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Boże Narodzenie
to najpiękniejsze i najbardziej rodzinne święta w roku.

Niech w naszych domach zagości zdrowie, dobroć, miłość i pomyślność.
Życzymy prawdziwie rodzinnej atmosfery przy wigilijnej wieczerzy.
Niech ten czas będzie pełen ciepła i radości ze spotkania z bliskimi,

a nadchodzący Nowy Rok czasem pokoju, obfitości
oraz niekończącym się pasmem sukcesów.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego

Tadeusz Kowalczyk

Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

Konsultowali
„Założenia umowy partnerstwa”
 Wzrost środków zarządzanych na poziomie regional-
nym, wzrost wydatków na innowacyjność gospodarki, 
a także koncentracja na efektywności wykorzystywania 
środków w perspektywie założonych celów rozwojo-
wych – to najważniejsze założenia, które będą odróżniać 
sposób wydawania unijnych funduszy 
w latach 2014-2020 od obecnego mo-
delu finansowania. 11 grudnia w Ho-
telu Kongresowym w Kielcach odbyła 
się konferencja poświęcona prezen-
tacji „Założeń umowy partnerstwa”. 
Uczestniczyli w niej Iwona Wendel, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego, marszałek 
województwa świętokrzyskiego Adam 
Jarubas, wicemarszałek Grzegorz 
Świercz, członkowie Zarządu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Kazimierz 
Kotowski i Jan Maćkowiak, a także sa-
morządowcy, przedsiębiorcy, przedsta-
wiciele instytucji otoczenia biznesu, 
środowisk naukowych itp. Organiza-
torami konferencji był Urząd Marszał-

kowski Województwa Świętokrzyskiego wraz z Mini-
sterstwem Rozwoju Regionalnego.

„	 Założenia	umowy	partnerstwa”	 to	dokument	przygo-
towany	 przez	 Ministerstwo	 Rozwoju	 Regionalnego	 za-

Jan Maćkowiak i Grzegorz Świercz
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wierający	 propozycje	 zasad	wykorzystywania	 funduszy	
unijnych	 w	 nowej	 perspektywie	 finansowej	 2014-2020.	
Świętokrzyskie	jest	12.	województwem,	w	którym	te	Za-
łożenia	są	konsultowane.	Po	ich	przyjęciu	przez	rząd	roz-
poczną	się	prace	nad	przygotowaniem	projektu	Umowy	
Partnerstwa.	 Będzie	 ona	 kontraktem	 pomiędzy	 Polską	
a	Komisją	 Europejską,	 który	 określi	 zasady	wykorzysty-
wania	funduszy	unijnych	przez	Polskę.
	 Jak	poinformowała	wiceminister	rozwoju	regionalnego	
Iwona Wendel,	 sama	struktura	programów	operacyjnych	
będzie	podobna	do	obowiązującej	w	obecnym	okresie	pro-
gramowania.	 Swoich	 „następców”	 mają	 mieć	 programy	
Infrastruktura	i	Środowisko	(z	zaplanowaną	alokacją	środ-
ków	na	poziomie	39	%),	Innowacyjna	Gospo-
darka	 (10	%),	 Kapitał	 Ludzki	 (4	%),	 Program	
Polski	Wschodniej	(3%),.	Będą	też	dwa	progra-
my	operacyjne	na	rozwój	obszarów	wiejskich	
zarządzane	przez	Ministerstwo	Rolnictwa	i	16	
regionalnych	programów	operacyjnych	zarzą-
dzanych	 przez	 samorządy	 województw.	 No-
wością	będzie	Program	Polska	Cyfrowa	(plano-
wana	alokacja	środków	3%).
	 -	 To	 bardzo	 dobra	 informacja,	 że	 więcej	
środków	 unijnych	ma	 być	 przesuniętych	 na	
poziom	regionalny	–	mówił	marszałek	woje-
wództwa	 świętokrzyskiego	 Adam Jarubas.		
Ma	to	być	prawie	60%	alokacji	wszystkich	do-
stępnych	dla	Polski	unijnych	 funduszy,	 czyli	
aż	20%	więcej	niż	obecnie.	–	Przyjmujemy	to	
z	dużą	 satysfakcją,	 wcześniej	 jako	 samorzą-
dowcy	 zwykle	 utyskiwaliśmy,	 że	 mamy	 za	
mały	wpływ	na	planowanie	strategii	rozwojo-
wych	–	podkreślił	marszałek.	

	 Konkrety	 dotyczące	 kwot	 w	 poszczególnych	 progra-
mach	 operacyjnych	 poznamy	 w	 toku	 dalszych	 prac	 na	
unijnych	budżetem	na	najbliższe	lata.		
	 Dla	województwa	świętokrzyskiego	niezwykle	ważne	
jest	utrzymanie	odpowiednika	Programu	Polski	Wschod-
niej.	–	Postanowiliśmy	go	kontynuować,	bo	dotychczaso-
wy	okazał	 się	 bardzo	dobrym	narzędziem	wspomagają-
cym	rozwój	pięciu	najbiedniejszych	województw.	Chodzi	
o	to,	żeby	nie	zmarnować	tego,	co	już	osiągnięto	tych	re-
gionach	i	wzmocnić	ich	dalszy	rozwój.	To	nie	był	program	
pomocowy,	 ale	 rozwojowy	 –	 podkreśliła	 wiceminister	
Iwona Wendel.

Joanna Majewska

Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Adam Jarubas,
marszałek województwa świętokrzyskiego

W konferencji uczestniczyli samorządowcy, przedsiębiorcy, przed-
stawiciele instytucji otoczenia biznesu i środowisk naukowych
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 10 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły 
V edycji Nagrody „Świętokrzyska Victoria”. W obradach 
uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk oraz Sekretarz 
Województwa Bernard Antos. Podczas spotkania Tade-
usz Kowalczyk, zastępca przewodniczącego Kapituły, 
wręczył  nominacje jej członkom oraz przedstawił ideę 
nagrody, a Bernard Antos, sekretarz Kapituły „Święto-
krzyskiej Victorii” przybliżył regulamin przyznawania 
nagrody.

	 -	Dziękuję,	że	przyjęliście	Państwo	zaproszenie	do	pra-
cy	w	Kapitule	Nagrody.	Poprzednie	 edycje	pokazały,	 że	
„Świętokrzyska	Victoria”		ma	duże	 znaczenie	dla	przed-
siębiorców,	samorządowców	i	kreatorów	życia	społeczne-
go	naszego	województwa,	 a	 ilość	 zgłoszeń	kandydatów	
do	nagrody	we	wszystkich	 trzech	kategoriach	dowodzi,	
iż	idea	jej	utworzenia	była	bardzo	celna.	To	także	oznacza,	
że	podczas	bieżącej,	V	edycji,	Kapitułę	czeka	dużo	pracy.	
Zachęcam	 gorąco	 do	 propagowania	 idei	 tej	 nagrody	 w	
państwa	środowiskach	-	mówił	Tadeusz Kowalczyk,	prze-
wodniczący	Kapituły	Nagrody	„Świętokrzyska	Victoria”.
	 Kapituła	 V	 edycji	 Nagrody	 „Świętokrzyska	 Victoria”	
pracować	 będzie	 w	 składzie:	Adam Jarubas,	 Marszałek	
Województwa	Świętokrzyskiego	-	Przewodniczący	Kapi-
tuły,	Tadeusz Kowalczyk,	Przewodniczący	Sejmiku	Woje-
wództwa	Świętokrzyskiego	-	Zastępca	Przewodniczącego	
Kapituły,	 Bernard Antos,	Sekretarz	 Województwa	-	 Se-
kretarz	Kapituły,	Małgorzata Muzoł	-	Przedstawiciel	Ko-
misji	 Samorządu	 Terytorialnego	 Sejmiku	 Województwa	
Świętokrzyskiego,	Andrzej Mochoń,	Kanclerz	Loży	Świę-
tokrzyskiej	Business	Centre	Club	Związek	Pracodawców,	

Kapituła V edycji
Nagrody „Świętokrzyska Victoria” 
rozpoczęła prace 

Prezes	Zarządu	 „Targów	Kielce”	 -	 laureat	 III	 edycji,	Wa-
cław Szarek,	Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Sędziszów	-	lau-
reat	 III	 edycji,	 Stanisław Rupniewski,	 Prezes	 Zarządu	
PHT	 „Supon”	 -	 laureat	 III	 edycji,	 Edmund Kaczmarek,	
Przewodniczący	 Konwentu	 Starostów,	 Starosta	 Jędrze-
jowski,	 Marek Banasik,	 wiceprezes	 Świętokrzyskiego	
Związku	Pracodawców	Prywatnych	„Lewiatan”,	Bogdan 
Białek,	red.	naczelny	miesięcznika	„Charaktery”	-	laureat	
IV	edycji,	Wojciech Lubawski,	Prezydent	Miasta	Kielce	-	
laureat	IV	edycji,	Stanisław Matejkiewicz,	prezes	Banku	
Spółdzielczego	w	Kielcach	 -	 laureat	 IV	 edycji,	 Jacek Se-
maniak,	 Rektor	 Uniwersytetu	 Jana	 Kochanowskiego	 w	

Kielcach,	 Cezary Tkaczyk,	 Pre-
zes	 Specjalnej	 Strefy	 Ekonomicz-
nej	 „Starachowice”	 S.A.,	Andrzej 
Borys,	 Prezes	 Związku	 Polskich	
Artystów	 Fotografików,	 Okręg	
Świętokrzyski,	Jerzy Kula,	Prezes	
Świętokrzyskiego	 Zrzeszenia	 Lu-
dowe	Zespoły	Sportowe.
	 								Kandydatów	 do	 piątej	 edy-
cji	 nagrody	 w	 kategoriach:	 „Sa-
morządność”,	 „Osobowość”	
i	„Przedsiębiorczość”można	zgła-
szać	do 25 stycznia 2013	roku.	
	 							Komu	zostaną	wręczone	pre-
stiżowe	statuetki	„Świętokrzyskiej	
Victorii”?	Dowiemy	się	tego	12 lu-
tego	podczas	uroczystej	gali,	któ-
ra	odbędzie	się	w	Międzynarodo-
wym		Centrum	Kultur	w	Kielcach.

Robert Siwiec

Tadeusz Kowalczyk wręczył nominację m.in.
Wojciechowi Lubawskiemu, prezydentowi Kielc

Podczas obrad Kapituła ustaliła harmonogram dalszych prac
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 - Marzenia, podobnie jak rzeczywistość utkane są z tej 
samej nici - dlatego nie wolno nam się bać marzyć – po-
wiedział Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego zwracając się do laureatów konkursu 
artystycznego „Moje marzenia”.  W Kieleckim Centrum 
Kultury autorzy najpiękniejszych prac otrzymali nagrody 
i wyróżnienia. Organizatorem piątej, jubileuszowej edycji 
konkursu było Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regional-
nego-Biuro PO Kapitał Ludzki. W spotkaniu uczestniczy-
li również Jerzy Środa, zastępca dyrektora Departamentu 
Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego 
Urzędu Marszałkowskiego i Krzysztof Domagała, dyrek-
tor ŚBRR. Uroczystość uświetnił recital Moniki Kuszyń-
skiej, byłej wokalistki zespołu Varius Manx.

	 O	tym	jak	różne	można	mieć	marzenia	przekonali	się	
organizatorzy	konkursu	artystycznego,	na	który	wpłynę-
ło	aż	450	prac	uczestników	warsztatów	terapii	zajęciowej,	
podopiecznych	 środowiskowych	 domów	 samopomocy	
oraz	 mieszkańców	 domów	 pomocy	 społecznej	 z	 woje-
wództwa	świętokrzyskiego.
	 Konkurs	podzielony	został	na	kategorie:	malarstwo,	rysu-
nek	i	grafika,	inne	formy	artystyczne,	a	także	inscenizacja.
	 W	 kategorii	 malarstwo	 I	 nagrodę	 otrzymali	 autorzy	
pracy	 pt.	 „Murzynka”	 –	Monika Tatar i Grzegorz Wój-
cicki z ŚDS we Włoszczowie,	 II	 miejsce	 -	 Przemysław 
Wojnarski z WTZ Starachowice	 za	 pracę	 „Zza	 okna”,	
dwa	równorzędne	trzecie	miejsca	zajęli:	Andrzej Iwański 
z WTZ przy OPS w Zawichoście	za	pracę	„Zachód	słoń-

Nagrodzeni za marzenia
ca”	i	Wiesław Zuchmański z WTZ przy ZOZ w Końskich	
za	pracę	 „Moja	 rodzina”.	 Jury	w	 tej	 kategorii	 przyznało	
również		jedno	wyróżnienie,	które	otrzymał	Marcin Król 
z WTZ Jedrzejów.
	 Z	 kolei	w	kategorii	 rysunek	 i	 grafika	 I	 nagroda	przy-
padła	Ewie Kuraś z WTZ w Sandomierzu,	dwie	równo-
rzędne	II	miejsca	otrzymali	Wiesław Kusak z DPS w Ła-
giewnikach i Dorota Słoń z DPS w Zborowie.	Laureatką	
trzeciego	miejsca	 została	Agnieszka Kowalczyk z POW 
z Winiar.	W	tej	kategorii	jury	również	przyznało	5	wyróż-
nień.
	 W	 kategorii	 inne	 formy	 artystyczne	 nagrodzono	
14	osób.	 Dwa	 równorzędne	 pierwsze	miejsca	 otrzymały	
-	Anna Starz z WTZ Kielce i Agata Karbowniczek z Pol-
skiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym w Staszowie.	 Dwa	 srebrne	medale	 powę-
drowały	do	ŚDS w Jędrzejowie	(praca	zbiorowa)	i	Micha-
ła Bosaka z WTZ Zgórsko.	W	tej	kategorii	przyznano	trzy	
równorzędne	III	miejsca	dla:	Moniki Kutnowskiej	Cari-
tas Kielecka,	Mariusza Zielińskiego PŚDS w Końskich 
i Pawła Szkwarka z POW Słupia.	 7	 osobom	przyznano	
wyróżnienia.
	 W	kategorii	inscenizacja	nagrodzono	prace	grupowe:	II	
miejsce	przyznano	Grupie	Teatralnej	„Bez	hamulca”	dzia-
łającej	przy	ul.	Jagiellońskiej	w	Kielcach,	III	miejsce	Świe-
tlicy	Środowiskowej	mieszczącej	się	przy	ul.	Turystycznej	
w	Kielcach	oraz	dwa	wyróżnienia:	Zespołowie	Placówek	
Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych	w	Cudzynowi-
cach	i	MOPR	Kielce.

Laureaci konkursu przyjęli gratulacje od Piotra Żołądka i Jerzego Środy
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O przyszłości
służby zdrowia
 Dwudniowa konferencja „Restrukturyzacja czy prze-
kształcenie – aktualne dylematy szpitali publicznych 
oraz podmiotów tworzących” odbywała się 3 i 4  grud-
nia w hotelu Uroczysko w Cedzynie. Uczestniczyli w 
niej m. in. dyrektorzy i kadra zarządzająca publicznych 
jednostek ochrony zdrowia w regionie, przedstawiciele 
samorządu województwa świętokrzyskiego, starostw 
powiatowych, gmin i miast. Samorząd Województwa 
reprezentowali wicemarszałek Grzegorz Świercz i Kazi-
mierz Kotowski, członek Zarządu Województwa. 

	 Konferencja	 została	 zorganizowana	 w	 związku	 z	 ko-
niecznością	przeprowadzenia	zmian,	które	czekają	ochro-
nę	 zdrowia	 w	 Polsce	 już	 w	 roku	 2013.	 Nowe	 przepisy	
nakładają	 na	 organy	 prowadzące	 obowiązek	 albo	 po-
krywania	ujemnego	wyniku	finansowego	placówek	albo	
przekształcenia	ich	w	spółki	prawa	handlowego.
	 -	Do	tej	pory	nie	było	właściwie	żadnych	konsekwencji	
zadłużania	 się.	Ma	ono	bardzo	wiele	 różnych	przyczyn,	
nie	 jest	 tak,	że	wina	 leży	tylko	po	stronie	szpitali.	Oczy-
wiście	mamy	do	czynienia	z	przypadkami	nie	do	końca	
gospodarnego	 wydawania	 pieniędzy,	 jednak	 głównym	
powodem	jest	niskie	finansowanie	procedur,	niewypłaca-
nie	przez	NFZ	pełnego	pokrycia	 za	 tzw.	nadwykonania	
–	 podkreślał	 	 Grzegorz Świercz,	 wicemarszałek	 woje-
wództwa	świętokrzyskiego.		Dodał,	że	przy	obecnym	sta-
nie	budżetów	dla	większości	jednostek	samorządu	teryto-
rialnego	dodatkowy	wydatek	na	pokrywanie	zadłużenia	
szpitali	jest	praktycznie	niemożliwy.	Jego	zdaniem	dużym	
problemem	jest	brak	jednolitego,	spójnego	systemu	orga-
nizacji	 służby	zdrowia,	nie	 tylko	w	skali	kraju,	ale	 także	
w	 skali	 regionów.	 –	 Istnieje	 bardzo	 silnie	 w	 niektórych	
rejonach	 naszego	 województwa	 zagęszczenie	 placówek	
ochrony	 zdrowia,	 które	 ze	 sobą	 konkurują,	 natomiast	
pewne	dziedziny	są	w	dalszym	ciągu	zaniedbane,	niedo-
inwestowane,	i	to	też	jest	przyczyna	obecnej	sytuacji.	
	 Uczestnicy	 spotkania	podkreślali,	 że	nadchodzi	nieła-
twy	czas,	zwłaszcza	dla	samorządów	wojewódzkich	w	za-
kresie	polityki	zdrowotnej.		–	Nie	wierzę,	że	będą	rosnąć	

nakłady	na	 lecznictwo	 szpitalne.	Trzeba	 się	nauczyć	 żyć	
jutro	z	tym,	co	mamy	dziś.	Warto	się	przyjrzeć,	czy	nowe	
inwestycje	zawsze	i	wszędzie	są	potrzebne.	Nie	należy	in-
westować	w	placówki,	które	 są	 „kulą	u	nogi”,	bo	 to	 jest	
działanie	wbrew	rozsądkowi.	I	nie	należy	latami	zwlekać	
z	decyzjami	w	przypadku	szpitali,	które	mają	niska	ren-
towność,	 a	 duże	 potrzeby	 finansowe,	 należy	 je	 szybko	
przekształcać	–	przestrzegał	Marek Wójcik,	wicedyrektor	
Generalny	Związku	Powiatów	Polskich.
	 Podkreślał,	że	w	ochronie	zdrowia	tendencje	na	najbliż-
szą	przyszłość	to	m.	in.	konsolidacja	placówek	i	rozwój	sieci	
szpitali,	a	przede	wszystkim	walka	o	to,	by	nie	obniżyły	się	
ich	przychody.	Zakładana	granica	efektywności	w	przypad-
ku	szpitali	ogólnych	to	przychody	roczne	na	poziomie	15-20	
mln	zł,	a	w	przypadku	szpitali	specjalistycznych	–	60-80	mln	
zł.	–	Placówki,	które	nie	osiągną	tych	granic,	nie	przetrwają	
w	przyszłości	–	mówił	Marek	Wójcik.
	 Sytuację	komplikuje	nieunikniona	perspektywa	wzro-
stu	wydatków	w	ochronie	zdrowia,	co	będzie	spowodo-
wanie	 starzeniem	 się	 społeczeństw	 oraz	wdrażaniem	w	
medycynie	 nowych	 technologii,	 które	 zawsze	podnoszą	
koszty.	
	 Kazimierz	 Kotowski,	 członek	 Zarządu	 Województwa	
mówił	 o	 regionalnej	 polityce	 zdrowotnej	 w	 nowej	 per-
spektywie	finansowej	2014-2020.	–	Jesteśmy	na	takim	eta-
pie,	na	którym	jest	jeszcze	wiele	znaków	zapytania.	Raczej	
należy	oczekiwać,	że	nie	będziemy	mieli	możliwości	zdo-
bycia	takiej	ilości	środków	jak	w	latach	2007-2013.	Dlatego	
w	 inny	 sposób	 będziemy	podchodzić	 do	wykorzystania	
pieniędzy	 unijnych	 inwestowanych	 w	 bazę	 infrastruk-
turalną.	Mając	 ich	mniej,	 rzeczywiście	będziemy	musieli	
mocno	doprecyzować	efektywność	ich	wykorzystywania	
–	mówił	Kazimierz Kotowski.
	 Organizatorem	 spotkania	 był	 Urząd	 Marszałkowski	
Województwa	Świętokrzyskiego	oraz	A.M.G.	Finanse	Sp.	
z	o.o.,	firma	świadcząca	usługi	doradcze	dedykowane	sek-
torowi	ochrony	zdrowia.

Joanna Majewska

Uczestnicy konferencji dyskutowali o dylematach zwią-
zanych funkcjonowaniem placówek ochrony zdrowia

Grzegorz Świercz i Kazimierz Kotowski
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Konkurs
	 Miło	 nam	 poinformować,	 że	 wśród	 nadesłanych	 do	
naszej	 redakcji	 poprawnych	 odpowiedzi	 na	 pytania	 w	
konkursie	ogłoszonym	w	numerze	11-12	 (70-71)	„Nasze-
go	Regionu”	wyłoniliśmy	dwoje	 zwycięzców.	Upominki	
otrzymują:	pan	Mieczysław Zadrzyński z	Kielc oraz pan 
Wiesław Dudek z	Rataj.	Serdecznie	gratulujemy	i	prosi-
my	o	kontakt	z	redakcją	w	celu	odebrania	nagród.	

A oto poprawne odpowiedzi:
-	Zespół	folklorystyczny	„OKRASA”	działa	w	Pawłowie.
-	Stanowisko	dyrektora	w	Zespole	Szkół	Ponadgimnazjal-
nych	nr	5	w	Łopusznie	piastuje	Irena	Marcisz.
-	 Figurę	 Świętego	 Emeryka	 możemy	 oglądać	 w	 Nowej	
Słupi.

 Kontynuujemy naszą zabawę! Podobnie jak w po-
przedniej edycji konkursu, wystarczy odpowiedzieć na 
3 pytania:

 Dwaj młodzi wynalazcy Kamil Bączek i Wojciech Dyl 
z Technikum Elektronicznego w Połańcu, którzy w li-
stopadzie zdobyli złoty medal na Światowych Targach 
Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik 
„Brussels Innova 2012”, otrzymali wyróżnienia z rąk Ka-
zimierza Kotowskiego i Jana Maćkowiaka, członków Za-
rządu Województwa Świętokrzyskiego.

	 –	Jestem	bardzo	zadowolony,	że	talent	tych	chłopców	
został	 dostrzeżony	 przez	 międzynarodowe	 grono	 ju-
rorów.	Na	 taki	 sukces	przekłada	 się	 nie	 tylko	 ich	 ciężka	
praca,	ale	również	mądry	system	wprowadzony	w	szkole,	
który	pozwala	im	zgłębiać	wiedzę	i	rozwijać	uzdolnienia.	
Wierzę,	że	w	najbliższych	latach	będą	awangardą	innowa-
cyjności		–	podkreślał Jan Maćkowiak.
	 To	nie	jedyna	nagroda,	jaką	otrzymali	uczniowie	Tech-
nikum	 Elektronicznego	 z	 Zespołu	 Szkół	 w	 Połańcu	 za	
swój	 wynalazek	 -	 bezpieczną	 laskę	 dla	 niewidomych	
„Safe	Step”.	–	Wymyślony	przez	nas	projekt	najpierw	zo-
stał	 zgłoszony	 do	 dwuetapowego	 Konkursu	 Innowacji	
Technicznych.	Udało	nam	 się	 dotrzeć	 do	 fazy	 końcowej	
i	uzyskać	tytuł	finalisty.	Nie	ukrywam,	że	apetyt	na	suk-
ces	 troszkę	 nam	wzrósł	 i	 zdecydowaliśmy	 się	wystarto-
wać	w	konkursie	„Młody	Wynalazca”	w	Katowicach.	Tam	
zdobyliśmy	pierwsze	miejsce,	co	gwarantowało	udział	w	
Targach	Wynalazczości	w	Brukseli	–	opowiadał	Wojciech 
Dyl,	 jeden	z	 twórców,	obecnie	 student	Politechniki	Kra-
kowskiej.	 Jak	dodał,	 tak	duży	sukces	 (złoty	medal	z	wy-
różnieniem	w	kategorii	„Młody	Wynalazca”)	był	wielkim	
zaskoczeniem.	 –	 Chcemy	 jeszcze	 dopracować	 nasz	 pro-
jekt,	 tak	 by	 jak	 najlepiej	 służył	 osobom	niewidomym.	 –	
zaznaczył Kamil Bączek.

Wyróżnienia
dla młodych wynalazców

	 Pomysłowość	 i	osiągnięcia	młodych	mieszkańców	Po-
łańca	oraz	ich	promotorów	docenili	również:	Kuratorium	
Oświaty,	Kielecki	Park	Technologiczny,	Izba	Gospodarcza	
„Grono	Targowe	Kielce”	oraz	Grupa	Edukacyjna	SA,	wrę-
czając	pamiątkowe	dyplomy,	nagrody	rzeczowe	i	czeki.
	 Uroczystość,	 zorganizowana	 przez	 Biuro	 Innowacji	
Urzędu	Marszałkowskiego	 w	 Kielcach,	 poprzedziła	 po-
siedzenie	 Świętokrzyskiej	 Rady	 Innowacji,	 poświęcone	
zagadnieniom	 związanym	 z	 wyborem	 inteligentnych	
specjalizacji/branż	 („smart	 specializations”),	 które	 mogą	
w	najbliższych	latach	zadecydować	o	potencjale	innowa-
cyjnego	rozwoju	województwa	świętokrzyskiego.	W	spo-
tkaniu,	oprócz	przedstawicieli	władz	regionu	i	członków	
Świętokrzyskiej	Rady	 Innowacji,	wzięli	 udział	 przedsta-
wiciele	Banku	Światowego	i	Ministerstwa	Rozwoju	Regio-
nalnego.	Dyskusja	dotyczyła	także	aktualizacji	Regional-
nej	Strategii	Innowacji	w	kontekście	nowej	perspektywy	
finansowej	UE	do	2020	roku.

1.	Kto	podczas	 tegorocznej	 gali	w	Wojewódzkim	Domu	
Kultury	 otrzymał	 statuetkę	 „SUPERwędrowca	 Święto-
krzyskiego”?

2.	Gdzie	w	Kielcach	odbył	się	koncert	kolęd	pn.	„Święto-
krzyskie	kolędowanie	z	Polsatem”,	z	udziałem	m.in.	An-
drzeja	Piasecznego	i	Seweryna	Krajewskiego?

3.	Po	raz	który	nagrodą	„Świętokrzyska	Victoria”	uhono-
rowane	 zostaną	 najbardziej	 aktywne	 firmy,	 samorządy	
i	osobowości	województwa	świętokrzyskiego?

	 Odpowiedzi	należy	nadsyłać	do	18	stycznia	2013	roku	na	
adres	poczty	elektronicznej:	nasz.region@sejmik.kielce.pl 
lub	listownie:	Biuro	Komunikacji	Społecznej,	Urząd	Mar-
szałkowski	Województwa	 Świętokrzyskiego,	 al.	 IX	Wie-
ków	Kielc	3,	25-516	Kielce.

	 Spośród	 poprawnych	 odpowiedzi	 rozlosujemy	 atrak-
cyjne	nagrody!

Młodzi wynalazcy z Połańca
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 36 nagród Samorządu Województwa Świętokrzyskie-
go „Talenty Świętokrzyskie” oraz 11 wyróżnień wręczyli 
podczas uroczystej gali w Filharmonii Świętokrzyskiej 
przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, marsza-
łek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz  
oraz członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotow-
ski. Uroczystość uświetnił koncert  Andrzeja Piaseczne-
go i jego drużyny z „Bitwy na Głosy”. 

	 Doroczna	 nagroda	 „Talenty	 Świętokrzyskie”	 trafia	 do	
laureatów	ogólnopolskich	 lub	międzynarodowych	 olim-
piad	 przedmiotowych,	 konkursów	 lub	 turniejów	 oraz	
uczniów	i	studentów	z	terenu	województwa	świętokrzy-
skiego	 posiadających	 wybitne	 osiągnięcia	 naukowe	 lub	
artystyczne.

Nagrodzili
„Talenty Świętokrzyskie 2012”

	 Wśród	laureatów	nagrody	„Talenty	Świętokrzyskie”	zna-
leźli	się	m.in.	studenci	Politechniki	Świętokrzyskiej	–	Woj-
ciech Sadkowski	 i	Mateusz Marciniewski	 –	konstrukto-
rzy	 samochodu	 zasilanego	 gazem	 drzewnym,	 natomiast	
w	grupie	wyróżnionych	-	osoby	śpiewające	w	zespole	An-
drzeja	Piasecznego	w	programie	„Bitwa	na	głosy”.

„Talenty Świętokrzyskie 2012”

Laureaci nagrody:
Bieniasz	 Jan,	 Borowski	 Dominik,	 Cygan	 Agata,	 Dą-
browski	Artur,	 Figiel	Norbert,	 Furtak	Karol,	Godzisz	
Angelika,	 Jagodzińska	 Izabela,	 Juda	Monika,	Konop-
ka	 Anna,	 Krzysztofek	 Anna,	 Kuder	Norbert,	 Kunec-
ka	 Karolina,	 Kurtek	 Michał,	 Kwiecień	 Hubert,	 Lajs	
Katarzyna,	Marcinkowska	 Aleksandra,	Marciniewski	
Mateusz,	 Nakonieczna	 Małgorzata,	 Niziołek	 Paweł,	
Ostrowska	Aleksandra,	Pacholec	Kamil,	Pałka		Karoli-
na,	Pawelec	Monika,	Pocheć	Kamil,	Podsiadło	Michał,	
Psyk	Michał,	Psyk	Mikołaj,	Rozmus	Damian,	Wojciech	
Sadkowski,	 Staroń	Milena,	 Stępień	 Karolina,	 Strojek	
Milena,	 Susfał	 Barbara,	 Wilk	 Jacek,	 Znojek	 Paulina	
Wyróżnienia: 
Barwinek	Katarzyna,	Ćwierz	Marta,	Gorlewska	Monika,	
Grabowska	Maria,	Liwocha	Damian,	Madetko	Michalina,	
Ogonowski	Damian,	Podkowa	Katarzyna,	Smuga	Adam,	
Wasińska	 Urszula,	 zespół	 osób	 śpiewających	 w	 grupie	
Andrzeja	Piasecznego	w	programie	„Bitwa	na	głosy”.Młody wiek nie musi być przeszkodą w rozwijaniu 

drzemiących w nas talentów

Specjalne wyróżnienie otrzymały osoby śpiewające w zespole  Andrzeja Piasecznego w programie „Bitwa na głosy”
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 Prawie 200 dzieci ze szkół podstawowych wojewódz-
twa świętokrzyskiego wzięło udział w „Marszałkowych 
Mikołajkach”, które odbyły się w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Kielcach. Razem z dziećmi bawił się członek 
Zarządu Województwa Piotr Żołądek. Imprezę już po raz 
szósty zorganizował Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. 

	 W	„Marszałkowych	Mikołajkach”	uczestniczyli	ucznio-
wie	klas	I	–	IV,	zwycięzcy	konkursu		„Rymowany	Mikołaj”.	
Na	konkurs	napłynęło	ponad	400	wierszy	autorstwa	dzie-
ci	ze	świętokrzyskich	szkół	podstawowych	i	świetlic.	Jury	
wybrało	zwycięzców,	którzy	w	nagrodę	zostali	zaproszeni	
do	zabawy	podczas	„Marszałkowych	Mikołajek”.

	 Wspólnie	bawiły	się	m.in.	dzieci	ze	szkół	w	Skarżysku-
Kamiennej,	Lipowym	Polu,	Piekoszowie,	Kozubowie	i	Ra-
kowie.

 Śpiewające śnieżynki, wesoły Święty Mikołaj z wor-
kiem pełnym prezentów oraz marszałek Adam Jarubas 
spotkali się z małymi pacjentami Wojewódzkiego Spe-

Z mikołajkowymi prezentami
w szpitaliku

cjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach. Towa-
rzyszyli im zawodnicy drużyny futbolu amerykańskiego 
Jokers Kielce.

Marszałkowe Mikołajki
	 Jak	 co	 roku	 atrakcji	 nie	 brakowało.	 Do	 świata	 magii	
i	iluzji	 zaprosił	 dzieci	 Czarodziej	 Mirabello,	 zachwycały	
pokazy	 ekwilibrystyczne,	 pojawiła	 sie	 również	 Królowa	
Śniegu,	a	dwóch	Mikołajów	wręczyło	wszystkim	uczest-
nikom	„Marszałkowych	Mikołajek”	prezenty.	
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 Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa 
Świętokrzyskiego świętowała  jubileusz 10-lecia swoje-
go istnienia. 6 grudnia na uroczystej gali w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Kielcach przedstawiono wszystkie 
wspaniałe osiągnięcia organizacji w promowaniu woje-
wództwa świętokrzyskiego. Wzięli w niej udział  Jacek 
Foks - pochodzący z naszego regionu podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Rafał Szmytke - 
prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Adam Jarubas 
- marszałek województwa świętokrzyskiego i Kazimierz 
Kotowski - członek Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego. Gospodarzami gali byli prezes świętokrzyskiego 
ROT-u Jacek Kowalczyk i dyrektor tej organizacji, Mał-
gorzata Wilk Grzywna.

	 Regionalna	 Organizacja	 Turystyczna	 Województwa	
Świętokrzyskiego	działa	od	12	marca	2002	 roku.	Podsta-
wowym	celem	działalności	ROTWŚ	jest	rozwój	turystyki	
w	województwie	świętokrzyskim,	promocja	jako	regionu	
atrakcyjnego	turystycznie,	tworzenie	systemu	regionalnej	
informacji	turystycznej,	doskonalenie	kadr	turystycznych,	
prowadzenie	badań	 rynkowych,	analiz	 i	monitorowania	
ruchu	turystycznego,	inspirowanie	i	pomoc	przy	tworze-
niu	Lokalnych	Organizacji	Turystycznych	w	regionie.
	 Po	10	latach	działalności	organizacja	może	się	poszczycić	
aż	140	członkami	(największa	liczba	członków	w	porówna-
niu	do	innych	ROT	w	kraju).	Otrzymała	wiele	nagród	i	wy-
różnień	za	doskonałe	działania	promocyjne	na	rzecz	nasze-
go	regionu.	To	jej	zasługą		jest	m.in.	promocja	województwa	
w	 serialu	 „Ojciec	Mateusz”,	 transmitowane	 na	 całą	 Polskę	
imprezy	„Sabat	Czarownic”	czy	„Kabaretowe	wakacje	z	du-
chami”,	kampanie	promocyjne	regionu	w	całej	Polsce	oraz	
nowe	atrakcje	turystyczne	w	Świętokrzyskiem.
	 Właśnie	te	i	wszystkie	pozostałe	działania,	które	przez	
10	lat	były	podejmowane	przez	ROT	WŚ,	zostały	przed-
stawione	 i	 podsumowane	podczas	uroczystej	 gali,	 która	
odbyła	się	w	Wojewódzkim	Domu	Kultury	w	Kielcach.
	 -	 Regionalna	 Organizacja	 Turystyczna	 Województwa	
Świętokrzyskiego	to	absolutna	czołówka	polskich	organi-
zacji	turystycznych.	Dziękuję	jej	władzom	i	pracownikom	
za	 trudy,	 poświęcenie	 i	 zaangażowanie	 w	 promowanie	
polskiej	 i	 świętokrzyskiej	 turystyki.	 Każdy	 produkt,	 na-
wet	 najlepszy,	 potrzebuje	 dobrego	 opakowania,	 a	 Pań-
stwo	 tworzycie	 doskonałe	 opakowanie	 dla	 atrakcji	 tu-
rystycznych	 regionu	 –	 powiedział	 minister	 Jacek Foks,	
który	 jednocześnie	wręczył	 Prezesowi	 świętokrzyskiego	
ROT-u	Odznakę	Honorową	Ministra	Sportu	i	Turystyki	za	
zasługi	w	polskiej	turystyce.
	 -	Czuję	się	tutaj	jak	w	domu.	Byłem	przy	powstawaniu	
tej	organizacji	i	zastanawiałem	się	wtedy,	co	„wyrośnie	z	
tego	 niemowlęcia”,	 jakie	wtedy	 oglądałem.	 Teraz,	 po	 10	
latach	 istnienia,	widzę,	 jak	wielki	 jest	dorobek	ROT	WŚ.	
Chylę	 czoła	przed	pomysłowością	 i	 kreatywnością	 ludzi	
pracujących	w	tej	organizacji	–	dodał	Rafał Szmytke,	pre-
zes	Polskiej	Organizacji	Turystycznej.
	 -	 To	piękny	 jubileusz,	 to	 święto	wszystkich,	 którzy	w	
naszym	regionie	pracują	w	tym	ważnym	dziale	gospodar-
ki,	bo	za	taki	uznaję	turystykę.	Jest	to	okazja,	aby	ukłonić	
się	przed	dorobkiem	organizacji.	Wiemy,	że	macie	jeszcze	

Wspaniała impreza na jubileusz ROT 
wiele	pomysłów	i	na	pewno	dzięki	doskonałej	współpra-
cy,	 jaką	 potraficie	 prowadzić,	 jeszcze	 wiele	 osiągniecie.	
Sprawiacie,	 że	 świętokrzyskie	 rozwija	 się	 i	 pięknieje	 –	
podsumował	marszałek	województwa	świętokrzyskiego,	
Adam Jarubas.

	 Podczas	gali	wręczono	również	–	po	raz	pierwszy	w	hi-
storii	–	statuetki	„Czarującej	czarownicy”	dla	wszystkich	
przyjaciół	 Regionalnej	 Organizacji	 Turystycznej	 Woje-
wództwa	Świętokrzyskiego.	Otrzymali	je	m.in.	Kazimierz	
Micorek	–	pierwszy	prezes	tej	organizacji,	Katarzyna	So-
bierajska	 –	podsekretarz	 stanu	w	Ministerstwie	 Sportu	 i	
Turystyki,	 Rafał	 Szmytke,	 prezydent	 Kielc	Wojciech	 Lu-
bawski,	 Elżbieta	 Czajkowska	 –	 Dyrektor	 GeoParku	 czy	
Jerzy	Borowski	–	burmistrz	Sandomierza.

	 Jubileuszowym	 uroczystościom	 towarzyszyły	 Woje-
wódzkie	Obchody	 Światowego	Dnia	 Turystyki,	 podczas	
których	wręczone	zostały	okolicznościowe	nagrody	mar-
szałka	województwa	świętokrzyskiego	„Wędrowiec	Świę-
tokrzyski”	dla	osób,	organizacji,	 samorządów	i	przedsię-
biorców	wyróżniających	się	w	turystyce. 
Otrzymali	je:
	-	 w	 kategorii	 „Przedsiębiorstwo”	 statuetką	 „Wędrowca	
Świętokrzyskiego”	 wyróżniony	 został	 Odyssey Clu-
bHotel & SPA w Kielcach	–	pierwszy	pięciogwiazdko-
wy	obiekt	hotelowy	w	regionie	świętokrzyskim,

-	w	 kategorii	 „Osobowość turystyczna”:	Ryszard Garus	
-	znany	przewodnik	turystyczny	i	regionalista	,	prezes	
Stowarzyszenia	„Ziemia	Świętokrzyska”,

-	w	kategorii	„Atrakcja turystyczna”:	Centrum Geoedu-
kacji GEOPARK Kielce	 –	 miejsce	 edukacji	 geologicz-
nej	i	geograficznej,		jedna	z	najważniejszych	atrakcji	na		
Świętokrzyskim	Szlaku	Archeo-Geologicznym,

-	 w	 kategorii	 „Gmina turystyczna”	 statuetka	 trafiła	 do	
Gminy Strawczyn,	w	której	w	2011	roku	otwarty	został	
nowoczesny	kompleks	sportowy		–	Centrum	Sportowo	
–Rekreacyjne	OLIMPIC.	

-	 w	 kategorii	 „Organizacja turystyczna”	 nagrodę	 otrzy-
mała	Regionalna Organizacja Turystyczna Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego	-	realizator	wielu	przedsięwzięć	
promujących	Ziemię	Świętokrzyską.

	 Po	 raz	 piąty	 zostało	 również	 przyznane	 wyróżnienie	
specjalne	za	wybitne	zasługi	dla	rozwoju	turystyki	w	na-
szym	 regionie,	 tzw.	 „SUPERwędrowiec	Świętokrzyski” 
jego	 laureatem	zostało	Uzdrowisko Busko - Zdrój S. A.	
–	firma	o	175	letniej	tradycji	leczenia	m.in.	schorzeń	reu-
matycznych,	neurologicznych	czy	ortopedycznych.

	 6	grudnia	w	Bazylice	Katedralnej	w	Kielcach	odbył	się	
koncert	„Świętokrzyskie Kolędowanie z Polsatem” oraz 
„Krajewski i Piaseczny – zimowe piosenki”.	Wystąpiły	
takie	 gwiazdy	 jak	Urszula	Dudziak	 z	 córką,	Beata	Kozi-
drak	 z	 córką,	 Krzysztof	 Krawczyk,	 zespół	 ENEJ,	 zespół	
PECTUS	 oraz	 Andrzej	 Piaseczny	 i	 Seweryn	 Krajewski.	
Koncert	 transmitowany	 będzie	 w	 telewizji	 POLSAT	 w	
okresie	świątecznym. 

Mateusz Cieślicki
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 W Sali Koncertowej Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Kielcach odbyła się Świętokrzyska Gala Jakości.  Na-
grody dla najlepiej zarządzanych świętokrzyskich firm 
i instytucji wręczyli przewodniczący Sejmiku Tadeusz 
Kowalczyk, wiceprzewodniczący Włodzimierz Stępień, 
wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz członkowie Za-
rządu Województwa - Kazimierz Kotowski, Piotr Żołą-
dek i Jan Maćkowiak. Uhonorowano także laureatów IV 
edycji konkursu Świętokrzyski Racjonalizator.

	 W	tegorocznej	XIV	edycji	Świętokrzyskiej	Nagrody	Ja-
kości	Kapituła	Konkursu	przyznała	 trzy	Nagrody	Głów-
ne:	Wodociągom Kieleckim Sp. z o.o -	w	kategorii	dużych	
przedsiębiorstw	produkcyjnych	i	usługowych,	Zespołowi 
Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	- w	ka-
tegorii	organizacji	publicznych	-	ochrona	zdrowia	i	Urzę-
dowi Gminy Złota	- w	kategorii	organizacji	publicznych	
-	 samorząd.	 Wyróżnienie	 w	 kategorii	 małych	 przedsię-
biorstw	produkcyjnych	i	usługowych	otrzymał	F.H.U. PA-
LACAR Michał Pala.	
	 Rozstrzygnięto	 też	 IV	 edycję	 konkursu	 Świętokrzy-
ski	Racjonalizator.	Nagrodę	Główną	za	patent	na	sposób	
zwiększania	 powierzchni	 czynnej	 elementów	 metalo-
wych	otrzymał		dr	inż.	Bogusław	Grabas.	Wręczono	także	
trzy	wyróżnienia	za	patenty.	Otrzymali	je:		mgr inż. Elż-
bieta Mocek-Selega, mgr inż. Ryszard Sygała, dr Stani-
sław Kandefer, mgr inż. Zbigniew Zobek, mgr inż. An-
drzej Orliński, mgr inż. Hubert Smorąg, mgr inż. Jerzy 
Dziubka	 za	 kocioł	 do	utylizacji	 dymów	wędzarniczych;	
dr inż. Marek Jaśkiewicz, dr inż. Krzysztof Ludwinek, 
prof. dr hab. inż. Leon Prochowski, mgr inż. Karol Zie-
lonka	za	stanowisko	do	symulacyjnego	badania	naprężeń	

Nagrodzeni za jakość i pomysłowość

dynamicznych,	 zwłaszcza	 w	 elementach	 zabezpieczają-
cych	kierowcę	oraz		dr inż. Wojciech Depczyński,	dr	inż.	
Kazimierz	 Bolanowski,	 prof.	 dr	 hab.	 Krzysztof	Grysa	 za	
urządzenie	do	obróbki	laserowej.

Nagrodzono	także	wynalazców:
-	dr hab. Piotra Słomkiewicza i dr hab. Annę Świercz;	
Dariusza Sadowskiego,	 dr inż. Krzysztofa Ludwinka i 
mgr inż. Wojciecha Sadkowskiego,	 	dr inż. Rafał Jurec-
kiego, dr hab. inż. Tomasza Stańczyka i dr inż. Marka 
Jaśkiewicza,	dr inż. Wojciecha Depczyńskiego i dr inż. 
Magdalenę Piasecką,		dr hab. inż. Ryszarda Dachowskie-
go i mgr inż. Annę Stępień,	 	dr inż. Pawła Łaskiego, dr 
inż. Jakuba Takosoglu, mgr inż. Ilonę Grzegorczyk i dr 
inż. Sławomira Błasiaka,	dr inż. Pawła Łaskiego, dr inż. 
Jakuba Takosoglu, dr inż. Sławomira Błasiaka	za	pneu-
matyczny,	 proporcjonalny	 zawór	 rozdzielający	 oraz	 	 dr 
hab. inż. Jerzego Zbigniewa Piotrowskiego i mgr inż. 
Stanisława Szewczyka.
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 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 opi-
sują jedną z najbardziej imponujących placówek kultu-
ralnych naszego regionu oddanych do użytku w mijają-
cym roku. Międzynarodowe Centrum Kultur w Kielcach 
czyli nowa siedziba Filharmonii Świętokrzyskiej, która 
19 stycznia uroczystym koncertem zainaugurowała swo-
ją działalność, ma ambicje stać się wizytówką nie tylko 
Kielc, ale całego województwa świętokrzyskiego.

	 Placówka	zrobiła	ogromne	wrażenie	na	Bogdanie	Zdro-
jewskim,	 ministrze	 kultury	 i	 dziedzictwa	 narodowego.	
Minister	 przyjechał	 do	 Kielc	 na	 dzień	 przed	 oficjalnym	
otwarciem	i	w	towarzystwie	marszałka	Adama	Jarubasa,	
dyrektora	Filharmonii	Świętokrzyskiej	Jacka	Rogali,	a	tak-
że	Jacka	Kowalczyka,	dyrektora	Departamentu	Promocji,	
Edukacji,	Kultury,	Sportu	i	Turystyki	Urzędu	Marszałkow-
skiego,	zwiedzał	najważniejsze	pomieszczenia	MCK.	
	 Korzystając	 z	 obecności	w	 stolicy	naszego	wojewódz-
twa,	minister	udekorował	„budowniczego”	nowej	siedzi-
by	Filharmonii	prestiżowym,	brązowym	medalem	„Zasłu-
żony	Kulturze	–	Gloria	Artis”.	

Międzynarodowe
Centrum Kultur otwarte

	 Uroczysty	koncert	w	wykonaniu	kieleckich	filharmoni-
ków	 inaugurujący	 działalność	Międzynarodowego	Cen-
trum	Kultur	był	szczególnym	wydarzeniem	w	historii	Fil-
harmonii	Świętokrzyskiej,	ale	też	stał	się	prawdziwą	ucztą	
dla	ludzi	świata	kultury.	

 Obszar ważnych dla województwa świętokrzyskiego wydarzeń w 2012 roku był 
pokaźny. Otwarcie Międzynarodowego Centrum Kultur, rozpoczęcie prac przy bu-
dowie obwodnicy Końskich, kontynuacja realizacji inwestycji w ramach progra-
mów unijnych czy też wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Oddziału 
Onkohematologii przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii, to tylko kilka naj-
bardziej spektakularnych wydarzeń. Oprócz faktów odnotowywanych na pierw-
szych stronach gazet, była jednak także – a może przede wszystkim – codzienna, 
systematyczna praca radnych Sejmiku i Zarządu Województwa. Były wysiłki po-
dejmowane każdego dnia w świętokrzyskich powiatach i gminach. Którym wyda-
rzeniom w minionym roku poświęcono najwięcej uwagi? Przypomnijmy je.

Redakcja 

Koncert inauguracyjny

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhono-
rował dyrektora Jacka Rogalę medalem „Zasłużony 

Kulturze – Gloria Artis”

Nowa sala koncertowa Filharmonii Świętokrzyskiej
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 Zgodnie z nowymi przepisami o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, od nowego roku rozpoczę-
ła działalność placówka, zajmująca się zadaniami zwią-
zanymi z adopcjami na terenie naszego województwa. 
Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny pracuje przy ulicy 
Targowej 21 w Kielcach. 

	 Świętokrzyski	 Ośrodek	 Adopcyjny	 rozpoczął	 swoją	
działalność	 jako	 jeden	z	pierwszych	w	Polsce.	W	związ-
ku	 z	 nowymi	 przepisami,	 obowiązek	 jego	 prowadzenia	
spoczywa	na	samorządzie	województwa.	–	Cieszę	się,	że	
możemy	 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	–	mówił	marszałek Adam Jarubas	podczas	
spotkania	 inaugurującego	działalność	ośrodka.	–	W	mo-
mencie	 uchwalenia	 nowej	 ustawy,	 spoczęło	 na	 nas	 zaj-
mowanie	się	niezwykle	ważnym	i	doniosłym	problemem	
społecznym.	 Niepłodność	 dotyka	 obecnie	 20–25	 pro-
cent	par,	dlatego	adopcja	 jest	 tak	bardzo	ważnym	czyn-
nikiem	 –	 podkreślał	 wicemarszałek	 Grzegorz Świercz.		
	 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.	Merytoryczny	nadzór	nad	jednostką	pełni	
Regionalny	Ośrodek	Polityki	Społecznej	UM.	

Świętokrzyski Ośrodek
Adopcyjny rozpoczął działalność

 Bogdan Białek, Miasto Kielce oraz Bank Spółdzielczy 
w Kielcach zostali laureatami czwartej edycji Nagrody 
„Świętokrzyska Victoria”. Uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się 21 lutego br. w Międzynarodowym Centrum 
Kultur w Kielcach. Gospodarzami gali byli przewodni-
czący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk i marszałek Adam 
Jarubas. Statuetkę w kategorii „Samorządność” wręczał 
prof. Jerzy Regulski, doradca społeczny Prezydenta RP 
ds. samorządu, zaś laureata w kategorii „Osobowość” 
przedstawiał Jasiek Mela, prezes Fundacji „Poza Hory-
zonty”.

	 Wcześniej	 jednak,	 uhonorowano	 osoby,	 przedsiębior-
stwa	 i	samorządy,	które	Kapituła	Konkursu	nominowała	
do	nagrody.

	 W	 kategorii	 „Przedsiębiorczość”:	 Bank Spółdziel-
czy w Kielcach,	DORBUD S.A.,	 Przedsiębiorstwo Ele-
mentów Budowlanych FABET S.A.,	 Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A.,	WIR Szproch	 i	
Pietrusiewicz	Zakłady	Mięsne	Spółka	Jawna.	W	kategorii	
„Samorządność”	 nominacje	 otrzymały:	Gmina i Miasto 
Chęciny,	Gmina Morawica,	Miasto i	Gmina Połaniec,	

Victoria znaczy zwycięstwo!

Gmina Strawczyn	i	Miasto Kielce.	Natomiast	w	kategorii	
„Osobowość”	Kapituła	nominowała:	Bogdana Białka,		re-
daktora	 naczelnego	miesięcznika	 „Charaktery”,		Ryszar-
da Grzyba,	dewelopera,	Adama Massalskiego,	profesora		
Uniwersytetu	 Jana	 Kochanowskiego,	 ks.	 Jana Oleszko,	
rektora	 Klasztoru	 na	 kieleckiej	 Karczówce	 i	Mirosława 
Szczukiewicza,	prezesa	Przedsiębiorstwa	Robót	Inżynie-
ryjnych	FART	sp.	z	o.o.

Siedziba Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego

Laureaci IV edycji Świętokrzyskiej Victorii
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 26 stycznia w Wólce Milanowskiej odbyło się oficjal-
ne otwarcie zmodernizowanego Centrum Edukacyjnego 
Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

Odmienione Centrum
w Wólce Milanowskiej

	 Rozpoczęty	 ponad	 rok	 wcześniej	 remont	 Centrum	
Edukacyjnego	kosztował	ponad	8,	7	mln	zł	i	był		dofinan-
sowany	z	Regionalnego	Programu	Operacyjnego,	działa-
nia	5.2.	„Podniesienie	jakości	usług	publicznych	poprzez	
wspieranie	 placówek	 edukacyjnych,	 i	 kulturalnych”	 w	
wysokości	ponad	4,	2	mln	zł.		Pozostałe	środki	pochodziły	
z	budżetu	województwa.	Ośrodek	dysponuje	wygodny-
mi	 i	przestronnymi	pokojami	z	pełnym	węzłem	sanitar-
nym,	telefonami,	TV	oraz	internetem	bezprzewodowym,	
klimatyzowanymi	salami,	nowoczesnym	 i	kompleksowo	
wyposażonym	 zapleczem	konferencyjnym	oraz	 świetną	
kuchnią.		Łącznie	może	on	zapewnić	zakwaterowanie	dla	
85	osób,	co	pozwala	na	organizowanie	dużych	konferen-
cji,	szkoleń	oraz	seminariów.	Przybyło	sal	dydaktycznych	
z	tablicami	interaktywnymi,	powstała	nowoczesna	praco-
wania	językowa	wyposażona	w	nowoczesny	sprzęt	audio	
i	sale	komputerowe.

 W kwietniu w Sielpi rozpoczęto budowę obwodnicy 
Końskich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728. Inwestycja 
współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
2007-2013. Łączna wartość projektu wynosi ponad 133 
mln zł, a zaangażowane środki unijne to ponad 82 mln zł.

	 Inwestycja	 przewiduje	 poszerzenie	 istniejącej	 drogi	
wojewódzkiej	728	do	szerokości	7	metrów	na	odcinku	bli-
sko	12	kilometrów	i	wzmocnieniu	 jej	nawierzchni.	Rów-
nocześnie	przebudowane	zostaną	skrzyżowania	z	droga-
mi	bocznymi,	a	w	ich	obrębie	zainstalowane	oświetlenie.	

	 Zbudowane	 zostaną	 chodniki,	 przejścia	 dla	 pieszych,	
przystanki	 z	 zatokami	 i	 parkingi.	 Powstanie	 też	 kładka	
dla	pieszych	i	rowerzystów	przy	zbiorniku	w	Sielpi	oraz	
chodnik	w	miejscowościach:	Wincentów,	Sielpia,	Gatniki	i	
Końskie.	

Ruszyły prace przy budowie
obwodnicy Końskich

	 Inwestycja	nie	 tylko	poprawi	bezpieczeństwo	kierow-
ców	 oraz	 pieszych,	 ale	 również	ma	 duże	 znaczenie	 dla	
samych	mieszkańców	Końskich.	Ruch	ciężkich	samocho-
dów	zostanie	bowiem	wyprowadzony	z	ich	miasta.	

	 Stanie	się	to	dzięki	drugiemu	etapowi	inwestycji	jakim	
jest	budowa	obwodnicy	Końskich	od	ul.	Staszica	do	dro-
gi	wojewódzkiej	 nr	 728	 (wylot	 na	Grójec).	 Zakres	 robót	
obejmuje	 budowę	 drogi,	 mostu	 przez	 rzekę,	 wiaduktu	
drogowego	nad	linią	PKP,	dróg	serwisowych,	chodników,	
oświetlenia	drogi	w	obrębie	skrzyżowań	oraz	przejść	dla	
pieszych	i	przystanków.	

	 Przewidywany	 termin	 zakończenia	 robót	 budowla-
nych	to	31	sierpnia	2013	roku.	

Adam Jarubas, Małgorzata Muzoł,
bp. Marian Florczyk, Jacek Wołowiec i Elżbieta Dudek
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 Powstanie Medycznego Zaplecza Badawczo – Dydak-
tycznego w Jędrzejowie, budowa Centrum Współpracy 
Międzyregionalnej w Kielcach, zakup nowoczesnego wy-
posażenia Oddziału Neurologii, Kardiologii i Działu Dia-
gnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolo-
nego w Kielcach, rozbudowa i doposażenie laboratoriów 
dydaktyczno-badawczych w Politechnice Świętokrzy-
skiej - to tylko niektóre z projektów dofinansowywanych 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego w ramach Działania 2.1 „Rozwój inno-
wacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej 
szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”. 

	 17	umów	na	realizację	projektów	w	ramach	tego	zada-
nia	 podpisał	w	maju	 br.	 Samorząd	Województwa.	Dofi-
nansowanie	ze	środków	unijnych	to	ponad	33,5	mln	zło-
tych.

Na innowacje, badania i rozwój

 Podczas czerwcowej, XXI sesji Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego radni zdecydowali, że  Samorząd Wo-
jewództwa będzie organizatorem prowadzącym Euro-
pejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacano-
wie.

	 Rocznie	na	tę	instytucję	ma	przeznaczać	1	mln	złotych.	
Decyzja	ta	wiąże	się	z	planami	rozwoju	ECB,	a	także	nie-
korzystną	sytuacją	finansową		Gminy	Pacanów,	na	której	
dotychczas	spoczywał	największy	ciężar	finansowania	tej	
instytucji.	

Województwo przejęło
ciężar funkcjonowania ECB

W gronie beneficjentów znalazła się m.in.
Politechnika Świętokrzyska

 Jacek Kowalczyk, Karolina Kępczyk i Adam Jarubas

 17 czerwca w Parku Etnograficznym w Tokarni odbył 
się regionalny finał XII edycji konkursu „Nasze Kulinar-
ne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.

	 Na	stoiskach	królowały	specjały	świętokrzyskiej	kuch-
ni:	 pyszne	mięsa,	 sery,	 ciasta	 oraz	 nalewki.	 Konkursowi	
towarzyszyły	występy	artystyczne	oraz	pokaz	obrzędowy	
„Wesele	wójtowej	córki”	w	wykonaniu	zespołu	Leśnianie	
z	prezentacją	strojów	ludowych	charakterystycznych	dla	
Regionu	Świętokrzyskiego.	W	tegorocznej	edycji	komisja	
zakwalifikowała	 do	 konkursu	 aż	 50	 produktów.	 Przed-
sięwzięcie	miało	na	celu	 identyfikację	 regionalnych	pro-
duktów	 żywnościowych,	 osadzonych	 głęboko	 w	 naszej	
narodowej	 tradycji	 i	 od	 lat	wytwarzanych	 tymi	 samymi	
metodami	 i	 według	 niezmienionych	 receptur	 oraz	 oca-
lenie	 ich	od	zapomnienia,	zanim	zostaną	wyparte	przez	
dominującą	na	rynku	przemysłową	żywność.

Tokarnia kusiła podniebienia

Świętokrzyskie przysmaki kosztowali
Piotr Żoładek i Jacek Kowalczyk
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 9 lipca w Dworze Dziekanów w Zielonkach k. Solca 
Zdroju odbyło się wspólne posiedzenie Zarządów Woje-
wództw Małopolskiego i Świętokrzyskiego. Temat roz-
mów zdominowały inwestycje drogowe - priorytetowo 
traktowana budowa mostu w Nowym Korczynie, a także 
dostosowanie E-7 do warunków drogi ekspresowej. Sa-
morządy obu regionów wyraziły także chęć zacieśnie-
nia współpracy gospodarczej, szczególnie w obszarze 
budownictwa, rolnictwa i przetwórstwa, a także w wy-
stawiennictwie. W spotkaniu uczestniczyli marszałek 
Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz 
członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
Piotr Żołądek, Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak.

Samorządy Świętokrzyskiego
i Małopolskiego
będą ściśle współpracować 

 - To dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii począ-
tek jeszcze lepszej przyszłości. Cieszę się, że lecznica 
wciąż się rozbudowuje, zyskują na tym przede wszyst-
kim pacjenci. Resort zdrowia z zainteresowaniem i życz-
liwością będzie wspierał tego typu działania - mówił 31 
sierpnia br. Krzysztof Chlebus, podsekretarz stanu w 
Ministerstwie Zdrowia podczas uroczystości podpisania 
aktu erekcyjnego oraz wmurowania kamienia węgiel-
nego pod budowę nowego Oddziału Onkohematologii 
przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. 

	 Inwestycja	 zakłada	 zaprojektowanie	 i	 wybudowa-
nie	 nowego	 budynku	 dla	 Oddziału	 Onkohematologii	 z	
Ośrodkiem	 Transplantacji	 Szpiku.	 Powstanie	 budynek	
czterokondygnacyjny	o	powierzchni	użytkowej	-	4.093	m²	
,	kubaturze	-	19.550	m³.	W	budynku	znajdować	się	będą:	
Oddział	 Onkohematologiczny	 z	 34	 łóżkami,	 Oddział	
Białaczek	 przygotowany	 do	 prowadzenia	 operacji	 prze-
szczepu	 szpiku	 kostnego	 -17	 łóżek	 oraz	 pomieszczenia	
przygotowania	 cytostatyków,	 laboratorium	 analityczne,	

Ruszyła budowa Onkohematologii 

pomieszczenia	 preparatyki	 komórkowej	 i	 poradnie	 he-
matologiczne.	Obiekt	wyposażony	zostanie	w	niezbędny	
sprzęt	medyczny.
	 Inwestycja	kosztować	będzie	blisko	28,8	mln	zł.	Jej	za-
kończenie	planowane	jest	za	dwa	lata.

Grzegorz Świercz wmurowuje kamień węgielny

Akt erekcyjny pod budowę Onkohematologii podpisali Adam Jarubas i Krzysztof Chlebus
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 Do 2015 roku w województwie świętokrzyskim po-
wstanie ponad 190 km ścieżek rowerowych. Umowę 
partnerską na wspólną realizację projektu „Trasy rowe-
rowe w Polsce Wschodniej” podpisali we wrześniu re-
prezentujący Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 
Adam Jarubas i Jan Maćkowiak z dyrektor Kieleckiego 
Oddziału GDDKiA Ewą Sayor i zastępcą dyrektora ds. 
Ekonomiczno-Finansowych Krystyną Kaszą. Inwesty-
cja jest częścią olbrzymiego projektu, w którym bierze 
udział pięć regionów Polski Wschodniej. 

	 Zaplanowana	 trasa	 rozpoczyna	 się	 w	 okolicach	 San-
domierza	 i	kończy	w	Sielpi	k.	Końskich.	Punktem	styku	
z	województwem	podkarpackim	jest	miejscowość	Trześń.	
Będzie	przebiegać	przez	powiaty	sandomierski,	opatow-
ski,	staszowski,	kielecki	oraz	konecki.
	 Ścieżkę	 wybuduje	 Świętokrzyski	 Zarząd	 Dróg	 Woje-
wódzkich,	 a	 kielecki	 oddział	 Generalnej	 Dyrekcji	 Dróg	
Krajowych	i	Autostrad	dofinansuje	te	odcinki	rowerowego	
szlaku,	które	przecinać	będą	drogi	krajowe	lub	biec	będą	
wzdłuż	tych	dróg.	Kielecki	oddział	GDDKiA	dofinansuje	
projekt	realizowany	w	latach	2013-2015	kwotą	77	tysięcy	

Rowerem przez Polskę Wschodnią

złotych.	Blisko	pół	miliona	złotych	GDDKiA	przeznaczy	
na	utrzymanie	wymienionych	fragmentów	ścieżek	przez	
kolejne	pięć	lat.
	 Projekt	„Trasy	rowerowe	w	Polsce	Wschodniej”	współ-
finansowany	 przez	 Unię	 Europejską	 zakłada	 budowę	
ścieżki	rowerowej	biegnącej	przez	województwa:	święto-
krzyskie,	podkarpackie,	lubelskie,	podlaskie	i	warmińsko-
mazurskie.

 1 września z Nowego Korczyna wypłynęła do War-
szawy tratwa załadowana owocami i warzywami. Łódź 
pod nazwą „PONIDZIE”, z powiewającą nad nią flagą 
Województwa Świętokrzyskiego, była symbolem akcji 
„Od rolnika do pośrednika 3000 procent znika”. Kiero-
wana przez rolników - wodniaków z Ponidzia, Andrze-
ja Rytlewskiego i Władysław Stępnia, do stolicy dotarła 
po sześciu dniach. Poprzez akcję gospodarze z Ponidzia 
próbowali zwrócić uwagę na drastyczne różnice pomię-
dzy cenami skupu płodów rolnych, a wysokością cen 
tych produktów w sklepach. Na pierwszym i ostatnim 
etapie rejsu wodniakom z Ponidzia towarzyszył mar-
szałek Adam Jarubas, który również patronował całej 
akcji.

Tratwą „Ponidzie” do Warszawy
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 Świętokrzyscy rolnicy dziękowali za tegoroczne plo-
ny podczas Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich, 
które 9 września odbyły się w Pińczowie. Była wystawa 
wieńców z 13 powiatów, tradycyjne obrzędy i występy 
ludowe. – Niektórzy może zastanawiają się, czy są po-
wody do świętowania, biorąc pod uwagę trudną sytu-
ację ekonomiczną na wsi. Ale przecież dożynki to nasza 
narodowa tradycja, a cóż to za naród, który nie szanuje 
swojej tradycji. Dlatego nie zapominając o problemach, 
dziękujemy rolnikom za ich trud – mówił Adam Jarubas, 
marszałek województwa świętokrzyskiego, który pełnił 

Rolnicze święto w Pińczowie 
honory gospodarza Dożynek Wojewódzkich. Po mszy 
świętej w intencji świętokrzyskich rolników poświęco-
ne zostały dożynkowe wieńce przygotowane przez po-
wiaty. Barwny korowód dożynkowy przeszedł ulicami 
Pińczowa na stadion, gdzie odbyła się część obrzędowa 
święta plonów. Starostowie tegorocznych dożynek Ane-
ta Drabik z Kozubowa (powiat pińczowski) oraz Stani-
sław Stanik z Jakimowic (powiat konecki) wręczyli go-
spodarzowi dożynek bochen chleba upieczonego z mąki 
z tegorocznych zbiorów.

 W dniach 19-20 września  w Kielcach odbyły się 
Świętokrzyskie Dni Innowacji. Wydarzenie rozpoczęło 
Regionalne Forum Innowacji, w którym wzięli udział 
wysokiej klasy polscy ekonomiści, samorządowcy 
i przedstawiciele nauki. 

	 Świętokrzyskie	Dni	Innowacji	składały	się	z	trzech	mo-
dułów.	Pierwszym	z	nich	było	Regionalne	Forum	Innowa-
cji	 skierowane	do	praktyków	biznesu	małych	 i	 średnich	
firm	 oraz	 przedstawicieli	 samorządów.	 Dwa	 pozostałe	
wydarzenia	to	fora	branżowe	pod	nazwą”	„E-commerce	–	
nowoczesne	technologie	dla	firm”	oraz	„Innowacje	w	Za-
mówieniach	Publicznych”,	skierowane	do	przedstawicieli	
jednostek	opieki	zdrowotnej.	W	spotkaniach	wzięli	udział	
znakomici	eksperci,		przedstawiciele	świata	nauki	i	bizne-
su,	w	tym	prof.	Alojzy	Nowak,	 jeden	z	najlepszych	eko-
nomistów	wg	rankingu	Gazety	Bankowej.	Podczas	wystą-
pienia	mówił	między	 innymi	o	wpływie	 innowacyjności	
na	gospodarkę	światową.

Świętokrzyskie Dni Innowacji

	 Podczas	 forum	wystąpili	 także	 prof.	 Dr	 hab.	 Tadeusz	
Kudłacz	 oraz	 specjaliści	w	dziedzinie	 ICT	 –	 przedstawi-
ciele	Microsoft	Polska:	Jarosław	Szybiński	i	Michał	Jędrzej-
czak.

Włodzimierz Badurak, Jan Moskwa, starostowie Dożynek Wojewódzkich
- Aneta Drabik i Stanisław Stanik oraz  Beata Oczkowicz



20 ZA NAMI KOLEJNY ROK

 Budowa mostu w Połańcu dofinansowana. Władze 
województw świętokrzyskiego i podkarpackiego podpi-
sały w październiku umowę z Polską Agencją Rozwoju 
Przedsiębiorczości. W spotkaniu uczestniczyli marsza-
łek Adam Jarubas oraz członek Zarządu Województwa 
Jan Maćkowiak.

	 -	Inwestycja,	o	której	marzyliśmy,	którą	planowaliśmy	
i	wskazywaliśmy	na	jeden	z	najbardziej	kluczowych	pro-
jektów	 dla	 województwa,	 zyskała	 dofinansowanie.	 Na	
podstawie	 uzyskanych	 ofert	 i	 uzgodnień	 z	 zarządami	
dróg,	przewidywane	nakłady	przez	stronę	świętokrzyską	
wyniosą	blisko	100	milionów	złotych.	Ministerstwo	Roz-
woju	Regionalnego	ustaliło,	iż	wysokość	dofinansowania	
wynosić	 będzie	 85%	 –	 poinformował	 marszałek	 woje-
wództwa	świętokrzyskiego	Adam	Jarubas.	

	 Na	 wykonawcę	 wybrano	 konsorcjum	 Mosty	 Łódź,	
Vistal	Gdynia	 i	Kieleckie	Przedsiębiorstwo	Robót	Drogo-
wych,	które	wyceniło	wszystkie	roboty	w	obu	wojewódz-

Duża inwestycja
zyskała dofinansowanie

 11 umów na dofinansowanie projektów dotyczących 
realizacji targowisk stałych w ramach Programu Roz-
wój Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 podpisali 
w październiku marszałek Adam Jarubas i członek Za-
rządu Województwa Piotr Żołądek. Wśród gmin, któ-
re otrzymały dofinansowanie znalazły się: Jędrzejów, 
Pińczów, Chmielnik, Busko – Zdrój, Daleszyce, Sando-
mierz, Kunów, Opatów, Staszów, Bejsce, Obrazów, Pie-
koszów. Łączna kwota dofinansowania to ponad 10, 4 
mln złotych.

Powstaną kolejne targowiska

 Antoni Bryła, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w 
Bejscach został laureatem ósmej edycji plebiscytu „Świę-
tokrzyski Anioł Dobroci”. Wyróżnienia otrzymali: Sto-
warzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Inte-
gracja” w Połańcu i ksiądz Kanonik Jan Mikos – Prezes 
Towarzystwa Pomocy  im. Św. Alberta w Skoszynie.  W 
uroczystości zorganizowanej pod koniec października 
w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach uczestniczyli 
przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, organiza-
cji i stowarzyszeń działających na terenie województwa 
świętokrzyskiego. Statuetki „Świętokrzyskiego Anioła 
Dobroci” wręczyli przewodniczący Sejmiku Tadeusz 
Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek 
Grzegorz Świercz i Barbara Jakacka-Green, dyrektor 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Mar-
szałkowskiego.

„Do bycia aniołem się dojrzewa”

twach	na	178	milionów	złotych.	Zakończenie	prac	zapla-
nowane	jest	na	koniec	października	2014	roku.	Inwestycja	
współfinansowana	jest	ze	środków	Europejskiego	Fundu-
szu	Rozwoju	Regionalnego	w	ramach	Programu	Opera-
cyjnego	Rozwój	Polski	Wschodniej	2007	–	2013.
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Prace Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego w 2012 roku
 W 2012 roku odbyło się 10 sesji Sejmiku, w tym 1 wy-
jazdowa w  Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni (ostatnia 
w tym roku – 11. sesja  Sejmiku odbędzie się 28 grud-
nia). Zmieniło się Prezydium Sejmiku, którego nowym 
Wiceprzewodniczącym został Mieczysław Gębski. Man-
dat radnego po zmarłym Jarosławie Przygodzkim objął 
Janusz Skibiński. Obrady 20. sesji ( 21 maja br.) swoją 
obecnością zaszczycił Marek Sawicki – Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.

 Sejmik podjął 163 uchwały, które dotyczyły m.in. na-
stępujących obszarów działalności: mienia,	 geodezji,	pla-
nowania	 przestrzennego	 (3), budżetu	 województwa	 i	 fi-
nansów	(42),	rynku	pracy	(3),	promocji,	edukacji,	kultury	i	
sportu	 (10),	zdrowia,	polityki	 społecznej	 (29),	 rozwoju	ob-
szarów	wiejskich,	ochrony	środowiska	 (27),	 infrastruktury	
(3),	kontroli	Komisji	Rewizyjnej	(14),	polityki	regionalnej	(4).
 
Sejmik, w trybie przewidzianym dla uchwał, przyjmo-
wał także stanowiska i  apele w określonych sprawach. 
Dotyczyły one m.in.:
-	sytuacji	wyrobiska	posiarkowego	„Piaseczno”	oraz	przy-
szłości	terenów	sąsiadujących	ze	zbiornikiem	po	zakoń-
czeniu	jego	rekultywacji,

-	zamiaru	likwidacji	Sądów	Rejonowych	znajdujących	się	
w	obszarze	właściwości	Sądu	Okręgowego	w	Kielcach,	

-	zamiaru	likwidacji	posterunków	Policji	w	Województwie	
Świętokrzyskim,

-	 podjęcia	 konkretnych	 działań	mających	 na	 celu	 przy-
spieszenie	 realizacji	 drogi	 ekspresowej	 S7	 na	 terenie	
Województwa	 Świętokrzyskiego	 i	 całej	 trasie	 jej	 prze-
biegu	w	Polsce,

-	remontu/rozbudowy	dróg	krajowych	Nr	73,74,	9	oraz	42	
przebiegających	przez	teren	Województwa	Świętokrzy-
skiego.	

-	poparcia	obywatelskiego	projektu	ustawy	o	zmianie	usta-
wy	o	dochodach	jednostek	samorządu	terytorialnego.

 Spośród najważniejszych dokumentów uchwalonych 
przez Sejmik o  charakterze programowym, należy wy-
mienić:
-	Wojewódzki	 Program	 Przeciwdziałania	 Narkomani	 na	
lata	2011	–	2016,

-	 Regionalny	 Program	 Ochrony	 Zdrowia	 Psychicznego	
dla	Województwa	Świętokrzyskiego	na	lata	2011-	2015,

-	Program	Ochrony	Powietrza	dla	Województwa	Święto-
krzyskiego	–	strefa	świętokrzyska	–	ze	względu	na	prze-
kroczenia	pyłu		PM	2,5	wraz	z	Planem	Działań	Krótko-
terminowych,

-	 Plan	 gospodarki	 odpadami	 dla	 województwa	 święto-
krzyskiego	2012-2018,	

-	Program	rozwoju	bazy	sportowej	na	2012	rok	i		lata	na-
stępne	w	Województwie	Świętokrzyskim.

Prace Komisji
	 Siedem	 komisji	 stałych	 Sejmiku	 odbyło	 w	 2012	 roku	
łącznie	 77	 posiedzeń,	 na	 których	przyjętych	 zostało	 195	

opinii,	5	stanowisk	i	9	wniosków.	Komisje	podjęły	5	inicja-
tyw	uchwałodawczych.

	 Prace	i	efekty	poszczególnych	komisji	przedstawiają	się	
następująco:	

1.Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z 
Zagranicą odbyła łącznie 12 posiedzeń, z czego 1 wy-
jazdowe i 2 wspólne z innymi Komisjami. W trakcie po-
siedzeń wypracowanych zostało 19 opinii, 2 stanowiska 
oraz 2 wnioski. 
	 Komisja	podjęła	2	 inicjatywy	uchwałodawcze	w	spra-
wach:	
-	przyjęcia	 stanowiska	Sejmiku	w	sprawie	podjęcia	kon-
kretnych	 działań	mających	 na	 celu	 przyspieszenie	 re-
alizacji	drogi	ekspresowej	S-7	na	terenie	województwa	
świętokrzyskiego	i	całej	trasie	jej	przebiegu	w	Polsce,

-	przyjęcia	stanowiska	Sejmiku	w	sprawie	remontu/rozbu-
dowy	drogi	krajowej	Nr	73	na	odcinku	od	granicy	Kielc	
do	miejscowości	Wola	Morawicka.

	 Na	posiedzeniu	wyjazdowym	w	Busku	Zdroju	-	zapo-
znanie	z	informacją	na	temat	bieżącej	sytuacji	finansowej	i	
działalności	uzdrowiskowej	Uzdrowiska	Busko-Zdrój	S.A.	
oraz	stanem	przygotowań	do	przejęcia	Uzdrowiska	przez	
Samorząd	Województwa	Świętokrzyskiego.

2. Komisja Samorządu Terytorialnego odbyła łącznie 13 
posiedzeń, z czego 1 wyjazdowe i 3 wspólne z innymi 
Komisjami. W trakcie posiedzeń wypracowanych zostało 
8 opinii. 
	 Komisja	 podjęła	 1	 inicjatywę	 uchwałodawczą	 doty-
czącą	przyjęcia	stanowiska	Sejmiku	Województwa	Świę-
tokrzyskiego	w	sprawie	wyrażenia	protestu	dotyczącego	
zamiaru	likwidacji	posterunków	Policji		w	Województwie	
Świętokrzyskim.
	 Na	 posiedzeniu	wyjazdowym	w	 Sandomierzu	 Komi-
sja	–	wspólnie	z	Komisją	Edukacji,	Kultury	i	Sportu,	przy	
udziale	 młodzieży	 ponadgimnazjalnej	 i	 akademickiej	
-	 dyskutowały	na	 temat	przeciwdziałania	narkomanii	w	
województwie	świętokrzyskim.

3. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła łącznie 10 
posiedzeń, z czego 2 wyjazdowe i 2 wspólne z innymi 
Komisjami. W trakcie posiedzeń wypracowanych zostało 
19 opinii.  
	 Komisja	dwukrotnie	odbyła	posiedzenie	wyjazdowe	w	
Sandomierzu.	 Jedno	z	posiedzeń	było	poświęcone	przy-
szłości	 	 Nauczycielskiego	 Kolegium	 Języków	 Obcych.	
Po	 wysłuchaniu	 debaty,	 w	której	 uczestniczyli	 rektorzy	
i	 kadra	 naukowa	 Państwowej	Wyższej	 Szkoły	 Zawodo-
wej,	 Wyższej	 Szkoły	 Humanistyczno	 –	 Przyrodniczej,	
przedstawiciele	 władz	 samorządowych	 województwa,	
powiatu,	miasta,	słuchacze	i		nauczyciele	Nauczycielskie-
go	 Kolegium	 Języków	Obcych	w	Sandomierzu,	 Komisja	
pozytywnie	 zaopiniowała	 projekt	 uchwały	 Sejmiku	 w	
sprawie	 zamiaru	 likwidacji	 Nauczycielskiego	 Kolegium	
Języków	Obcych	w	Sandomierzu.
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	 Kolejne	posiedzenie	odbyło	się	w	składzie	połączonym	
z	Komisją	Samorządu	Terytorialnego.	Spotkanie	było	po-
święcone	przeciwdziałaniu	narkomanii	w	województwie	
świętokrzyskim	 	 i		 było	 skierowane	 do	młodzieży	 szkół	
ponadgimnazjalnych,	która	licznie	przybyła	na	spotkanie	
wraz	z	pedagogami	z	sandomierskich	szkół.

4. Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny 
odbyła  łącznie 11 posiedzeń, w tym 1 wyjazdowe w Busku 
– Zdroju. Na tym posiedzeniu,  wspólnie z Komisją Strate-
gii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Komisją 
Budżetu i Finansów  dyskutowano na temat bieżącej sytu-
acji finansowej  i działalności uzdrowiskowej Uzdrowiska 
Busko-Zdrój S.A. oraz stanu przygotowań do przejęcia 
Uzdrowiska przez Samorząd Województwa Świętokrzy-
skiego. Komisja wypracowała 45 opinii i 7 wniosków.
	 W		związku	z	nowymi	regulacjami	wynikającymi	z	usta-
wy	o	działalności	leczniczej,	odbyło	się		spotkanie	z	przed-
stawicielami:	 	 Wydziału	 Centrum	 Zdrowia	 Publicznego	
Świętokrzyskiego	 Urzędu	 Wojewódzkiego	 w	 Kielcach,	
Świętokrzyskiej	Izby	Pielęgniarek	i	Położnych,	Świętokrzy-
skiej	Izby	Lekarskiej,	Zarządu	Województwa		i	Urzędu	Mar-
szałkowskiego,	 dyrektorów	 szpitali	 	 na	 temat	 problemów	
związanych	ze	zmianami	legislacyjnymi	w	służbie	zdrowia	
od	 1	stycznia	 2012r.	 (ustawa	 refundacyjna,	 ubezpieczenia	
szpitali	OC	i	od	zdarzeń	medycznych,	komisje	wojewódzkie	
ds.	orzekania	o	zdarzeniach	medycznych).
	 Ponadto	 na	 wniosek	 Komisji	 odbyło	 się	 posiedzenie	
z	 udziałem	 dyrektora	 	 Świętokrzyskiego	Oddziału	NFZ	
w	Kielcach,	 przedstawicieli	 Zarządu	 Województwa	 i	
Urzędu	 Marszałkowskiego	 	 oraz	 dyrektorów	 zakładów	
opieki	 zdrowotnej	 na	 temat	 kontraktowania	 świadczeń	
zdrowotnych	i	podziału	środków	w	województwie	świę-
tokrzyskim	na	2012r.

5. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony 
Środowiska odbyła łącznie 12 posiedzeń, w tym 3 wyjaz-
dowe. Komisja przyjęła 32 opinie i 3 stanowiska. 
	 Podczas	posiedzenia,	które	odbyło	się	2	kwietnia	br.	w	
Sandomierzu,	radni	debatowali	nad	aktualną	sytuacją	wy-
robiska	posiarkowego	„Piaseczno”	w	gminie	Łoniów	oraz	
przyszłością	terenów	sąsiadujących	ze	zbiornikiem	po	za-
kończeniu	jego	rekultywacji.	W	przygotowanym,	z	 inicja-
tywy	Komisji,	 apelu,	 skierowanym	 do	Ministrów:	 Finan-
sów,	Skarbu	Państwa,	Gospodarki,	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi	
oraz		Ochrony	Środowiska,	wskazano	na	potrzebę	pilnego	
zakończenie	procesu	rekultywacji	wyrobiska	oraz	ujęcia	w	
Programie	„Górna	Wisła”	koncepcji	tworzenia	ochronnego	
systemu	odwadniającego	dla	terenów	sąsiadujących,	wraz	
z	 zabezpieczeniem	 odpowiednich	 środków	 finansowych	
na	jego	realizację	i	późniejsze	funkcjonowanie.	
	 Członkowie	Komisji	aktywnie	uczestniczyli	we	wspól-
nych	 obradach	 komisji	 ds.	 rolnictwa	 sejmików	 Polski	
południowo	–	wschodniej,	poświęconych	możliwości	re-
gionalizacji	 Programu	 Rozwoju	 Obszarów	 Wiejskich	 w	
kolejnej	perspektywie	finansowej	UE	na	lata	2014-2020.
	 W	IV	kwartale	br.	Komisja	wystąpiła	z	inicjatywą	współ-
pracy	 z	organizacjami	 i	instytucjami	 otoczenia	 rolnictwa	
nad	 identyfikacją	 kluczowych	 problemów	 	 świętokrzy-
skiej	wsi	 i	 producentów	 rolnych.	 Prace	 nad	 	wspólnym	
materiałem	obrazującym	najważniejsze	aspekty	decydu-
jące	 o	poziomie	 życia	 mieszkańców	 wsi	 będą	 kontynu-
owane	w	roku	przyszłym.

6. Komisja Budżetu i Finansów odbyła łącznie  12 posie-
dzeń, w tym 2 wyjazdowe. Podjęte 72 opinie dotyczyły  
zmian w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie 
województwa, gospodarowania mieniem wojewódzkim 
oraz udzielania pomocy finansowej jednostkom samo-
rządu terytorialnego.
	 Komisja	była	inicjatorem	2	stanowisk	Sejmiku.	Stanowi-
ska	Sejmiku	przygotowane	przez	Komisję	dotyczyły:
-	planowanego	ograniczenia	deficytu	 samorządu	 teryto-
rialnego,

-	 poparcia	 obywatelskiego	 projektu	 ustawy	 o	 zmianie	
ustawy	 o	 dochodach	 jednostek	 samorządu	 terytorial-
nego,	który	zakłada	zwiększenie	udziałów	samorządów	
w	podatku	dochodowym	od	osób	fizycznych	oraz	przy-
wrócenie	zasady	rekompensowania	ubytków	w	docho-
dach	własnych	jednostek	samorządu	terytorialnego,	bę-
dących	skutkiem	zmian	ustaw.		

7.	Komisja Rewizyjna  odbyła łącznie 7 posiedzeń, przy-
jęła 17 uchwał i przeprowadziła 14 kontroli. 
 W	czerwcu		br.	Komisja	opiniowała	wykonanie	budże-
tu	Województwa	za	2011	rok	oraz	wystąpiła	z	wnioskiem	
do	Sejmiku	Województwa	w	sprawie	udzielenia	absoluto-
rium	Zarządowi	Województwa.	
	 Kontrole	 w	 Urzędzie	 Marszałkowskim	 obejmowały	
zagadnienia	 związane	 z	wykonaniem	 uchwał	 Sejmiku	 i	
Zarządu	Województwa	Świętokrzyskiego.	Komisja	bada-
ła	 również	 skuteczność	 realizacji	 interpelacji	 złożonych	
przez	radnych	województwa	w	II	półroczu	2011	roku	i	I	
półroczu	2012	roku.	Zakresem	kontroli	w	wojewódzkich	
samorządowych	 jednostkach	 organizacyjnych	 objęto	
działalność	statutową,	gospodarkę	finansową	i	prawidło-
wość	 gospodarowania	 mieniem,	 realizację	 zadań	 inwe-
stycyjnych	i	remontowych.	Komisja	Rewizyjna,	przez	ten	
okres,	nie	stwierdziła	rażących	naruszeń	działań	statuto-
wych	poszczególnych	jednostek.	

Wizyta studyjna w Brukseli
 W dniach 10 – 14 września 2012 r. grupa 18 Radnych 
Województwa Świętokrzyskiego przebywała w Brukseli 
z wizytą studyjną poświęconą zapoznaniu się z bieżącym 
stanem prac nad nowymi ramami finansowymi Unii Eu-
ropejskiej na lata 2014 – 2020, ze szczególnym uwzględ-
nieniem Funduszu Spójności.	

	 Obecnie	trwają	intensywne	prace	nad	ustaleniem	wy-
sokości	oraz	zasad	korzystania	z	funduszy	unijnych,	dla-
tego	 też	 wrześniowa	 wizyta	 pozwoliła	 zapoznać	 się	 jej	
uczestnikom	z	najnowszymi	ustaleniami	odnośnie	nowej	
perspektywy	finansowej.	Program	wizyty	studyjnej	obej-
mował	spotkania	z	Posłem	do	Parlamentu	Europejskiego	
p.	Czesławem	Siekierskim,	Komisarzem	ds.	budżetu	i	pro-
gramowania	 finansowego	 p.	 Januszem	 Lewandowskim,	
jak	 również	 przedstawicielami	 Dyrekcji	 Generalnej	 ds.	
Polityki	 Regionalnej	w	Komisji	 Europejskiej	 oraz	 przed-
stawicielami	Stałego	Przedstawicielstwa	Rzeczypospolitej	
Polskiej	przy	Unii	Europejskiej	w	Brukseli.	
	 Na	tych	spotkaniach	Radni	mieli	okazję	przedstawić	ocze-
kiwania	oraz	obawy	Województwa	Świętokrzyskiego	zwią-
zane	z	toczącymi	się		rozmowami	na	temat	kształtu	budżetu	
Unii	Europejskiej	w	następnym	okresie	programowania.

oprac. Kancelaria Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
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