsc	 na	 terenie	 naszego	 regionu	 to	 główne	 cele	
programu	„Świętokrzyskie	na	rzecz	edukacji”.	To	pilotażo-
wy	program	opracowany	przez	Oddział	Promocji	Depar-
tamentu	 Promocji,	 Edukacji,	 Kultury,	 Sportu	 i	 Turystyki	
Urzędu	Marszałkowskiego	we	współpracy	ze	Świętokrzy-
skim	 Centrum	 Doskonalenia	 Nauczycieli.	 Towarzyszył	
mu	konkurs	z	atrakcyjnymi	nagrodami,	jedną	z	nich	była	
wycieczka	 do	 województwa	 świętokrzyskiego.	 -	 Jestem	
przekonany,	że	dzięki	uczestnictwu	w	naszym	konkursie	
wzbogaciła	 się	wasza	wiedza	 o	 naszym	 regionie,	 o	 jego	
historii	i	licznych	atrakcjach	turystycznych.	Cieszę	się,	że	
tutaj	przyjechaliście.	Na	pewno	nie	będziecie	sie	nudzić.	
Czujcie	 się	 jak	 u	 siebie	 w	 domu	 -	 mówił Jacek Kowal-
czyk,	dyrektor	Departamentu Promocji,	Edukacji,	Kultu-
ry,	Sportu	i	Turystyki	Urzędu	Marszałkowskiego	podczas	
spotkania	 z	 dziećmi	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	w	Nowym	
Sączu	 .	 A	 Elżbieta Dudek	 gratulowała	 uczniom	 zajęcia	
drugiego	 miejsca	 w	 konkursie,	 zachęcając	 jednocześnie	
do	udziału	w	kolejnej	jego	edycji.

	 Uczniowie	nowosądeckiej	 szkoły	przygotowali	w	 for-
mie	 makiety	 mapę	 wycieczkową	 Gór	 Świętokrzyskich.	

Zwiedzić Świętokrzyskie?
Największa nagroda!

-	Uczniów	 nie	 trzeba	 było	 długo	 namawiać	 do	 udziału	
w	konkursie.	Cenną	pomocą	były	scenariusze	lekcji	opra-

cowane	przez	ekspertów	ŚCDN,	
które	 wykorzystywaliśmy	 pod-
czas	 zajęć	 z	 przyrody,	 informa-
tyki	 czy	 języka	 angielskiego.	
Największe	 wrażenie	 na	 moich	
uczniach	zrobił	Bałtów,	cieszę	się,	
że	już	jutro	będziemy	mogli	zoba-
czyć	wszystkie	atrakcje	JuraParku	
-	podkreślała	Renata Stawiarska,	
nauczycielka	SP	nr	20	w	Nowym	
Sączu.	

					-	Cieszymy	sie,	że	możemy	tutaj	
być.	Wszyscy	ci,	którzy	mówili,	że	
województwo	 świętokrzyskie	 jest	
piękne	 nie	 mówili	 prawdy.	 Ono	
jest	bardzo	piękne!	-	mówili	młodzi	
mieszkańcy	Nowego	Sącza.

					Region	 świętokrzyski	 odwie-
dzili	 także	 uczniowie	 z	 Toma-
szowa	 Mazowieckiego,	 	 Nowej	
Sarzyny	i	Wodzisławia	Śląskiego.

M.N.

Elżbieta Dudek i Jacek Kowalczyk wręczyli upominki 
uczniom z Nowego Sącza

- Cieszę się, ze tutaj przyjechaliście. Na pewno
nie będziecie się nudzić – mówił Jacek Kowalczyk

Grę planszową o województwie świętokrzyskim wręcza Małgorzata Kowalińska
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Sukcesy Magdy z Baszowic 
 Magdalena Białek z niewielkiej miejscowości Baszo-
wice w gminie Nowa Słupia na ostatnich Mistrzostwach 
Świata w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, które odbyły się 
w Czechach,  zdobyła złoty medal. Była najlepsza w kate-
gorii plus 84, co oznacza, że jej waga przekraczała 84 kg. 
Z kolei w Mistrzostwach Europy Seniorów w Trójboju 
Siłowym w Mariupol na Ukrainie zajęła trzecie miejsce, 
chociaż jest jeszcze juniorką. To sprawiło, że drużynowo 
Polki też były trzecie. To olbrzymi wyczyn dziewczyny 
ze środowiska wiejskiego, która dzięki swej pracowito-
ści i uporowi zdobywa medale w międzynarodowych za-
wodach. 
	
	 Jej	sukcesy	są	też	możliwe	dzięki	wsparciu	gminy,	fun-
dowanym	stypendiom	oraz	nagrodom.	Samorząd	wycho-
dzi	z	założenia,	że	jej	udział	w	międzynarodowych	zawo-
dach	jest	najlepszą	promocją	Nowej	Słupi.	Tym	bardziej,	
że	Magda	często	występuje	w	koszulce	z	godłem	gminy.	

Nieustanne starty  
	 Na	 mistrzostwach	 świata	 juniorów,	 które	 odbyły	 się	
w	ubiegłym	 roku	Mose	 Joe	w	 Kanadzie,	 zdobyła	 szóste	
miejsce.	W	martwym	ciągu	była	najlepsza.	Podniosła	naj-
więcej	kilogramów	spośród	wszystkich	zawodniczek.	
	 W	 listopadzie	 ubiegłego	 roku	 startowała	 na	 Mistrzo-
stwach	 Świata	 Seniorów	 w	 Pilźnie.	 Wprawdzie	 zajęła	
dopiero	siódme	miejsce,	ale	poprawiła	znacznie	swoje	re-
kordy	życiowe	i	uzyskała	kilka	rekordów	Polski	w	przysia-
dzie	i	martwym	ciągu	oraz	w	całym	trójboju.	
	 Nieustannie	 startuje	 w	 mistrzostwach,	 przybywa	 jej	
sukcesów.		–	Zdobyty	medal	na	mistrzostwach	Europy	dał	
mi	 dużą	 satysfakcję,	 ponieważ	 były	 to	mistrzostwa	 Eu-
ropy	seniorów,	które	otwierają	mi	drzwi	na	mistrzostwa	
świata	–	mówi.	-	Natomiast	złoty	medal	w	wyciskaniu	to	
nagroda	za	poświęcony	czas.	Usłyszeć	Mazurek	Dąbrow-

skiego	na	podium	to	naprawdę	coś	pięknego.	Warto	żyć	
dla	takiej	chwili	i	trenować.	Poświęcać	swój	czas	na	to,	by	
realizować	siebie.	
	 Magda	 Białek	 osiąga	 coraz	 lepsze	wyniki	 pod	wzglę-
dem	 siłowym,	 wytrzymałościowym,	 technicznym.	 Nie-
wiele	kobiet	w	Polsce	uzyskało	ponad	500	kg	w	trójboju.	
Ma	 nadzieję,	 że	w	 tym	 roku	 przekroczy	 550	 kg	w	 trój-
boju	 siłowym	 lub	 będzie	 tego	 bliska.	 To	 jest	 około	 230	
kg	w	przysiadzie,	około	120	kg	w	wyciskaniu	 leżąc	 i	220	
w	martwym	ciągu.	
	 Na	pytanie,	czy	jej	się	uda,	twierdzi,	że	musi,	chociaż	to	
olbrzymi	wysiłek.	Miesiące,	lata	nieustannych	treningów.	

Pomoc gminy
	 W	 ostatnim	 roku	 Magdalena	 Białek	 zmieniła	 klub.	
Z	ostrowieckiego	 Black	 and	 White	 kierowanego	 przez	
Grzegorza	 Kepę	 przeszła	 do	 kieleckiej	 Tęczy	 Społem,	
gdzie	 trenerem	 jest	 Arkadiusz	 Znojek.	 Ciągle	 startuje	
w	międzynarodowych	zawodach,	w	Danii,	Szwecji.
	 Chce	 też	 zaskoczyć	 wszystkich	 formą	 podczas	 mi-
strzostw	 świata	 juniorów,	 które	pod	koniec	 sierpnia	 od-
będą	się	w	Szczyrku.	I	najbardziej	ważne	dla	niej	zawody	
w	tym	roku:		mistrzostwa	świata	seniorów,	które	odbędą	
się	w	Puerto	Rico.	–	Chcę	rywalizować	z	całym	światem,	
z	najlepszymi	zawodniczkami	świata	–	mówi.
	 Obecnie	Magda	 studiuje	 na	 pierwszym	 roku	w	 Kiel-
cach.	Wybrała	wychowanie	fizyczne	z	gimnastyką	korek-
cyjną	 na	 Wszechnicy	 Świętokrzyskiej.	 Niejednokrotnie	
zalicza	 trudne	 zajęcia,	 gdy	 po	wyczerpującym	 treningu	
ma	lekkoatletykę	i	musi	półtorej	godziny	biegać	po	bieżni.
	 -	 Gdy	 mam	 pływanie,	 idę	 do	 profesora,	 a	 on	 mówi,	
że	jeśli	się	źle	czuję,	nie	muszę	dawać	z	siebie	100	proc.,	
mogę	50	proc.,	byle	tylko	nic	mi	się	nie	stało	–	opowiada.	
–	Wszyscy	wiedzą	o	moich	osiągnięciach.	Nie	wymagają	
ode	mnie	tego,	co	od	innych.	Zwalniają	mnie	z	niektórych	

zajęć,	gdy	mam	treningi	 i	przy-
gotowuję	 się	 do	 zawodów.	 Ze	
względów	rodzinnych	i	finanso-
wych	studiuje	zaocznie.	Uczest-
niczy	 w	 zajęciach	 co	 weekend.	
To	jej	odpowiada,	bo	do	niedaw-
na	opiekowała	się	chorą	babcią.	
					Jest	 mieszkanką	 Baszowic	
w	gminie	Nowa	Słupia.	-	Nagro-
dy	 z	 gminy,	 od	 wójta	 otrzymu-
ję	 kilka	 razy	 w	 roku	 –	 mówi.	 -	
Otrzymałam	także	duże	wsparcie	
w	2010	 r.,	 kiedy	 Polski	 Związek	
Kulturystyki	 Fitness	 nie	 finanso-
wał	mi	wyjazdu	 na	mistrzostwa	
świata	 seniorów	 w	RPA.	 Gmina	
kupiła	 mi	 wtedy	 bilet	 lotniczy,	
a	spółka	 Sell-Bud	 Invest	 Sylwe-
stra	 Kozłowskiego,	 przewodni-
czącego	 Rady	 Gminy,	 sponsoro-
wała	 start	 oraz	 opłaty	 związane	
z	przejazdami	i	noclegi.

(a)
Wójt Nowej Słupi Wiesław Gałka gratuluje Magdzie sukcesów
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 Ze Stanisławem Kozłowskim z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach rozmawia Iwona Sinkiewicz.

	 -	Co należy rozumieć 
pod pojęciem „efekt 
ekologiczny”?
 Stanisław Kozłow-
ski: - W	ogólnym	ujęciu	
praktycznym	efekt	eko-
logiczny	rozumiany	jest	
jako	 zmniejszenie	 ilości	
zanieczyszczeń	 wpro-
wadzanych	 do	 środo-
wiska,	 w	 zestawieniu	
przed	 i	po	 realizacji	 in-
westycji	 (tzw.	 projektu	
środowiskowego),	 czyli	
np.	po	rozpoczęciu	eks-
ploatacji	 nowych	 urzą-
dzeń,	 będących	 przed-
miotem	 inwestycji.	
Mówiąc	 krótko	 -	 efekt	
ekologiczny	 to	 głównie	
ilość	 usuniętych	 zanie-
czyszczeń	 i	 eliminacja	
uciążliwości	źródła	emi-
sji	tych	zanieczyszczeń.	
	 Specyfika	 projektów	
środowiskowych,	 czyli	
tych,	 których	 dofinan-
sowaniem	 zajmuje	 się	
Fundusz	 Ochrony	 Śro-
dowiska	 i	 Gospodarki	
Wodnej,	polega	właśnie	
na	tym,	że	ich	realizacja	
musi	się	zakończyć	osią-
gnięciem	zakładanego	efektu	ekologicznego.	W	przypad-
ku	budowy	drogi	sprawa	jest	prosta	–	mamy	efekt	rzeczo-
wy	w	postaci	nowej	drogi,	a	konsekwencją	tego	jest	lepsze	
skomunikowanie	 danego	 terenu	 i	 poprawiony	 komfort	
jazdy.	Ale	gdy	budujemy	kanalizację,	oczyszczalnię	ście-
ków	 czy	 np.	 składowisko	 odpadów,	 musimy	 brać	 pod	
uwagę	nie	tylko	ułatwienia	dla	mieszkańców,	ale	również,	
a	może	przede	wszystkim,	właśnie	efekt	ekologiczny	-	na	
ile	zmniejszy	się	emisja	zanieczyszczeń	do	środowiska.

	 -	Dlaczego tak ważny – z Państwa punktu widzenia – 
jest ten efekt ekologiczny?	
	 -	Ponieważ	efektywność	ekologiczna	zadań	to	podsta-
wowe	 kryterium	 stosowane	 przy	 udzielaniu	 dofinanso-
wania	przez	Wojewódzki	Fundusz	Ochrony	Środowiska	
i	Gospodarki	Wodnej	w	Kielcach.	
	 Oczywiście	każdą	dziedzinę	charakteryzują	inne	efek-
ty	 ekologiczne.	 W	 przypadku	 ochrony	 wód,	 dla	 zadań	
polegających	 na	 budowie	 kanalizacji	 sanitarnej	 -	 efek-
tem	 rzeczowym	 jest	 długość	 wybudowanej	 kanalizacji,	

Liczą się przede wszystkim
efekty ekologiczne

	a	efektem	ekologicznym	jest	ilość	ścieków	odprowadzo-
nych	do	oczyszczalni	ścieków.	
	 Przy	 budowie,	 rozbudowie	 lub	 przebudowie	 oczysz-
czalni	 ścieków	podstawowym	parametrem	określającym	
ilość	 zanieczyszczeń	 w	 ściekach	 jest	 tzw.	 biochemiczne	
zapotrzebowanie	 tlenu	 BZT5.	 Efekt	 ekologiczny	 liczony	
tu	jest	jako	różnica	pomiędzy	ładunkiem	zanieczyszczeń	
w	ściekach	 surowych	 przed	 realizacją	 zadania,	 a	 ładun-
kiem	zanieczyszczeń	w	ściekach	już	oczyszczonych.
	 A	jeśli	weźmiemy	pod	uwagę	ochronę	powietrza,	to	efek-
tem	ekologicznym	będzie	 różnica	w	emisji	zanieczyszczeń	
np.	 przed	 i	 po	modernizacji	 kotłowni.	 z	 kolei	 przy	 zada-
niach	 termomodernizacyjnych	 efekt	 ekologiczny	 wynika	
z	różnicy	pomiędzy	ilością	energii	dostarczanej	do	budynku	
na	potrzeby	grzewcze	przed	wykonaniem	termomoderniza-
cji,	a	ilością	energii	dostarczanej	po	wykonaniu	inwestycji.

 - Możemy powiedzieć jakie efekty rzeczowe i ekologicz-
ne przyniosły inwestycje realizowane w ubiegłym roku?
 -	Długo	mógłbym	wyliczać	wszystkie	te	zakładane	efek-
ty	 rzeczowe	 i	 ekologiczne.	 Podam	 tylko	niektóre	 z	nich.	
I	 tak	umowy,	 które	w	ubiegłym	 roku	uzyskały	dofinan-
sowanie	 z	 Funduszu	 zaowocują	 m.in.	 wybudowaniem	
sieci	kanalizacji	sanitarnej	o	łącznej	długości	226	km	oraz	
zmodernizowaniem	kolejnych	4	kilometrów	sieci	kanali-
zacji	sanitarnej,	wybudowaniem	lub	zmodernizowaniem 
4	 oczyszczalni	 ścieków	 komunalnych	 o	 łącznej	 przepu-
stowości	 ponad	 11	 tys.	m3	 na	 dobę	 i	 redukcją	 ładunku	
BZT5	w	ilości	1.531	kg	na	dobę,	wybudowaniem	6	km	sie-
ci	kanalizacji	deszczowej	o	łącznej	długości 6	km,	wybu-
dowaniem	218	przydomowych	oczyszczalni	ścieków	czy	
usunięcia	 i	unieszkodliwienia	3.506	ton	odpadów	zawie-
rających	azbest.	
	 Co	 ważne	 -	 każdego	 roku	 WFOŚiGW	 notuje	 wzrost	
uzyskanych	efektów	ekologicznych.

 - Kieruje Pan zespołem, który ocenia realizację projek-
tów. Na czym konkretnie polega ta praca?
	 -	Zgodnie	z	nazwą	zespołu	 (Zespół	Realizacji	Umów)	
zajmujemy	się	rozliczaniem	zadań	wynikających	z	zawar-
tych	 umów	 o	 dofinansowanie	 danych	 przedsięwzięć	 ze	
środków	 Funduszu.	 Te	 przedsięwzięcia	 dotyczą	wszyst-
kich	dziedzin	na	które	można	uzyskać	u	nas	dofinanso-
wanie,	czyli	ochrony	wód	i	gospodarki	wodnej,	ochrony	
powietrza	i	powierzchni	ziemi,	ochrony	przyrody	i	leśnic-
twa.	Zajmujemy	się	także	rozliczaniem	projektów	obejmu-
jących	kilka	z	tych	dziedzin	jednocześnie.	W	przełożeniu	
na	język	konkretów	między	innymi	analizujemy	i	ocenia-
my	dokumenty	 składane	przez	wnioskodawców,	 którzy	
już	ubiegają	się	już	o	przekazanie	konkretnych	kwot,	spo-
rządzamy	dyspozycje	przekazania	 tych	 funduszy,	 anali-
zujemy	wnioski	o	zmianę	warunków	umowy,	rozliczamy	
koszty	zadań,	no	i	przygotowujemy	to	co	najistotniejsze	
-	ocenę	uzyskania	efektu	rzeczowego	i	ekologicznego.

 - Dziękuję za rozmowę. 
Iwona Sinkiewicz 

Stanisław Kozłowski 
–	koordynator	Zespołu	Reali-
zacji	Umów	w	Wojewódzkim	
Funduszu	Ochrony	Środowiska	
i	Gospodarki	Wodnej	w	Kielcach.	
Zespół	zajmuje	się	wszystkimi	
sprawami	związanymi	z	rozli-
czaniem	realizacji	zadań,	które	
otrzymały	dofinansowanie	ze	
środków	krajowych	Funduszu	
Ochrony	Środowiska	i	Gospo-
darki	Wodnej	we	wszystkich	
dziedzinach	-	ochrony	wód	
i	gospodarki	wodnej,	ochrony	
powietrza	i	powierzchni	ziemi,	
a	także	przyrody	i	leśnictwa.
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 Przejazd pociągiem z Kielc do Warszawy w ciągu 
zaledwie 2 godzin? Wszystko wskazuje na to, że stanie 
się to realne w 2015 roku, kiedy zakończona zostanie 
budowa łącznicy kolejowej Czarnca – Włoszczowa Pół-
noc. Umowę w sprawie opracowania studium wykonal-
ności tej inwestycji podpisał Samorząd Województwa 
Świętokrzyskiego reprezentowany przez marszałka 
Adama Jarubasa i członka Zarządu Województwa Jana 
Maćkowiaka ze Spółką PKP Polskie Linie Kolejowe. - 
Skomunikowanie Kielc z siecią Kolei Dużych Prędko-
ści skutkować będzie nie tylko skróceniem czasu prze-
jazdu z Kielc do Warszawy, ale też otworzy możliwość 
budowania alternatywnych rozkładów jazdy – mówił 
Sławomir Burczaniuk, Dyrektor Centrum Realizacji 
Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział 
w Lublinie.

	 Plany	 budowy	 toru	 przyłączającego	 linię	 z	 Kielc	 do	
Centralnej	Magistrali	Kolejowej	w	Czarncy	mają	już	swoją	
historię.	W	2009	roku	opracowano	nawet	koncepcję	budo-
wy	jednotorowej	łącznicy	o	długości	blisko	4	kilometrów,	
jednak	ze	względu	na	brak	pieniędzy	prace	nie	były	kon-
tynuowane.	Wydaje	się	więc,	że	podpisana	umowa	zapi-
sze	się	jako	przełomowa	w	realizacji	tej	inwestycji.	

	 Umowa	dotyczy	 bowiem	przekazania	 dotacji	 celowej	
na	 realizację	 prac	 przygotowawczych	 projektu,	 który	
obejmuje	m.in.	opracowanie	studium	wykonalności	„Kon-
cepcji	 budowy	 łącznicy	Czarnca	 –	Włoszczowa	Północ”,	
opracowania	map	do	celów	projektowych	oraz	danych	do	
wniosku	o	dofinansowanie	projektu	w	ramach	Regional-
nego	 Programu	 Operacyjnego	 w	 kolejnej	 perspektywie	
finansowej,	 tj.	na	 lata	2014-2020.	Konieczne	będzie	także	
uzyskanie	decyzji	o	uwarunkowaniach	środowiskowych.	
Szacunkowy	koszt	realizacji	prac	przygotowawczych	pro-
jektu	wynosi	 850	 tysięcy	złotych.	Województwo	Święto-
krzyskie	oraz	PKP	Polskie	Linie	Kolejowe	pokryją	go	po	
połowie.	

	 Jaki	będzie	całkowity	koszt	budowy	łącznicy	w	Czarn-
cy,	umożliwiającej	wjazd	z	linii	kolejowej	nr	61	(z	Kielc	do	
Częstochowy)	na	linię	nr	4,	czyli	Centralną	Magistralę	Ko-
lejową?		Szacuje	się,	że	będzie	on	niemały,	bo	wyniesie	ok.	
40-50	mln	 złotych,	 ale	 Samorząd	Województwa	 liczy	na	
pozyskanie	dodatkowych	pieniędzy	z	Unii	Europejskiej,	
które	zostaną	zapisane	w	perspektywie	finansowej	2014	–	
2020.

	 -	 Prace	 przygotowawcze	 do	 podjęcia	 realizacji	 inwe-
stycji	 wyszczególnione	 w	 podpisanym	 porozumieniu	
obejmują	 także	 opracowanie	 kompletnej	 dokumenta-
cji	 projektowej	 pod	 przyszłą	 edycję	 funduszy	 UE.	 Być	
może	 skorzystamy	 z	 Regionalnego	 Programu	 Opera-
cyjnego,	 bądź	 też	 z	 któregoś	 z	 programów	 centralnych.	
Dzisiaj	jeszcze	nie	wiemy	jak	będzie	wyglądała	struktura	
poszczególnych	 funduszy	po	 2014	 roku,	 ale	wydatki	 na	
infrastrukturę,	w	 tym	kolejową	 –	 z	 uwagi	 na	 olbrzymie	
potrzeby	w	tym	obszarze	 -	będą	miały	w	Polsce	swoisty	
priorytet	–	mówi	marszałek	Adam Jarubas.

Do Warszawy w 2 godziny! 

	 -	Bardzo	się	cieszę.	Dzięki	wojewódzkiemu	samorządo-
wi	dojdzie	w	końcu	do	dołączenia	Kielc	 i	województwa	
świętokrzyskiego	do	 sieci	Kolei	Dużych	Prędkości.	Cen-
tralna	Magistrala	Kolejowa	jest	linią	szczególną;	prędkość	
wynosi	 na	 niej	 160	 km	 na	 godzinę,	 ale	 pracujemy	 nad	
tym,	by	od	końca	roku	2013	zwiększyć	ją	do	200	km	na	go-
dzinę	na	prawie	całej	magistrali.	Z	tego	właśnie	powodu	
połączenie	linii	61z	CMK	jest	tak	bardzo	ważne	dla	Kielc	
i	całego	 regionu.	Otworzymy	 szybki	 transport	 kolejowy	
nie	tylko	w	kierunku	Warszawy,	ale	też	Łodzi,	Poznania,	
całej	Polski	zachodniej	i	północnej	–	mówi	Sławomir Bur-
czaniuk,	Dyrektor	Centrum	Realizacji	Inwestycji	PKP	Pol-
skie	Linie	Kolejowe	S.A.	Oddział	w	Lublinie.

	 „Wrota	 na	 Warszawę”	 otworzą	 się	 jednak	 dopiero	
w	2015	 roku.	 Przewidywany	 czas	 prac	 budowlanych	 to	
ok.	10-12	miesięcy,	ale	poprzedzi	go	prawie	trzyletni	okres	
przygotowawczy	 –	 konieczne	 będzie	 m.in.	 przeprowa-
dzenie	 studium	wykonalności,	 uzyskanie	decyzji	 środo-
wiskowej,	 lokalizacyjnej	 oraz	 wykupienie	 gruntów	 pod	
inwestycję.

	 Warto	jednak	cierpliwie	czekać,	budowa	łącznika	przy-
niesie	 bowiem	 same	 korzyści.	 Przede	 wszystkim	 prze-
jazd	pociągów	relacji	Kielce	–	Warszawa	przez	Centralną	
Magistralę	 Kolejową	 będzie	 czasowo	 konkurencyjny	 do	
przejazdów	 realizowanych	 linią	 numer	 8	 (Kielce	 –	 Ra-
dom	–	Warszawa).	Czas	przejazdu	z	Kielc	do	Warszawy	
przez	CMK	 taborem	przystosowanym	do	 prędkości	 160	
km/h	wyniesie	około	2	godziny,	zaś	taborem	przystosowa-
nym	do	prędkości	130	km/h	-	2	godziny	16	min.	Ten	sam	
przejazd	linią	numer	8	(Kielce	–	Radom-	Warszawa)	dziś	
trwa…	3	godziny	28	min,	przy	średniej	prędkości	60	km/h.
	
	 Łącznica	 Czarnca	 –	Włoszczowa	 Północ	 będzie	miała	
ponad	 3650	 metrów	 długości.	 Pociągi	 pasażerskie	 będą	
mogły	się	po	niej	poruszać	z	prędkością	100	km/h,	zaś		to-
warowe	-	80	km/h.

Robert Siwiec

Uścisk dłoni Adama Jarubasa i Sławomira Burczaniuka 
przypieczętował podpisanie umowy
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 O zmianach we Wspólnej Polityce Rolnej w nowym 
okresie programowania, pozycji polskiego rolnictwa 
w Unii Europejskiej oraz planowanej reorganizacji pań-
stwowych agencji i inspekcji mówił Marek Sawicki, Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który był gościem XX 
sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.  –  Jeste-
śmy bardzo dobrze postrzegani w Europie, znajdujemy 
się w gronie liderów eksportu żywności, cenione są także 
nasze produkty regionalne. Województwo świętokrzy-
skie mimo, iż brakuje w nim gospodarstw wielkoobsza-
rowych i dominują w nim gospodarstwa o powierzchni 
około 5,5 ha,  też zajmuje znaczące miejsce w polityce 
agrarnej Unii Europejskiej – podkreślał minister Sawic-
ki. W sesji uczestniczyli także parlamentarzyści oraz 
przedstawiciele wojewódzkich instytucji i organizacji 
działających w obszarze rolnictwa i rozwoju wsi.

	 -	 Problemy	w	 obszarze	 rolnictwa	w	 ostatnich	 latach	
są	wielokrotnie	przywoływane.	Za	każdym	razem	wszy-
scy	zgodnie	wskazują	na	konieczność	przeprowadzenia	
zmian.	Jako	Sejmik	chcemy	z	udziałem	Pana	ministra	za-
stanowić	 się	nad	głównymi	problemami	 i	możliwościa-
mi	ich	rozwiązania,	tym	bardziej,	że	przed	nami	zmiany	
w	zasadach	wsparcia	rozwoju	obszarów	wiejskich	w	ra-
mach	Wspólnej	Polityki	Rolnej	2014-2020.	Konieczne	jest	
m.in.	wprowadzenie	takich	rozwiązań,	które	umożliwią	
zrównanie	 dopłat	 bezpośrednich	 dla	 rolników	wszyst-
kich	krajów	członkowskich	UE		–	mówił	Tadeusz Kowal-
czyk,	 przewodniczący	 Sejmiku	 Województwa	 Święto-
krzyskiego.	

	 Minister	 Marek Sawicki	 poinformował	 zebranych	
o	priorytetowych	 działaniach	 podejmowanych	 w	 ostat-
nim	czasie	przez	Ministerstwo	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi.		
Mówił	 o	 stanowisku	Polski	 do	propozycji	 legislacyjnych	
Komisji	Europejskiej	dla	Wspólnej	Polityki	Rolnej	na	lata	
2014-2020,	m.in.	 konieczności	 odejścia	 od	 historycznych	
kryteriów	 ustalania	 stawek	 i	 kopert	 krajowych	 płatno-
ści	 bezpośrednich,	 preferujących	 regiony	 i	 gospodar-
stwa	o	 intensywnej	produkcji	 rolnej.	KE	proponuje,	aby	
więcej	 działań	 rolników	 było	 nastawionych	 na	 ochronę	
środowiska.	 Jeśli	 się	 z	 tego	nie	wywiążą,	 stracą	 30	proc.	
dopłat	–	Niezbędne	są	zmiany	w	tym	zakresie,	które	za-
pewniłyby	 jednakowe	 możliwości	 finansowe	 dla	 rol-
ników	 w	 całej	 UE	 realizujących	 jednakowe	 działania	
w	zakresie	 „zazieleniania”,	 jednocześnie	 włączające	 au-
tomatycznie	 do	 tej	 płatności	 te	 gospodarstwa,	 które	 ze	
względu	 na	 swe	 cechy	 strukturalne	 oraz	 udział	 w	pro-
gramach	 rolno	 środowiskowych	 już	 intensywnie	 reali-
zują	 cele	 środowiskowe	 UE	 –	 poinformował	 minister.	
Minister		 zapowiedział	 powstanie	 Państwowej	 Inspek-
cji	Bezpieczeństwa	Żywności	 i	Weterynarii.	Miałaby	ona	
powstać	z	połączenia	Inspekcji	Weterynaryjnej,	Ochrony	
Roślin	 Nasiennictwa	 oraz	 Inspekcji	 Jakości	 Handlowej	
Artykułów	 Rolno-Spożywczych.	 W	 planach	 jest	 także	
połączenie	dwóch	największych	rządowych	agencji	rolni-

Debata o rolnictwie
podczas obrad Sejmiku

czych	zajmujących	się	wypłatą	unijnych	funduszy	pomo-
cowych	-		Agencji	Rynku	Rolnego	i	Agencji	Restruktury-
zacji	i	Modernizacji	Rolnictwa.	

	 Podczas	 obrad	 głos	 zabierali	 także	 przedstawiciele	
instytucji	 działających	 w	 obszarze	 rolnictwa	 i	 rozwo-
ju	 wsi,	 m.in.	Mirosława Mochocka,	 zastępca	 dyrektora	
Świętokrzyskiego	 Biura	 Rozwoju	 Regionalnego,		 Jaro-
sław Mostowski,	 dyrektor	 Świętokrzyskiego	 Ośrodka	
Doradztwa	 Rolniczego	 i	 Ryszard Ciźla,	 prezes	 Świę-
tokrzyskiej	 Izby	 Rolniczej	 ,	 który	 za	 konieczne	 uznał	
podjęcie	 niezbędnych	 działań	 dotyczących	 odnawial-
nych	 źródeł	 energii;	 jego	 zaniepokojenie	 wzbudziło		
również	 podwyższenie	 wieku	 emerytalnego	 rolników.		
Natomiast	 Wojciech	 Borzęcki,	 przewodniczący	 Komisji	

Zdaniem Wojciecha Borzęckiego w nowej perspektywie 
finansowej na rozwój przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich powinny być przeznaczane większe środki

O priorytetowych działaniach podejmowanych 
przez MRiRW mówił Marek Sawicki
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Rolnictwa,	 Gospodarki	 Wodnej	 i	 Ochrony	 Środowiska	
Sejmiku	 Województwa	 Świętokrzyskiego	 przypomniał,	
iż	 7	 marca	 w	 Racławicach	 podczas	 spotkania	 przedsta-
wicieli	 Komisji	 ds.	 Rolnictwa	 pięciu	 Sejmików	 woje-
wódzkich:	Małopolskiego,	 Lubelskiego,	 Podkarpackiego,	
Śląskiego	 oraz	 Świętokrzyskiego	powstała	 inicjatywa	na	
rzecz	utworzenia	wyodrębnionego	z	Programu	Rozwoju	
Obszarów	Wiejskich	 2014-2020	 –		 PROW	Makroregionu	
Polski	 Południowo	 Wschodniej,	 który	 będzie	 uwzględ-
niał	specyfikę	rolnictwa	pięciu	województw	Polski	połu-
dniowo-wschodniej.	–	Konieczne	jest	stworzenie	systemu	

wsparcia	dla	gospodarstw	o	tzw.	rozdrobnionej	strukturze	
agrarnej	i	obszarów	wiejskich	demograficznie	najbardziej	
zaludnionych	w	UE,	a	także	stworzenie	możliwości	zrów-
noważonego	rozwoju	obszarów	wiejskich	 i	wyrównanie	
poziomu	życia	 rodzin	 rolniczych	w	stosunku	do	 innych	
grup	społecznych	–	mówił	Wojciech Borzęcki.	Jego	zda-
niem	w	 nowej	 perspektywie	 finansowej	większe	 środki	
powinny	być	przeznaczane	także	na	rozwój	przedsiębior-
czości	na	obszarach	wiejskich.

Małgorzata Niewczas-Sochacka

W imieniu Zarządu Województwa głos zabrał
Kazimierz Kotowski

Mirosława Mochocka

Piotr Żołądek, Jolanta Rybczyk, Marek Sawicki,
Adam Jarubas

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Tuż po przyjeździe ministra powitali
gospodarze regionu

Wizytę w Świętokrzyskiem ministrowi Sawickiemu 
przypominać będzie obraz – prezent od radnych Sejmiku
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 Podczas spotkania z okazji Dnia Samorządu Teryto-
rialnego, prezydent RP, Bronisław Komorowski uhono-
rował dwóch samorządowców z naszego regionu od-
znaczeniami państwowymi.

	 Za	wybitne	zasługi	w	działalności	na	rzecz	społeczno-
ści	 lokalnej	 oraz	 za	 osiągnięcia	 w	 pracy	 samorządowej	
odznaczenia	 otrzymali	 starosta	 jędrzejowski,	 Edmund	
Kaczmarek,	uhonorowany	Krzyżem	Kawalerskim	Orderu	
Odrodzenia	Polski	 oraz	marszałek	Adam	 Jarubas,	 które-
mu	Bronisław	Komorowski	nadał	Złoty	Krzyż	Zasługi.

Fot.	oficjalny	serwis	fotograficzny	Kancelarii	Prezydenta	RP

Marszałek odznaczony
przez prezydenta

	 Prawie	80	uczniów	szkół	podstawowych	z	powiatu	kie-
leckiego	 uczestniczyło	 w	 wycieczce	 Świętokrzyską	 Kolej-
ką	 Dojazdową	 „Ciuchcia	 Express	 Ponidzie”.	W	Uniejowie	

Dzień Dziecka
z Ciuchcią Express Ponidzie

z	dziećmi	spotkał	się	Jan	Maćkowiak,	członek	Zarządu	Wo-
jewództwa	Świętokrzyskiego.	Organizatorem	imprezy	były	
Przewozy	Regionalne	i	Stowarzyszenie	Świętego	Jacka.

Spotkanie w Pałacu prezydenckim było okazją do pa-
miątkowych zdjęć

Adam Jarubas odznaczony został Złotym Krzyżem zasługi, a Edmund Kaczmarek
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Dobra zabawa, dużo śmiechu i …. smaczne kiełbaski – tak zapamiętają podróż Ciuchcią uczniowie z powiatu kieleckiego
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 Dużym zainteresowaniem cieszyła się akcja profilak-
tyczno – edukacyjna, która odbyła się w Urzędzie Mar-
szałkowskim w ramach obchodów Dnia Walki z Rakiem. 
Każdy uczestnik akcji mógł skorzystać z bezpłatnych 
badań i porad dotyczących zdrowego stylu życia, dla 
wszystkich przewidziane zostały materiały edukacyjne. 

	 Wszyscy	 zainteresowani	 mogli	 skorzystać	 z	 bezpłat-
nych	badań:	stężenia	glukozy	we	krwi,	poziomu	ciśnienia	
tętniczego	 krwi,	 poziomu	 tlenku	węgla	w	wydychanym	
powietrzu	 oraz	 PEF.	 Badania	 wykonywali	 pracownicy	
Wojewódzkiego	Ośrodka	Medycyny	Pracy	w	Kielcach.
	 -	Akcję	przeprowadzamy	 już	po	 raz	kolejny	 i	 jak	widać	
wciąż	 cieszy	 się	 niesłabnącym	 zainteresowaniem	 zarówno	
wśród	młodych	jak	i	starszych	osób.	Jeżeli	chcemy	mieć	zdro-
we	społeczeństwo	musimy	kontrolować	podstawowe	bada-
nia:	poziomu	cukru,	 ciśnienia	 tętniczego	 czy	 tlenku	węgla.	
Bardzo	ważny	jest	też	higieniczny	i	zdrowy	tryb	życia	oraz	
unikanie	stresu	–	mówił	członek	Zarządu	Piotr Żołądek.
	 W	 akcji	 uczestniczyli	 również	 przedstawiciele	 Święto-
krzyskiego	Centrum	Onkologii	udzielając	porad	antynikoty-

Zadbali o zdrowie

	 W	ramach	akcji	„Samorządowcy	Dzieciom”	pracownicy	
Urzędu	Marszałkowskiego	po	raz	kolejny	oddawali	krew	
w	Regionalnym	Centrum	Krwiodawstwa	i	Krwiolecznic-
twa	w	Kielcach.	Ten	drogocenny	dla	życia	dar	otrzyma-

Samorządowcy Dzieciom
ją	mali	pacjenci	przebywający	na	oddziałach	szpitalnych	
naszego	regionu.	Organizatorem	akcji	był	Klub	Honoro-
wych	 Dawców	 Krwi	 działający	 przy	 Urzędzie	Marszał-
kowskim.

nowych,	a	także	Świętokrzyskiego	Wojewódzkiego	Ośrodka	
Koordynującego	Populacyjne	Programy	Wczesnego	Wykry-
wania	Raka	Piersi	oraz	Profilaktyki	i	Wczesnego	Wykrywania	
Raka	Szyjki	Macicy,	którzy	przybliżyli	 informacje	na	temat	
badań	mammograficznych	i	cytologicznych.	Przeprowadzili	
także	instruktaż	samobadania	piersi	na	fantomach
	 -	Akcja,	którą	prowadzimy	już	cyklicznie	ma	za	zadanie	
poprawę	profilaktyki	zdrowotnej	oraz	zachęcanie	miesz-
kańców	województwa	świętokrzyskiego	do	korzystania	z	
podstawowych	badań.	Musimy	 informować	 o	potrzebie	
i	możliwości	 badań	 profilaktycznych,	 które	mogą	 zapo-
biegać	nowotworom.	Współpracujemy	z	Świętokrzyskim	
Wojewódzkim	 Ośrodkiem	 Koordynującym	 Populacyjne	
Programy	Wczesnego	Wykrywania	Raka	Piersi	oraz	Pro-
filaktyki	i	Wczesnego	Wykrywania	Raka	Szyjki	Macicy	po	
to,	 aby	uświadomić	kobiety	 jak	ważne	 są	badania	profi-
laktyczne,	które	mogą	uratować	życie.	W	krajach	skandy-
nawskich,	gdzie	na	szeroką	skalę	wprowadzono	badania	
profilaktyczne	dla	kobiet,	nastąpiło	obniżenie	umieralno-
ści	 z	powodu	 raka	piersi.	 Jest	 to	 olbrzymi	 sukces	 badań	
profilaktycznych.	Wszyscy	wiemy,	 że	wczesne	wykrycie	
choroby	to	szansa	na	skuteczne	leczenie	i	całkowite	wyle-
czenie	–	mówił	marszałek	Grzegorz Świercz.	

Karolina Zatorska

„Krewniacy” z Urzędu Marszałkowskiego

Badania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wzięli w nich udział także Piotr Żołądek i Grzegorz Świercz



14 AKTUALNOŚCI

 1 czerwca wnętrza Międzynarodowego Centrum Kul-
tur w Kielcach były przez kilka godzin wyjątkowo głośne. 
Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że działo się to za 
sprawą występu świętokrzyskich filharmoników.  W bu-
dynku nie dominowały tym razem dźwięki muzycznych 
instrumentów, a…  gromki, niepohamowany śmiech dzie-
ci. W Filharmonii Świętokrzyskiej  odbywała się bowiem 
zabawa z okazji Międzynarodowego  Dnia Dziecka, czyli 
„Kreatywny Dzień Dziecka” zorganizowany przez Biuro 
Innowacji Urzędu Marszałkowskiego wspólnie ze studen-
tami Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach.  
	 Do	udziału	w	Kreatywnym	Dniu	Dziecka	organizatorzy	
zaprosili	prawie	200	dzieci	(klasy	I-III)	z	siedmiu	szkół	pod-
stawowych	z	 terenu	województwa	świętokrzyskiego.	Przy-
jechały	 m.in.	 maluchy	 z	 Kielc,	 Kostomłotów,	 Czarnocina,	
Pierzchnicy,	Morawicy	oraz	Raczyc	i	-	jak	wszystkie	zgodnie	
twierdziły	-	naprawdę	było	warto.	Trudno	się	zresztą	dziwić,	
bo	atrakcji	przygotowano	dla	nich	mnóstwo.	
	 -	Chodziło	nam	przede	wszystkim	o	to,	by	sprawić	dzie-
ciom	 frajdę,	 ale	 też,	 aby	 mogły	 poszerzyć	 swoją	 wiedzę	
jednocześnie	 dobrze	 się	 bawiąc	 –	mówił	 Janusz Juszczyk	
z	Biura	 Innowacji	 Urzędu	 Marszałkowskiego.	 -	 Nauka	
przez	zabawę	to	jeden	z	najlepszych	sposobów	na	wyzwo-
lenie	drzemiących	w	dzieciach	zdolności	i	talentów.	Myślę,	
że	impreza	udała	nam	się	znakomicie.
	 Istotnie	–	atrakcji	było	co	niemiara.	Organizatorzy	przygo-
towali		 12	miejsc	 zabawy;	na	wszystkich	kondygnacjach	Fil-
harmonii	 Świętokrzyskiej	 odbywały	 się	 przeróżne,	 niekiedy	
wyjątkowo	niespotykane,	zajęcia.	W	„Krainie	małych	odkryw-
ców”	urządzono	warsztaty	origami	i	gry	logiczne,	z	kolei	ory-
ginalne	zabawy	i	gry	zdominowały	„Krainę	Zabawy”	Fundacji	
Dr	Clown’a,	„Krainę	baśni”,	a	 także	„Indiańską	wioskę”.	Był	
również	 „Salon	Fryzjerski”	 (z	 jego	usług	ochoczo	korzystały	
przede	 wszystkim	 dziewczynki),	 ale	 też		 miejsce	 opatrzone	
nazwą	„Przyjaciel	strażak”,	w	którym	dzieci	sprawdzały	swo-
ją	wiedzę	z	zakresu	pożarnictwa	i	brały	udział	w	konkursach	
sprawnościowych,	m.in.	 przeciąganiu	 liny.	 Najmłodsi	mogli	
w	przyjazny	sposób	poznać	zasady	pierwszej	pomocy	a	także	
zachowania	w	sytuacjach	niebezpiecznych.

Kreatywny
i roześmiany Dzień Dziecka
w Filharmonii Świętokrzyskiej

	 „Kraina	Fantazji”,	„Makaronowe	Skarby”,	„Dom	Mody”	
i		 „Kolorowe	 Buźki”	 gromadziły	 przede	 wszystkim	 dzieci	
pragnące	 sprawdzić	 swoje	 uzdolnienia	 plastyczne	 –	 było	
więc	malowanie	dłoni	i	twarzy,	przygotowywanie	biżuterii	
z		makaronu,	a	także	niekończące	się	przymiarki	oryginal-
nych,	kolorowych	strojów.	
	 –	Mnie	najbardziej	podoba	się	malowanie	bez	używania	
pędzla,	 samymi	 rękami!	 –	 mówiła	 trzecioklasistka	 Zuzia	
ze	Szkoły	Podstawowej	w	Czarnocinie.	Z	kolei		uczennicę	
Szkoły	Podstawowej	w	Kostomłotach	Natalkę Zapałę	naj-
bardziej	 zainteresowały	gry	 logiczne:	 -	Podobają	mi	 się	 te	
zajęcia,	a	najbardziej	 labirynt	z	piłeczkami	–	cieszyła	się.	 -	
Bardzo	mi	 się	podobało,	brałam	udział	 już	we	wszystkich	
zabawach.	 Fajne	 było	 robienie	 naszyjników	 z	 makaronu.	
Mam	taki	na	sobie		–	chwaliła	się	siedmioletnia	Zuzanna ze	
Szkoły	Podstawowej	nr	7	w	Kielcach.
	 Ogromnym	zainteresowaniem	cieszył	się	kącik	o	nazwie	
„Jaka	to	melodia”,	w	którym	dzieci	–	podobnie	jak	w	zna-
nym	teleturnieju	o	tej	samej	nazwie	–	konkurowały	w	odga-
dywaniu	tytułów	piosenek,	ale	brały	też	udział	w	zajęciach	
umuzykalniających	i	konkursie	karaoke.	
	 W	 organizacji	 spotkania	 pomagali	 studenci	 Wydziału	
Artystyczno	–	Pedagogicznego	UJK	w	Kielcach.	Jak	mówi-
ła	Katarzyna Łuc,	 studentka	 IV	 roku	edukacji	wczesnosz-
kolnej	i	przedszkolnej	z	terapią	zajęciową,	zdecydowała	się	
pomóc	ponieważ	fascynuje	ją	praca	z	dziećmi:	-	Nasz	dział	
to	„Kraina	Fantazji”.	Pomagamy	dlatego,	że	fajnie	jest	zrobić	
coś	dla	dzieciaków,	a	dzisiejsze	spotkanie	z	najmłodszymi	to	
także	forma	naszego	uczelnianego	egzaminu.	Takie	akcje	są	
bardzo	potrzebne.	To	był	naprawdę	świetny	pomysł!	
	 Wszystkie	dzieci	biorące	udział	w	Kreatywnym	Dniu	Dziec-
ka	na	zakończenie	imprezy	otrzymały	pamiątkowe	dyplomy.
	 Partnerami	wydarzenia	byli	to	m.in.:	Wydział	Artystyczno-
Pedagogiczny	UJK	w	Kielcach,	Fundacja	„Dr	Clown”,	Grupa	
Edukacyjna	 SA	 w	 Kielcach,	 Komenda	 Miejska	 Państwowej	
Straży	Pożarnej	w	Kielcach,	Zakład	Doskonalenia	Zawodowe-
go	w	Kielcach	i	Dom	Kultury	„Zameczek”	w	Kielcach.	

Robert Siwiec

Jak się okazało pędzel do malowania
nie jest wcale niezbędny

Podstawą kreacji jest zawsze innowacja
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Projekt Re-Turn -	Regions	benefitting	from	returning	migrants	(Regionalne	korzyści	płynące	z	powrotu	migrantów)
jako element wspierający rozwój polityki regionalnej

Zapraszamy	na	strony	internetowe	projektu:	
www.re-migrants.eu
www.e-swietokrzyskie.pl/re-turn

Biuro projektu:

Urząd	Marszałkowski	Województwa	Świętokrzyskiego
Departament	Polityki	Regionalnej	
Oddział	ds.	Projektów	Europejskich	
ul.	Sienkiewicza	63,	25-002	Kielce
pok.	402,	405,	IV	piętro
tel.	41	365	81	78;	41	365	81	84;	fax		41	365	81	91
e-mail:	agnieszka.fuginska@sejmik.kielce.pl	;
ewelina.domoradzka@sejmik.kielce.pl;	mariusz.kowalski@sejmik.kielce.pl

„BĄDŹ MĄDRY, WRÓĆ, ROZWIJAJ SWÓJ REGION”
Projekt	jest	współfinansowany	ze	środków	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego.	

 Wszystkich, którym nie są obce zachwyty nad pięk-
nem Ziemi Świętokrzyskiej i jej bogatą historią, zapra-
szamy do wzięcia udziału w  Wakacyjnym Konkursie Fo-
tograficznym „Świętokrzyskie ślady”. Celem konkursu 
jest pokazanie szerszemu odbiorcy postaci oraz miejsc, 
które odcisnęły znaczący ślad w historii nie tylko regio-
nu świętokrzyskiego ale także całego narodu i państwa 
polskiego. Na Wasze zdjęcia czekamy do 15 września. 

	 Ziemia	 Świętokrzyska	 to	 miejsce	 zarówno	 zrywów	
narodowo-wyzwoleńczych	 (Powstanie	 Kościuszkowskie	
i	 ogłoszenie	 jednego	 z	 najważniejszych	 dokumentów	
tamtych	 czasów	 -	 słynnego	 Uniwersału	 Połanieckiego,	
Powstanie	Styczniowe	ze	słynnym	generałem	Marianem	
Langiewiczem	czy	też	Świętokrzyskie	Zgrupowania	Par-
tyzanckie	z	legendarnym	Janem	Piwnikiem	„Ponurym”),	
to	też	miejsce,	w	którym	tworzyły	się	zręby	nowoczesnej	
gospodarki	 (działalność	 Stanisława	 Staszica,	 Central-
ny	 Okręg	 Przemysłowy).	 Województwo	 świętokrzyskie	
słynie	także	z	wielu	wspaniałych	twórców	–	wszak	tutaj	
Mikołaj	Rej	przekonywał,	 że	 „Polacy	nie	gęsi”,	 związani	
z	Sandomierzem	Wincenty	Kadłubek,	Mikołaj	Trąba	i	Sta-
nisław	Młodożeniec,	rozkochany	w	Skarżysku-Kamiennej	
Leopold	Staff	czy	urodzony	w	Kielcach	Gustaw	Herling-
Grudziński.	Fotografików-amatorów	z	całej	Polski	zachę-

Wakacyjny Konkurs
Fotograficzny
„Świętokrzyskie ślady”

camy	do	uwiecznienia	miejsc	związanych	między	innymi	
z	takimi	ludźmi	i	wydarzeniami.	
	 Organizatorem	Wakacyjnego	Konkursu	Fotograficzne-
go	„Świętokrzyskie	ślady”	jest	Urząd	Marszałkowski	Wo-
jewództwa	Świętokrzyskiego	w	Kielcach	–	Biuro	Komuni-
kacji	Społecznej.	
	 Regulamin	konkursu	dostępny	na	stronie	internetowej	
Urzędu	Marszałkowskiego:	www.sejmik.kielce.pl

Redakcja

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego, 25-516 Kielce, aleja IX Wieków Kielc 3

Biuro Obsługi Interesanta

tel. 41 342 15 30, e-mail: obsluga.interesantow@sejmik.kielce.pl

Redakcja: Biuro Komunikacji Społecznej, tel. 41 343 90 37 

www.sejmik.kielce.pl e-mail: nasz.region@sejmik.kielce.pl

Redaguje zespół: Małgorzata Niewczas-Sochacka,

Robert Siwiec, Iwona Sinkiewicz
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	 Miejsce, gdzie można wyłącznie wypożyczać książki 
– tak przed laty postrzegane były biblioteki. W ostatnich 
latach obraz ten uległ diametralnym zmianom. Świet-
nym przykładem może być działalność Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, która w niezwykle 
oryginalny, pomysłowy sposób propaguje żywy kon-
takt czytelnika z literaturą, zachęca młodzież do udziału 
w konkursach literackich, edukuje najmłodsze pokole-
nia przybliża sylwetki znanych postaci.

Moc konkursów, moc nagród
	 17	 maja	 br.	 w	 czytelni	 PBW	 odbył	 się	 finał	 konkursu	
„Książka uczy bawiąc – i Ty możesz być jej twórcą” ad-
resowanego	do	uczniów	klas	trzecich	i	czwartych	powiatu	
kieleckiego.	 Jego	 celem	 było	 zachęcenie	 dzieci	 do	 podej-
mowania	prób	samodzielnej	twórczości	literackiej,	ilustra-
torskiej	i	edytorskiej	oraz	pobudzanie	wyobraźni.	Komisja,	
miała	 bardzo	 trudne	 zadanie,	 ponieważ	wszystkie	 prace	
były	piękne,	pomysłowe,	oryginalne,	zabawne	i	kolorowo	
ilustrowane.	 Książki	 były	 oceniane	w	 trzech	 kategoriach:	
literackiej,	ilustratorskiej	i	edytorskiej.	Najlepsze	z	nich	zo-
stały	nagrodzone	i	wyróżnione.	Uczestnicy	konkursu	obej-
rzeli	krótki	film	animowany	o	wynalezieniu	druku.

	 Kolejnym	ważnym	wydarzeniem	było	podsumowanie	
IX Miejskiego Konkursu Literackiego o	 tematyce	profi-
laktycznej	 pn.”	Otwórzmy	 serca	 na	 słabszy	 świat	 –	 dla-
czego	 warto	 pomagać?”,	 organizowanego	 przez	 Zespół	
Szkół	Ogólnokształcących	Integracyjnych	nr	4	w	Kielcach	
we	współpracy	ze	Świętokrzyskim	Centrum	Profilaktyki	
i	Edukacji,	Gminną	Komisję	Rozwiązywania	Problemów	
Alkoholowych	 i	 Pedagogiczną	 Bibliotekę	 Wojewódzką. 
Nagrody	 laureatom	 wręczały	 Urszula Salwa,	 dyrektor	
PBW	 i	 Maria Kalita,	 dyrektor	 Zespołu	 Szkół	 Ogólno-
kształcących	Integracyjnych	nr	4	w	Kielcach.

	 Celem	konkursu	przybliżenie	młodzieży	idei	wolonta-
riatu,	uwrażliwienie	na	przeżycia	osób,	które	znalazły	się	
w	trudnej	sytuacji	życiowej,	propagowanie	postaw	opar-
tych	na	chęci	niesienia	pomocy	potrzebującym.	Forma	li-
teracka	miała	zachęcić	uczniów	do	rozwijania	talentów	ar-
tystycznych,	odkrywania	wartości	literatury	pięknej	oraz	
czytania	 książek.	 W	 konkursie	 uczestniczyli	 uczniowie	

Biblioteka tętni życiem…

kieleckich	podstawówek	i	gimnazjów.	Wpłynęły	54	prace	
-	opowiadania,	wywiady,	pamiętniki	i	wiersze.	We	wszyst-
kich	pojawiał	 się	 temat	pomocy	 innym	ludziom.	Funda-
torami	nagród	w	konkursach	był	Departament	Promocji,	
Kultury,	Edukacji,	Sportu	i	Turystyki	Urzędu	Marszałkow-
skiego	w	Kielcach,	Pedagogiczna	Biblioteka	Wojewódzka	
w	Kielcach	i	osoby	prywatne.

„Kiedy śmieje się dziecko, 
śmieje się cały świat”
	 Był	prekursorem	działań	na	rzecz	praw	dziecka.	Zginął	
wraz	ze	swoimi	wychowankami,	którym	dobrowolnie	to-
warzyszył	w	drodze	na	śmierć	do	komory	gazowej	obozu	
w	Treblince.	W	ramach	obchodów	„Roku	Janusza	Korcza-
ka”,	 w	 Pedagogicznej	 Bibliotece	 Wojewódzkiej	 w	 Kiel-
cach	odbyło	się	spotkanie	poświęcone	życiu	i	twórczości	
tego	wybitnego	pisarza,	 publicysty,	 a	 przede	wszystkim	
największego	 przyjaciela	 dzieci.	 Postać	 Starego	 Doktora	
przybliżyły	piosenki	i	inscenizacje	w	wykonaniu	uczniów	
kieleckich	 szkoł	 podstawowych	 i	 zuchów,	 prezentacja	
multimedialna	oraz	projekcja	filmu	„Król	Maciuś	Pierw-
szy”.	Wydarzeniu	 patronowali	marszałek	województwa	
Adam	Jarubas	i	Świętokrzyski	Kurator	Oświaty.	

	 -	 Janusz	 Korczak	 był	 niezwykłym	 człowiekiem,	 pisa-
rzem,	lekarzem,	pedagogiem,	ale	przede	wszystkim	opie-
kunem	dzieci	i	wielkim	Polakiem.	W	2012	roku	obchodzo-
na	jest	70.	rocznica	jego	śmierci	i	setna	rocznica	założenia	
przez	niego	Domu	Sierot	przy	ulicy	Krochmalnej	w	War-
szawie.	 Dlatego	 bieżący	 rok	 ustanowiono	 -	 decyzją	 Sej-
mu	Rzeczypospolitej	Polskiej	-	Rokiem	Janusza	Korczaka.	
Pedagogiczna	Biblioteka	Wojewódzka	aktywnie	włączyła	
się	w	obchody	Roku	Korczakowskiego,	czego	przykładem	
może	być	to	spotkanie.	Życie	i	działalność	Starego	Dokto-
ra	oraz	głoszone	przez	niego	idee,	które	pomimo	upływu	
czasu	wciąż	są	aktualne,	to	dowód	na	to,	że	warto	przybli-
żać	jego	postać	szczególnie	młodemu	pokoleniu	-	mówiła	
Urszula Salwa,	dyrektor	PBW	w	Kielcach.

	 Życie	Starego	Doktora:	 jego	dzieciństwo,	 lata	szkolne,	
pracę	w	charakterze	 lekarza	 i	pedagoga,	działalność	pu-

Urszula Salwa i Maria Kalita wręczają nagrodę
laureatce IX Miejskiego Konkursu Literackiego

Spotkanie z Korczakiem uświetnił występ
Białogońskich Duszków
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 Poznaliśmy laureatów dziesiątego – jubileuszowego 
Wojewódzkiego Konkursu Młodych Twórców Poezji 
„Poezja - ogród naszych marzeń”,  zorganizowanego 
przez Szkołę Podstawową nr 18  w Kielcach, Samorzą-
dowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonale-
nia Nauczycieli, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką 
w Kielcach i Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Kon-
kurs odbywał się pod patronatem Marszałka Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, Wojewody Świętokrzyskiego, 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Wiceprezyden-
ta Kielc. Wzięło w nim udział 79 uczestników z klas IV 
– VI, którzy nadesłali aż 237 wierszy. 

	 Podczas	finałowej	gali	laureatom	i	wyróżnionym	uczniom	
pamiątkowe	statuetki,	nagrody	rzeczowe	i	dyplomy	wręczy-
li:	Artur	Staniszewski,	dyrektor	SP	nr	18	w	Kielcach,	Elżbieta	
Czerwonka,	dyrektor	SODMiDN	w	Kielcach,	Urszula	Salwa,	
dyrektor	 Pedagogicznej	 Biblioteki	 Wojewódzkiej,	 Jarosław	
Machnicki,	dyrektor	WD	w	Kielcach,	Krzysztof	Falkiewicz,	
przedstawiciel	Urzędu	Marszałkowskiego	i	Anna	Sowińska	
Konsultant	 Oświatowy	 Grupy	 Edukacyjnej.	 Wiersze	 lau-
reatów	 recytowali	 członkowie	 Zespołu	 Teatralnego	 Woje-
wódzkiego	Domu	Kultury.

Baba Świętokrzyska
Baba	Jaga	mieszka	w	lesie,
Co	dzień	zjada	cztery	„Grzesie”.
Urodna	jest	że	hej,
Wszystkie	dzieci	boją	się	Jej.
Trzy	kurzajki	ma	na	nosie.
Wczoraj	na	śniadanie	zjadła	Zosię.
Jeździ	na	starej	miotle,
I	czarodziejskie	mikstury	ma	w	kotle.
Domek	ma	na	stopie	kurzej,
I	nikt	nie	wytrzyma	tam	dłużej,
Bo	ta	nasza	Baba	Jaga
Wszystkie	dzieci	zaraz	zjada.
Lecz	się	nie	bój	naszej	wiedźmy,
Bo	choć	straszny	to	jest	gest
Wizytówką	naszą	jest.	
Milena Śrębowata, Szkoła Podstawowa nr 29 w Kielcach

„Poezja - ogród naszych marzeń”

Laureaci Konkursu
KLASY  CZWARTE
I		miejsce		-		Jakub	Kuśmierczyk		-	Szkoła	Podstawowa	
w	Olesznie,	opiekun	-	Edward	Karpiński
II	miejsce	-	Justyna	Kubicka	-	Publiczna	Szkoła	Podsta-
wowa	w	Siedlcach,	opiekun	Dorota	Świeboda
III	 miejsce	 -	 Wiktoria	 Witczak	 -	 	 Zespół	 Placówek	
Oświatowych	 w	 Szańcu,	 opiekun	 	 Grażyna	 Łucarz		
i	Jadwiga	Polewczak

KLASY  PIĄTE
I		miejsce	-		Julia	Maj	-	Szkoła	Podstawowa	w	Zbludo-
wicach,	opiekun		Barbara	Siemieniec
II	miejsce	-	Weronika	Wawszczyk	-	Szkoła	Podstawo-
wa	w	Szydłowie,	opiekun	Dorota	Banaś
III	miejsce	-	Adrian	Grudziński	-	Szkoła	Podstawowa	
w	Stopnicy,	opiekun	Mariola	Markowska

KLASY SZÓSTE
I	miejsce	 -	 	Milena	Śrębowata	 	 -	Szkoła	Podstawowa	
nr	29	w	Kielcach,	opiekun	Anna	Kowal
II	miejsce	-		Klaudia	Kubicka	-	Szkoła	Podstawowa	nr	2	
w	Kielcach,	opiekun	Teresa	Kozłowska
III	 miejsce	 -	 Julia	 Domagała	 -	 Szkoła	 Podstawowa	
w	Polichnie,	opiekun	Bożena	Nowosielska

blicystyczną	 oraz	 na	 rzecz	 dzieci	 -	w	Domu	 Sierot	 oraz	
w	getcie	warszawskim	przybliżyła	uczestnikom	spotkania	
prezentacja	 multimedialna	 „Janusz	 Korczak	 -	 przyjaciel	
dzieci”.	 Uczniowie	 Zespołu	 Szkół	 Ogólnokształcących	
Integracyjnych	 nr	 4	 w	 Kielcach,	 Szkoły	 Podstawowej	
nr	29	w	Kielcach,	Zespołu	Szkół	Ogólnokształcących	nr	8	
w	Kielcach	i	Szczepu	Harcerskiego	im.	Stanisława	Staszica	
w	Kielcach	 ze	wzruszeniem	wysłuchali	 także	 opowieści	
o	wymarszu	dzieci	wraz	z	 Januszem	Korczakiem	z	war-
szawskiego	getta.	Stary	Doktor	dobrowolnie	towarzyszył	
swoim	 podopiecznym	 w	 drodze	 na	 śmierć	 w	 komorze	
gazowej	obozu	zagłady	w	Treblince.	Uczniowie	zaprezen-
towali	także	inscenizacje	oparte	na	utworach	Janusza	Kor-
czaka,	 takich	 jak	 „Król	Maciuś	 Pierwszy”,	 „Bankructwo	
małego	Dżeka”	czy	„Kajtuś	Czarodziej”.	Wśród	uczestni-
ków	spotkania	uśmiech	na	twarzy	wywoływały	piosenki	
śpiewane	przez	Gromadę	Zuchową	„Białogońskie	Dusz-

ki”.	W	ich	wykonaniu	usłyszeliśmy	m.in.	utwór	„O	czym	
marzą	dzieci”.	

	 Jak	 podkreśla	 Iwona Pioro,	 nauczycielka	 Szkoły	 Pod-
stawowej	 nr	 20	 w	 Kielcach,	 jednocześnie	 drużynowa	
Gromady	Zuchowej	„Białogońskie	Duszki”,	postać	Janu-
sza	Korczaka	oraz	poglądy	przez	niego	głoszone	są	także	
dziś	bliskie	młodemu	pokoleniu	oraz	pedagogom.	-	Opra-
cowany	 przez	 niego	 system	wychowawczy	 to	 ogromne	
źródło	wiedzy	m.in.	dla	harcerzy	i	wychowawców	w	ich	
pracy	z	dziećmi.	Korczak	uczył,	że	dziecko	jest	osobą,	jest	
człowiekiem.	 Ma	 swoją	 godność	 i	 swoje	 prawa	 -	mówi	
Iwona	Pióro.	-	Janusz	Korczak	kochał	dzieci.	Był	ich	wiel-
kim	przyjacielem,	opiekował	się	nimi,	razem	z	nimi	także	
zginął	-	mówili	Maja Mikołajczyk	i	Maciej Gabryś,	zuchy	
z	„Białogońskich	Duszków”.

M.N.
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Partnerstwo Publiczno - Prywatne
czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

logotypy

 W maju br. zakończył się kolejny etap realizacji projektu pn. Partnerstwo Publiczno - Prywatne czynnikiem rozwoju przed-
siębiorczości, którego głównym celem jest wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości 
i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych (przedsiębiorcy oraz pracownicy administracji) 
mających wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy z regionów świętokrzyskiego i podkarpackiego. 

	 Przedsięwzięcie	 zostało	 zainicjowane	przez	 Świętokrzyskie	Centrum	 Innowacji	 i	 Transferu	Technologii	 Sp.	 z	 o.o.	
w	partnerstwie	z	Samorządem	Województwa	Świętokrzyskiego	oraz	Ośrodkiem	Promowania	i	Wspierania	Przedsię-
biorczości	Rolnej	w	Sandomierzu,	 a	 jego	 realizacja	 jest	współfinansowana	 ze	 środków	Unii	 Europejskiej	w	 ramach	
Europejskiego	Funduszu	Społecznego,	Poddziałanie	2.2.1	Poprawa	jakości	usług	świadczonych	przez	instytucje	wspierające	
rozwój	przedsiębiorczości	i	innowacyjności	Programu	Operacyjnego	Kapitał	Ludzki.

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2011 r. – 30 września 2012 r.
	 Głównymi	działaniami	podjętymi	przez	Lidera	oraz	Partnerów	w	ramach	realizacji	projektu	jest	budowanie	pozy-
tywnego	wizerunku	partnerstwa	publiczno	–	prywatnego	(PPP),	a	co	za	tym	idzie	zmiana	dotychczasowego	postrzega-
nia	PPP	jako	przedsięwzięć	trudnych	pod	kątem	realizacyjnym	oraz	prawnym,	z	naciskiem	na	korzyści	jakie	niesie	ze	
sobą	taka	inwestycja.
	 Realizacja	 projektu	 pozwoli	 samorządom	 pozyskać	 wiedzę	 i	 narzędzia	 niezbędne	 do	 przygotowania	 projektów	
w	formule	PPP,	a	także	zachęcić	partnerów	z	sektora	prywatnego	do	podjęcia	takiej	formy	współpracy	z	podmiotami	
publicznymi.

Do najważniejszych rezultatów działań podjętych w dotychczasowej realizacji projektu, należą:
*	przeprowadzenie	5	dni	informacyjnych	PPP	oraz	5	warsztatów	szkoleniowych	dla	pracowników	administracji	z	wo-
jewództw	świętokrzyskiego	i	podkarpackiego,

*	organizacja	5	szkoleń	dla	przedsiębiorców	z	regionu	woj.	świętokrzyskiego	i	podkarpackiego	zainteresowanych	re-
alizacją	inwestycji	w	modelu	PPP,

*	szkolenia	dla	konsultantów	z	zakresu	partnerstwa	publiczno	–	prywatnego,
*	utworzenie	3	Punktów	Informacyjno	–	Doradczych	PPP.	Punkty	świadczą	bezpłatne	usługi	zarówno	dla	przedsiębior-
ców	jak	i	dla	pracowników	administracji.	Jednym	z	zadań	konsultantów	jest	przygotowanie	planu	rozwoju	firmy	pod	
kątem	realizacji	zadań	w	oparciu	o	PPP,

*	przeprowadzenie	kampanii	 informacyjno	–	promocyjnej	nt.	Partnerstwa	Publiczno	-	Prywatnego	na	łamach	prasy,	
w	radio,	telewizji	oraz	na	stronach	internetowych	Partnerów,

*	organizacja	wizyty	studyjnej	w	Gminie	Solec	–	Zdrój,	gdzie	realizowana	jest	jedyna	w	regionie	świętokrzyskim	inwe-
stycja	w	modelu	PPP.	W	wyjeździe	wzięło	udział	około	60	osób	-	przedstawicieli	administracji	publicznej	z	woj.	świę-
tokrzyskiego	i	woj.	podkarpackiego.	Podczas	wizyty	uczestnicy	mieli	możliwość	zwiedzić	powstający	obiekt	budowy	
kompleksu	basenów	mineralnych	oraz	spotkać	się	z	przedstawicielami	strony	publicznej	i	prywatnej	realizowanego	
przedsięwzięcia.

	 Dotychczas	w	ramach	zrealizowanych	działań	przeszkolonych zostało 176 przedstawicieli administracji publicz-
nej (51 jednostek samorządu terytorialnego, NZOZ, Prokuratura Okręgowa) oraz 55 przedsiębiorców (35 przedsię-
biorstw) z regionów świętokrzyskiego i podkarpackiego. 
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logotypy

 Do 28 września br. do Od-
działu Przedsiębiorczości 
i Nadzoru Właścicielskiego 
Departamentu Polityki Re-
gionalnej Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego można 
składać dokumenty w ramach IV edycji konkursu Świę-
tokrzyski Racjonalizator.
	 Konkurs,	 którego	 głównym	 celem	 jest	 wyłanianie	
szczególnie	wartościowych	 inicjatyw	w	najważniejszych	
obszarach	 aktywności	 gospodarczej	 o	 dużym	znaczeniu	
dla	 innowacyjnego	 rozwoju	 Województwa	 Świętokrzy-
skiego,	organizowany	jest	corocznie	przez	Samorząd	Wo-
jewództwa	Świętokrzyskiego,	począwszy	od	2009	roku.
	 W	 konkursie	 rozpatrywane	 są	 rozwiązania,	 na	 które	
Urząd	 Patentowy	 RP	 udzielił	 ochrony	 (patentu	 na	 wy-
nalazek	 lub	prawa	ochronnego	na	wzór	użytkowy)	oraz	
projekty	wynalazcze	(wynalazki	i	wzory	użytkowe)	zgło-
szone	do	ochrony	w	Urzędzie	Patentowym	RP,	w	roku	ka-
lendarzowym	poprzedzającym	daną	edycję	konkursu.	
	 Zgodnie	z	obowiązującym	regulaminem,	uczestnikami	
konkursu	mogą	zostać:
a)	osoby	fizyczne,	w	 tym	osoby	prowadzące	działalność	
gospodarczą,

b)	mikro,	małe,	średnie	i	duże	przedsiębiorstwa,

Ruszyła kolejna edycja konkursu 
Świętokrzyski Racjonalizator 

c)	uczelnie	i	jednostki	badawczo	–	rozwojowe,
d)	ośrodki	transferu	technologii,
e)	inkubatory	przedsiębiorczości,	inkubatory	technologiczne,
które	 posiadają	 swoją	 siedzibę/miejsce	 zamieszkania	 na	
terenie	Województwa	Świętokrzyskiego.

	 Zgłoszone	 rozwiązania	 podlegają	 ocenie	 przez	Komi-
sję	 Konkursową,	 która	 przyznaje	 nagrody	 pieniężne	 na	
rzecz	twórców	tych	rozwiązań.	W	skład	Komisji	wchodzą	
przedstawiciele	 Samorządu	 Województwa	 Świętokrzy-
skiego,	 czołowych	 instytucji	 otoczenia	 biznesu	 i	 świata	
nauki	z	regionu,	rzecznik	patentowy	oraz	przedstawiciel	
Urzędu	Patentowego	Rzeczypospolitej	Polskiej.	

Regulamin	konkursu	wraz	z	Formularzem
zgłoszeniowym	są	dostępne	na	stronie	internetowej:

www.sejmik.kielce.pl	w	zakładce
Świętokrzyski	Racjonalizator.

 Szczegółowe informacje - Sekretariat Konkursu:
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Świętokrzyskiego
Departament	Polityki	Regionalnej
Oddział	Przedsiębiorczości	i	Nadzoru	Właścicielskiego
ul.	Sienkiewicza	63,	25-002	Kielce
tel.:	41	365	81	83;	fax:	41	365	81	91

Zapraszamy serdecznie do udziału w Konkursie !

 W	chwili	obecnej	trwają	prace	nad	przygotowaniem	merytorycznej	treści	broszury	informacyjnej	stanowiącej	jeden	
z	elementów	kampanii	promocyjnej.	Opracowanie	będzie	zawierać	ogólny	zbiór	definicji,	informacji	dotyczących	pro-
cedur	i	ścieżek	realizacji	projektów	PPP	oraz	przykłady	dobrych	praktyk	inwestycji	realizowanych	obecnie	w	Polsce.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej projektu: www.ppp.it.kielce.pl

	 Punkty	świadczące	bezpłatne	usługi	z	zakresu	partnerstwa	publiczno	-	prywatnego	dla	przedsiębiorców	i	pracowni-
ków	administracji	prowadzą	dyżury:

w KIELCACH (prowadzony przez ŚCITT)
Kielce,	ul.	Zagnańska	84,	II	piętro,	tel.	41	34	32	910,	czynny	od	pn.	do	pt.	w	godzinach:	7:30	–	15:30

w SANDOMIERZU (prowadzony przez OPiWPR)
Sandomierz,	Pl.	Ks.	J.	Poniatowskiego	2,	tel.	15	833	34	00,	czynny	od	pn.	do	pt.	w	godzinach:	8:00	–	16:00

w STALOWEJ WOLI (prowadzony przez OPiWPR)
Stalowa	Wola,	ul.	1	Sierpnia	12,	pok.	303,	tel.	15	842	41	55,	czynny	od	pn.	do	pt.	w	godzinach:	8:00	–	16:00
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 5 czerwca podczas IX Konferencji Środowiskowej 
nagrodzeni zostali laureaci konkursu plastycznego pt. 
„Piękno oraz walory przyrodnicze regionu świętokrzy-
skiego” organizowanego przez Departament Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkow-
skiego  w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony 
Środowiska. Zwycięzcom nagrody wręczyli członek Za-
rządu Województwa Piotr Żołądek oraz Sławomir Neu-
gebauer, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. 

	 -		 Mam	 nadzieję,	 że	 konkurs	 przyczynił	 się	 do	 propa-
gowania	 wiedzy	 na	 temat	 piękna	 i	 walorów	 przyrodni-
czych	naszego	województwa,	rozbudził	potrzebę	kontaktu	
z	przyrodą,	 a	 przede	wszystkim	 zachęcił	 do	 uczestnictwa	
w	działaniach	mających	na	celu	ochronę	środowiska	natu-
ralnego.	Ważne	jest,	by	w	tego	rodzaju	działania	angażować	
dzieci	i	młodzież,	bo	to	od	nich	zależy	jak	w	przyszłości	bę-
dzie	wyglądać	nasz	region	–	mówił	Piotr Żołądek,	członek	
Zarządu	Województwa	Świętokrzyskiego.	

Pokazali piękno i walory przyrod-
nicze regionu świętokrzyskiego 

	 Konkurs	skierowany	był	do	dzieci	i	młodzieży	w	wieku	
do	18	lat	i	odbył	się	w	czterech	kategoriach	wiekowych.	
	 -	 Dzieci	 z	 naszej	 szkoły	 bardzo	 chętnie	 uczestniczą	
w	różnych	konkursach	i	nie	trzeba	ich	do	tego	namawiać.	
Bardzo	się	cieszę,	że	nasza	uczennica	zdobyła		III	miejsce.	
Uważam,	że	już	od	najmłodszych	lat	powinniśmy	uświa-
damiać	dzieciom,	jak	ważna	jest	ochrona	środowiska	na-
turalnego	 –	mówiła	Eliza Hajdas,	 nauczyciel	 nauczania	
zintegrowanego	 z	 Zespołu	 Szkoły	 Podstawowej,	 Przed-
szkola	i	Gimnazjum	im.	Jana	Pawła	II	w	Samsonowie.

	 Konkurs	przeprowadzony	został	w	dwóch	etapach:	po-
wiatowym	i	wojewódzkim.	18	maja	br.	Wojewódzka	Komisja	
Konkursowa	rozstrzygnęła	 etap	 wojewódzki.	 Spośród	 120	
prac	nadesłanych	na	konkurs	wyłoniła	36	laureatów.
	 	-	Pochodzę	 z	gminy	Zagnańsk,	 tematem	mojej	pracy	
jest		Dąb	Bartek,	który	jest	największym	oraz	najstarszym	
znanym	 w	 Polsce	 drzewem	 –	 mówiła	 Patrycja Ścibisz	
uczennica	II	klasy	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Samsonowie.

Agata Pęk

Piotr Żołądek i Sławomir Neugebauer
wręczają nagrody laureatom konkursu

Laureaci konkursu pt. „Piękno oraz walory 
przyrodnicze regionu świętokrzyskiego”

Kategoria I 6-9 lat
1.	Julia Śliwińska	lat	9	–	Szkoła	Podstawowa	w	Jaworzni,	
opiekun	Dorota	Zapała,

2.	Jan Olszewski lat	7	–	Publiczna	Szkoła	Podstawowa	
w	Bodzechowie,	opiekun	Beata	Zychnowska,	

3.	Patrycja Ścibisz	lat	8	–	Szkoła	Podstawowa	w	Sam-
sonowie,	opiekun	Eliza	Hajdas,

Kategoria II 10-12 lat
1.	Aleksandra Zygmunt	lat	12–	Publiczna	Szkoła	Pod-
stawowa	w	Rudzie	Malenieckiej,	opiekun	Anna	Cel,

2.	Agata Kozłowska	lat	12	–	Niepubliczna	Szkoła	Pod-
stawowa	w	Mstyczowie,	opiekun	Katarzyna	Sputo

3.	Bartosz Chyliński	lat	12	-	Publiczna	Szkoła	Podsta-
wowa	i	Przedszkole	w	Jurkowicach,	opiekun	Anna	
Gawlik,

Kategoria III 13-15 lat
1.	Weronika Kaleta	lat	15	–	Gimnazjum	Nr	2	w	Jaworzni,	
opiekun	Katarzyna	Dąbek,

2.	Małgorzata Kilijanek	lat	15	–	Gimnazjum	w	Szydło-
wie,	opiekun	Dorota	Miklaś,

3.	Joanna Śliwińska	lat	13	–	Gimnazjum	Nr	2	w	Jaworz-
ni,	opiekun	Katarzyna	Dąbek,	

Kategoria IV 16-18 lat
1.	 Jan Stępień	 lat	 18	 –	 Zespół	 Szkół	 Technicznych	
i	Ogólnokształcących	w	Busku-Zdroju,	opiekun	Ju-
lita	Ładowska,

2.	Anna Kudełko	lat	18	–	Zespół	Szkół	Zawodowych	
w	Pińczowie,	opiekun	Teresa	Ryznar,

3.	Małgorzata Wawryk –	 Zespół	 Szkół	 Ekonomicz-
nych	w	Staszowie,	opiekun	Anna	Andrzejczuk
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 W siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom szcze-
bla wojewódzkiego Olimpiady Innowacji Technicznych 
oraz studentom – zwycięzcom regionalnego konkursu 
Studencki Nobel 2011. Tytułem „Superlidera Innowacji 
2012” uhonorowana została firma INWEX Sp. z o.o. Lau-
reatom gratulowali i wręczali nagrody Jan Maćkowiak, 
członek Zarządu Województwa i dr Michał Klepka, kie-
rownik Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego.

	 -	Cieszę	się,	że	w	naszym	województwie	mamy	wielu	
młodych	ludzi,	którzy	wyróżniają	się	kreatywnością	i	in-
nowacyjnością,	 a	 co	 najważniejsze,	 potrafią	 ją	 wdrażać	
w	codziennym	 życiu.	 Chcą	 zmieniać	 otaczający	 świat,	
a	nie	 tylko	konsumować	owoce	 świata	 zastanego.	Chylę	
także	czoła	przed	osiągnięciami	firmy	INWEX,	która	może	
być	 wzorem	 we	 wdrażaniu	 innowacyjnych	 technologii	
nie	tylko	w	Polsce	ale	i	na	świecie	-	podkreślał	Jan Maćko-
wiak,	członek	Zarządu	Województwa.
	 Podczas	 spotkania	w	 Filharmonii	 Świętokrzyskiej	 nagro-
dzeni	zostali	laureaci	regionalnego	szczebla	Olimpiady	Inno-
wacji	Technicznych.	Organizatorem	przedsięwzięcia,	którego	
celem	było	zachęcenie	młodzieży	szkół	ponadgimnazjalnych	
do	 podejmowania	 prac	 nadobowiązkowych,	 wykraczają-
cych	 poza	 programy	 nauczania	 o	 charakterze	 badawczym,	
usprawniającym,	technologicznym,	bądź	konstrukcyjnym	był	
Wojewódzki	Ośrodek	Techniki	i	Wynalazczości	w	Kielcach.	
	 W kategorii „R”- Pomysł Techniczny	zwyciężył	„Inteli-
gentny system wspierania osób z dysleksją wzrokową”,	
którego	 autorami	 byli	 Piotr	 Pawelec,	 Łukasz Dąbrow-
ski,	Krzysztof Pękalski	 z	Zespołu	Szkół	Mechanicznych	
w	Kielcach	(Promotor	-	mgr	inż.	Ryszard Adamus)	
 W kategorii „U”- Usprawnienie softwarowo-technicz-
ne	 nagrodzono	 „Multimedialne testy przedmiotowe”	
autorstwa	Leszka Gęsiarza	i	Martyny Lipiec	z	III	Liceum	
Ogólnokształcącego	 w	 Ostrowcu	 Świętokrzyskim	 (Pro-
motor	–	mgr	inż.	Robert Warda)
 W kategorii „P” – Pomoc dydaktyczna	 zwyciężyło	
„Działko magnetyczne - fizyka w praktyce”,	którego	au-
torami	byli	Rafał Laska	i	Sylwester Bryk	z	Zespołu	Szkół	
w	Połańcu	(Promotor	–	mgr	inż.	Grzegorz Wójcikowski)	
 W kategorii „E” – Pomysł ekologiczny	pierwsze	miej-
sce	przyznano	„Gospodarowaniu odnawialnymi źródła-

Stawiają na innowacje
- zdobywają laury

mi energii w budynku mieszkalnym za pomocą sterow-
nika logicznego”	 autorstwa	Adriana Kocmina,	Michała 
Kwiatkowskiego,	Mateusza Adamskiego	z	Zespołu	Szkół	
Nr	3	w	Ostrowcu	Świętokrzyskim	(Promotorzy	–	mgr	inż.	
Radosław Moskal	i	mgr	inż.	Mirosław Adamczyk).
	 Niezależne	 Zrzeszenie	 Studentów	 ogłosiło	 nazwiska	
laureatów	szczebla	regionalnego	konkursu	Studencki	No-
bel	2012.	Przedsięwzięcie	miało	na	celu	promowanie	i	na-
gradzanie	najzdolniejszych	studentów,	których	działalność	
naukowa	 i	 społeczna	 stanowi	godny	przykład	dla	 całego	
środowiska	 akademickiego.	 Intencją	 organizatorów	 jest	
zwiększanie	 motywacji	 do	 poszerzania	 horyzontów	 na-
ukowych	i	biznesowych	środowiska	akademickiego.
I	miejsce:	Damian Rozmus	(prawo)	–	Wyższa	Szkoła	Eko-
nomii	i	Prawa	w	Kielcach,	Kategoria:	nauki	prawnicze

II	miejsce:	Mateusz Ćwikła	(inżynieria	środowiska)	–	Uni-
wersytet	 Jan	 Kochanowskiego	 w	 Kielcach,	 Kategoria:	
nauki	przyrodniczo-rolnicze

III	miejsce:	Barbara Susfał	 (gospodarka	 przestrzenna)	 –	
Wyższa	Szkoła	Ekonomii,	Turystyki	i	Nauk	Społecznych	
w	Kielcach,	Kategoria:	nauki	ekonomiczne

	 Podczas	 uroczystości	 w	 Filharmonii	 Świętokrzyskiej	
przedstawiciele	Centrum	Innowacji	Wojewódzkiego	Klubu	
Techników	i	Racjonalizatorów	w	Katowicach	tytuł	 i	statu-
etkę	„Lider	Innowacji”	wręczyli	Stanisławowi Szczepania-
kowi,	 prezesowi	 Jednostki	 Innowacyjno	 -	Wdrożeniowej	
INWEX	Sp.	z	o.o.	w	Kielcach.	Tytuł	„Superlider	Innowacji”	
jest	najwyższą	honorową	formą	uznania	w	tym	konkursie.	

M.N.

Tytuł „Superlidera Innowacji 2012”  otrzymała firma 
INWEX kierowana przez Stanisława Szczepaniaka

Nagrody laureatom konkursu i najlepszym świętokrzyskim studentom wręczał Jan Maćkowiak
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 Przed nami wakacje, dla wielu z nas czas wolny od 
nauki i pracy. Mieszkańcy naszego regionu i odwiedza-
jący go turyści będą uczestniczyć w festynach, piknikach 
i koncertach organizowanych przez placówki kultural-
ne, urzędy gmin oraz stowarzyszenia. W naszym świę-
tokrzyskim kalendarzu imprez na stałe zagościły orga-
nizowane już od lat przedsięwzięcia, takie jak Harcerski 
Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej, „Chałupkowe 
Garcynki” czy Święto Śliwki w Szydłowie. Wiele z nich 
odbywać się będzie pod patronatem Marszałka Adama 
Jarubasa.

	 Przejażdżki	 powozami	 i	 bryczkami,	 prezentacja	 róż-
nych	ras	koni,	popisy	huculskie,	pokazy	western	city	co-
untry,	musztra	paradna	orkiestry	wojskowej,	pokaz	mody	
jeździeckiej	oraz	konkursy	z	nagrodami	dla	dzieci	i	doro-
słych	to	tylko	niektóre	z	atrakcji,	które	towarzyszyć	będą	
imprezie	pt.	„Świętokrzyskie	–	kraina	pięknych	koni”,	któ-
ra	od	29	czerwca	do	1	lipca	odbywać	się	będzie	w	Kielcach	
i	Michałowie.	 Jest	 to	 już	 trzecia	edycja	 tego	projektu	or-
ganizowana	przez	Wojewódzki	Dom	Kultury	w	Kielcach.	
Projekt	ma	na	 celu	 promocję	województwa	 świętokrzy-
skiego,	 jego	 wyjątkowych	możliwości	 turystyczno	 –	 re-
kreacyjnych	 i	 potencjału	 handlowego,	 czyli	 wszystkich	
przedsięwzięć	 gospodarczych	 opierających	 swój	 poten-
cjał	na	pięknie	i	sile	świętokrzyskich	koni.	

	 Od 30 czerwca do 7 lipca	w	Busku	–	Zdroju	odbywać	
się	będzie	Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Kry-
styny Jamroz.	Każdego	roku	do	tej	pięknej	miejscowości	
uzdrowiskowej	przybywają	wielcy	artyści	z	całego	świata,	
by	promować	klasyków	muzyki.	Na	inaugurację	Festiwa-
lu	zaplanowano	uroczysty	koncert	pt.	„Śladami	sukcesów	
Krystyny	 Jamroz”,	 a	na	zakończenie	 -	 	 	 galę	z	udziałem	
gwiazd	 	 -	 Bogusława	 Kaczyńskiego,	 Grażyny	 Brodziń-
skiej,	 Elizy	 Kruszczyńskiej,	 Witolda	 Matulka,	 Tadeusza	
Szlenkiera	 i	 Zbigniewa	Maciasa.	 Artystom	 na	 scenie	 to-
warzyszyć	będzie	Orkiestra	Symfoniczna	Filharmonii	Ślą-
skiej	pod	batutą		Mirosława	Jacka	Błaszczyka.	W	tym	roku	
koncerty	odbywać	się	będą	w	Busku	–	Zdroju,	Wiślicy,	Ku-
rozwękach	i	Glinianach	w	gminie	Ożarów.	

Wakacyjne imprezy kulturalne
	 Prezentacje	 rękodzieła	 artystycznego	 twórców	 ludo-
wych	i	pasjonatów	narodowej	tradycji,	koncerty,	a	także	
pokazy	tańca	dworskiego	i	walki	rycerskie	–	to	tylko	część	
atrakcji	 Jarmarku Jagiellońskiego oraz Turnieju Rycer-
skiego.	 Impreza	 odbywać	 się	 będzie	 od	7 do 8 lipca	 na	
Rynku	Starego	Miasta	w	Sandomierzu.	Będzie	można	zo-
baczyć	m.in.:	 turnieje	 łucznicze,	walki	pieszych,	na	mie-
cze	i	topory	oraz		tańce	dworskie.	Turniejowi	towarzyszyć	
będą	pokazy	konne,	„żywe	szachy”	i	koncerty	muzyczne.	

	 Święto	 Pieśni	 i	 Muzyki	 Świętokrzyskiej	 im.	 Kazika	
Krawczyka	 i	Stasia	Muchy	odbędzie	się	8	 lipca	na	placu	
przy	OSP	w	Niegosławicach.	W	programie	m.in.	występy	
kapel	 ludowych,	 konkursy	 z	 nagrodami	 oraz	 dyskoteka	
pod	gwiazdami.	Nie	zabraknie	także	atrakcji	dla	dzieci.	

	 Już	po	raz	39.	w	Kielcach	odbywać	się	będzie	Harcerski 
Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej.	Tańcem	i	śpiewem	
stolica	regionu	świętokrzyskiego	rozbrzmiewać	będzie	od	
15 do 29 lipca.	W	tych	dniach	Kielce	gościć	będą	zespoły	
muzyczne,	 taneczne,	 wokalne,	 teatralne,	 folklorystycz-
ne,	orkiestry	i	solistów.	Specjalnie	dla	nich	organizowane	
będą	warsztaty	artystyczne	prowadzone	przez	uznanych	
pedagogów.	W	tej	edycji	po	raz	pierwszy	odbędą	się	pre-
zentacje	zespołów	folklorystycznych	i	koncert	pt.	„Folklor	
Świata”.	Każdego	roku	dużym	zainteresowaniem	miesz-
kańców	stolicy	regionu	cieszy	się	koncert	 laureatów.	Ze-
społy	 uczestniczące	 w	 Festiwalu	 walczyć	 będą	 o	 złote,	
srebrne	 i	 brązowe	 „Jodły”.	 Organizatorem	 wydarzenia	
jest	Komenda	Kieleckiej	Chorągwi	ZHP.

	 Ochotnicza	 Straż	 Pożarna	 w	 Ociesękach	 zaprasza	 15 
lipca	od	godz.	12.00	na	„IV Piknik Strażacki”,	który	od-
będzie	się	pod	hasłem	„Dzieje	i	tradycje	oręża	polskiego”.		
	 Imprezę	 rozpocznie	uroczysta	msza	 i	parada	z	udzia-
łem	 zabytkowych	 pojazdów.	 Główną	 atrakcją	 będą	 po-
kazy	grup	rekonstrukcji	historycznej	oraz	nowoczesnych	
formacji	wojskowych.	Imprezie	towarzyszyć	będą	pokazy	
i	stoiska	policji,	straży	pożarnej,	Izby	Celnej	i	Lasów	Pań-
stwowych,	konkursy,	gry	i	zabawy	dla	dzieci.	

Walki rycerskie i pokazy tańca dworskiego 
będzie można podziwiać podczas Turnieju Rycerskiego 

w Sandomierzu

Zespoły uczestniczące w Harcerskim Festiwalu
Kultury Młodzieży Szkolnej walczyć będą o złote,

srebrne i brązowe Jodły



23WARTO WIEDZIEĆ... WARTO PÓJŚĆ... WARTO ZOBACZYĆ...

	 15	lipca	w	Szydłowie	odbędzie	się	XIV	Międzynarodo-
wy	Turniej	Rycerski	o	Miecz	Króla	Kazimierza	Wielkiego.	
Podczas	turnieju	na	szydłowieckim	zamku	będzie	można	
podziwiać	 liczne	 bitwy,	 potyczki,	 konkursy	 strzeleckie	
z	udziałem	rycerstwa	z	różnych	epok	historycznych.	Jed-
ną	z	głównych	atrakcji	będzie	pokaz	kaskaderów	konnych	
oraz	nocna	bitwa	o	zamek.	

	 II	 Festiwal	 Piosenek	Katarzyny	Gärtner	 i	 inscenizacja	
historyczna	nawiązująca	do	walk	oddziałów	majora	Hu-
bala	 to	główne	atrakcje	Kuźnic	Koneckich,	które	odbędą		
się	w	dniach	14-15	lipca	na	terenie	Zabytkowego	Zakładu	
Hutniczego	w	Maleńcu.	

	 Nie	święci	garnki	lepią!		O	tym	będzie	można	się	prze-
konać	 podczas	 festiwalu	 „Chałupkowe	 Garcynki”.	 Co	
roku	 do	 Ośrodka	 Tradycji	 Garncarstwa	 w	 Chałupkach	
przyjeżdżają	 rzesze	 turystów.	 Tak	 z	 pewnością	 będzie	
także	29	lipca.	Będzie	można	zobaczyć	prezentacje	glinia-
nych	wyrobów	oraz	wypróbować	swoich	sił	w	sztuce	le-
pienia	garnków.	Nie	zabraknie	także	występów	lokalnych	
zespołów	artystycznych	oraz	konkursów	z	nagrodami.	

	 Od	10	do	12	sierpnia	Zespół	Pałacowy	w	Kurozwękach	
zamieni	się	w	miasteczko	rodem	z	Dzikiego	Zachodu.	Na	
czas	 imprezy	 „Dziki	Zachód	w	Kurozwękach”	obok	 sta-
da	bizonów	rozbiją	swoją	wioskę	Indianie,	rozgoszczą	się	
kowboje,	 zagrają	 zespoły	 muzyki	 country	 oraz	 muzyki	
indiańskiej.	 Goście	 imprezy	 będą	 mogli	 sprawdzić	 swe	
umiejętności	w	strzelaniu	łuków,	obejrzeć	pokazy	susze-
nia	mięsa	z	bizona	i	spróbować	szczęścia	w	płukaniu	złota.	

	 Szydłów	 to	 największe	 w	 kraju	 zagłębie	 śliwkowe.	
W	gminie	 uprawia	 się	 około	 30	 odmian	 tych	 owoców.	
Jak	 smakują	będzie	można	 się	przekonać	podczas	Świę-
ta	Śliwki.	Tegoroczna	impreza	odbywać	się	będzie	18	i	19	
sierpnia.	Będzie	wystawa	 i	degustacja	 śliwek,	pokaz	 su-
szenia	owoców	starodawnym	sposobem	ziemnym	na	la-
skach	oraz	występy	zespołów	muzycznych	i	tanecznych.	

go	wypoczynku	w	malowniczej	scenerii	u	podnóża	Łysej	
Góry.	Na	festynie	będzie	można	podziwiać,	a	także	nabyć	
wyroby	twórców	ludowych.	Atrakcyjnie	zapowiadają	się	
także	koncerty,	estradowe,	kiermasze	i	wystawy.	

	 W	tych	samych	dniach	u	podnóża	Łysej	Góry	w	Nowej	
Słupi	będą	odbywać	się	Dymarki	Świętokrzyskie.	Główną	
atrakcją	będzie	pokaz	wytopu	żelaza	w	piecach	ziemnych	
metodą	sprzed	2000	lat	połączony	z	prezentacją	wyników	
badań	naukowych	i	zajęciami	warsztatowymi	prowadzo-
nymi	przez	twórców	i	profesjonalistów.	Dymarki	są	oka-
zją	do	zapoznania	się	nie	tylko	ze	starożytnymi	metodami	
uzyskiwania	żelaza,	ale	 także	dobrą	okazją	do	aktywne-

Dymarki są okazją do zapoznania się nie tylko ze staro-
żytnymi metodami uzyskiwania żelaza, ale także dobrą 

okazją do aktywnego wypoczynku u podnóża Łysej Góry

W Opatowcu będzie można podziwiać konie
rasy małopolskiej

	 Muzeum	Wsi	 Kieleckiej	 zaprasza	 12 sierpnia	 do	 Parku	
Etnograficznego	w	Tokarni	na	II Zlot Zabytkowych Samo-
chodów i Motocykli.	Kierowcy	zrzeszeni	w	Kole	Pojazdów	
„Weteran”	będą	prezentować	najlepsze	i	najładniejsze	pojaz-
dy.		Będzie	to	doskonała	okazja,	aby	zobaczyć	auta,	którymi	
jeździli	nasi	przodkowie	oraz	poznać	ich	historię.	

	 Od	11 sierpnia do 2 września warto	odwiedzić	 Sando-
mierz,	gdzie	odbywać	się	będzie Festiwal „Muzyka w San-
domierzu”	 prezentujący	 różne	 style	 i	 gatunki	 muzyczne.	
Koncerty	odbywać	się	będą	w	kościele	św.	Jakuba,	Ratuszu,	
Bazylice	Katedralnej	oraz	Domu	Katolickim.	Wystąpi	m.in.	
finalista	 XVI	 Konkursu	 Chopinowskiego	 Paweł	 Wakarecy	
oraz	artyści	Orkiestry	i	Chóru	Filharmonii	Lwowskiej.	

	 Już	 po	 raz	 trzynasty	 8	 lipca	w	Opatowcu	 odbędzie	 się	
Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopol-
skich.	W	programie	m.in.:	prezentacja	koni	i	wybór	Cham-
piona,	skoki	przez	ogień,	pokazy	sztuki	jeździeckiej,	bryczek	
i	zaprzęgów	konnych,	konkursy	z	nagrodami,	występy	ze-
społów	ludowych	i	disco	–	polo	oraz	zabawa	taneczna.	Im-
preza	rozpocznie	się	o	godz.	9.30	na	błoniach	w	Opatowcu.	

Oprac. Agata Pęk

Najlepsze śliwki są w Szydłowie



Li
te
ry
	z
	p
ól
	p
on
um
er
ow
an
yc
h	
w
	p
ra
w
yc
h	
do
ln
yc
h	
ro
ga
ch
	u
ło
żo
ne
	o
d	
1	
do
	1
3	
ut
w
or
zą
	h
as
ło
.	

W
śr
ód
	p
ra
w
id
ło
w
yc
h	
od
po
w
ie
dz
i	w
yl
os
uj
em
y	
na
gr
od
ę.
	C
ze
ka
m
y	
do
	5
	s
ie
rp
ni
a	
br
.	

K
rz

yż
ów

kę
 p

rz
yg

ot
ow

ał
a 

Ew
el

in
a 

Si
at

ra
k

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13

6

9

8
14

16

10
21

22

20

6

1

13
30

25

24

28

13

6
7

1

1211

17

11

3

7

5
3

8

10

4

4

15

2
23

18

19

9

26 27

29

12

2

Krzyżówka

POZIOMO:
5.	trener	bramkarzy	Korony	Kielce
6.	kolorowa	na	niebie
7.	Brama	…	w	Sandomierzu
8.	hotel	w	Kielcach	przy	al.	IX	Wieków	Kielc
9.	kielecki	teatr	dla	dzieci
11.	nowo	otwarta	galeria	handlowa	w	Kielcach
13.	czekają	na	nie	dzieci
15.	jest	tam	Europejskie	Centrum	Bajki	
17.	słynny	dąb
19.	kielecki	amfiteatr
20.	dwukołowy	pojazd
22.	grał	m.in.	w	serialu	„Czterej	pancerni	i	Pies”
23.	czas	studenckich	egzaminów
25.	wyrywa	rano	ze	snu
26.	królestwo	X	Muzy
28.	zamek		w	Ujeździe
29.	morza	i	oceany	to	jego	miejsce	pracy
30.	zbieramy	je	na	plaży

PIONOWO:
1.	dowodził	akcją	rozbicia	kieleckiego	więzienia	UB	w	1945	roku	
2.	miasto	w	powiecie	kieleckim,	kręcono	tam		„Pana	Wołody-
jowskiego”

3.	święto	studentów
4.	główny	deptak	Kielc,	ulica	…
5.	Królewskie	Miasto	w	województwie	świętokrzyskim
6.	czerwone	owoce,	najlepsze	z	Bielin
10.	Wojciech,	prezydent	Kielc
12.	365	dni
14.	pracuje	w	teatrze	
15.	kielecka	uczelnia	techniczna
16.	popularny	serial	nakręcony	w	latach	70	m.in.	w	Rytwianach
18.	wiosną	kwitną	na	rabatach	
21.	miasto	powiatowe	leżące	na	północnym	wschodzie	woj.

świętokrzyskiego	
22.	prawdziwki,	kurki,	opieńki
24.	dawny	kamieniołom	w	Kielcach
27.	szusują	na	nich	miłośnicy	„białego	szaleństwa”


