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- Aktywne firmy, samorządy oraz osoby każdego dnia wpływają
na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu świętokrzyskiego

- mówił Adam Jarubas

Nominowani w kategorii „Przedsiębiorczość”

 - Cieszę się, że mogę go-
ścić na Ziemi Świętokrzyskiej, 
w miejscu pełnym ważnych dla 
naszej historii miejsc i śladów 
z jednej strony, z drugiej zaś 
dynamicznie rozwijający się, 
skutecznie korzystający z dóbr 
współczesności region. Świę-
tokrzyskie znajduje się w czo-
łówce województw, jeśli cho-
dzi o wykorzystanie środków 
unijnych. Nowe drogi, budynki 
użyteczności publicznej to tylko 
przykłady pozytywnych zmian 
zachodzących w świętokrzy-
skich miastach i wioskach. Mo-
torem napędowym tych zmian 
są mieszkający tu ludzie, pełni 
chęci i energii - podkreślał mar-
szałek Senatu Bogdan Boru-
sewicz.

 „Świętokrzyska Victoria” 
to nagroda Samorządu Wo-
jewództwa, której celem jest 
promowanie najbardziej aktyw-
nych świętokrzyskich samorzą-
dów, przedsiębiorstw i osób 
- społeczników, działających 
na rzecz swoich środowisk. 
Przyznawana jest w trzech ka-

Szable za odwagę i determinację przy komunalizacji Uzdrowiska Busko-Zdrój 
z rąk Czesława Siekierskiego otrzymali Adam Jarubas i Wojciech Legawiec

Po raz piąty wręczono

„Świętokrzyskie Victorie”

tegoriach: „Samorządność”, 
„Osobowość” i „Przedsiębior-
czość”.

 Laureatem nagrody „Świę-
tokrzyska Victoria” w kategorii 
„Osobowość” została Irena 
Szczepańska, prezes koła 
Światowego Związku Batalio-
nów Chłopskich w Opatowie. 
Mimo podeszłego wieku, nie-
ustannie zaangażowana jest 
w niesienie pomocy innym. To 
osoba o nieocenionym wkła-
dzie w krzewienie patriotyzmu 
wśród młodzieży. Od lat na wła-
snym przykładzie pokazuje in-
nym, jak należy kochać Ojczy-
znę. Wzruszona i zaskoczona 
nagrodą laureatka zachęcała 
do pomocy drugiemu człowie-
kowi: - Róbcie to, co nakazuje 
wam serce - mówiła pani Irena. 

 W kategorii „Przedsiębior-
czość” - Świętokrzyską Victo-
rię” przyznano firmie DORBUD 
S.A., która na polskim rynku 
działa od ponad 20 lat. Kapituła 
Nagrody doceniła budowanie 
mocnej marki województwa 

świętokrzyskiego w Polsce po-
przez realizację wielu znakomi-
tych obiektów w całym kraju, 
tworzenie miejsc pracy dla ab-
solwentów kieleckich uczelni 
oraz poprzez umowy podwy-
konawcze dla setek mieszkań-
ców województwa świętokrzy-
skiego, a także wprowadzanie 
innowacyjnych rozwiązań w za-
rządzaniu i budownictwie. - To 
zaszczytne wyróżnienie to uho-

WYDARZENIA

 Irena Szczepańska, Miasto i Gmina Połaniec oraz DORBUD S.A. to laureaci piątej edycji nagrody „Świętokrzyska 
Victoria”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 12 lutego podczas gali w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. 
W uroczystości uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Włodzi-
mierz Stępień, Mieczysław Gębski oraz Marcin Ożóg, marszałek Adam Jarubas oraz członkowie Zarządu Woje-
wództwa Piotr Żołądek, Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak. Gościem honorowym wręczenia nagród był marsza-
łek Senatu Bogdan Borusewicz.

norowanie 20-lecia działalności 
naszej firmy. Źródłem naszego 
sukcesu jest praca i pełne po-
święcenie się realizacji wyzna-
czonego celu - podkreślała Do-
rota Tworek, członek Zarządu 
DORBUD S.A.

 Natomiast w kategorii 
„Samorządność” zwycięży-
ło Miasto i Gmina Połaniec 
docenione m.in. za tworzenie 
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Bogdan Borusewicz wręczył statuetkę Irenie Szczepańskiej,
zwycięzcy w kategorii „Osobowość”

Gościem gali był Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz

Jan Maćkowiak i Piotr Żołądek z małżonkami

Nominowani do 
„Świętokrzyskiej 

Victorii”
W kategorii

„Przedsiębiorczość”:

- Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe DEFRO 
Robert Dziubeła,

- Dorbud S.A,
- Grupa Edukacyjna S.A.,
- MAN Bus Sp. z o.o. 

- Oddział w Staracho-
wicach,

- Uzdrowisko Busko-
-Zdrój S.A.

W kategorii
„Samorządność”:

- Miasto i Gmina Chęciny,
- Gmina Morawica,
- Gmina Solec-Zdrój,
- Miasto i Gmina Połaniec,
- Gmina Strawczyn 

W kategorii
„Osobowość”:

- Grażyna Jarosz – pre-
zes Zarządu Fundacji 
Vive Serce Dzieciom, 

- Wacław Mozer - prezes 
Świętokrzyskiego Wod-
nego Ochotniczego Po-
gotowia Ratunkowego, 

- Jacek Rogala – dyrektor 
Filharmonii Świętokrzy-
skiej, 

- Irena Szczepańska – 
prezes koła Światowe-
go Związku Batalionów 
Chłopskich w Opatowie, 

- Piotr Szczerski – dy-
rektor Teatru im. Stefana 
Żeromskiego w Kielcach

WYDARZENIA
W OBIEKTYWIE

22 stycznia w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Kiel-
cach wspólna sesja Sej-
miku Województwa i Rady 
Miasta Kielce zainauguro-
wała w naszym regionie 
obchody 150. rocznicy Po-
wstania Styczniowego.

11 lutego podpisana zo-
stała umowa na rozbudo-
wę drogi wojewódzkiej nr 
765 na odcinku Staszów 
– Osiek. Prace ruszą wcze-
sną wiosną.

9 stycznia w Zespole Szkół 
w Zagnańsku uroczyście 
podsumowano II edycję 
projektu „Przedszkole dla 
wszystkich”.

14 stycznia w asyście naj-
ważniejszych osób w regio-
nie świętokrzyskim wmuro-
wano kamień węgielny pod 
budowę Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego przy 
Wojewódzkim Szpitalu Ze-
spolonym  w Kielcach.

proinwestycyjnego klimatu, po-
zyskiwanie nowych inwestorów 
i stwarzanie im jak najdogod-
niejszych warunków do rozwoju 
działalności, o czym świadczy 
fakt, że w 2012 roku połaniec-
kie tereny inwestycyjne zostały 
uznane za najatrakcyjniejsze 
w województwie. Połaniec to 
także jeden z najaktywniej-
szych samorządów w regionie 
w aplikowaniu po środki unij-
ne. - Świętokrzyska Victoria jest 
nagrodą dla wszystkich miesz-

kańców; to właśnie z myślą 
o nich Połaniec zmienia swoje 
oblicze. W ciągu 6 lat na inwe-
stycje wydaliśmy 130 milionów 
złotych, w tym 70 mln to środki 
unijne - mówił Jacek Tarnow-
ski, burmistrz Połańca. 

 Na zakończenie uroczysto-
ści europoseł Czesław Siekier-
ski podziękował Samorządowi 
Województwa za podjęcie sta-
rań skutkujących przejęciem 
Uzdrowiska Busko-Zdrój. W do-

wód wdzięczności, marszałek 
Adam Jarubas i Wojciech 
Legawiec, prezes Uzdrowiska 
Busko-Zdrój otrzymali szable, 
jako symbol determinacji, walki 
i odwagi.

 Uroczystą galę uświetniły 
występy drużyny Andrzeja Pia-
secznego z „Bitwy na głosy” 
oraz zespołu AUDIOFEELS, fi-
nalisty programu „Mam talent”. 

Małgorzata
Niewczas-Sochacka
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- Umowy na budowę szerokopasmowego Internetu to ważny moment dla regionu
- podkreślali uczestnicy spotkania

 Powstanie ponad 1400 km 
sieci światłowodowej, dzięki 
której z szerokopasmowego 
Internetu w 2015 r. będzie mo-
gło korzystać 90 % mieszkań-
ców województwa i 100 % firm. 
Wartość projektu to prawie 200 
mln złotych, natomiast 156 
mln zł wynosi dofinansowa-
nie z Programu Rozwój Polski 
Wschodniej. Świętokrzyskie 
jako pierwsze z 5 województw 
Polski Wschodniej rozstrzygnę-
ło przetarg na budowę sieci 
szerokopasmowej oraz uzyska-

W Świętokrzyskiem rusza budowa

sieci szerokopasmowej 
 - To niezwykle ważny, przełomowy moment dla województwa świętokrzyskiego. W ciągu dwóch lat mieszkańcy 
naszego regionu będą mogli korzystać z dobrodziejstw tego projektu, jakim jest dostęp do szerokopasmowego 
Internetu nowej generacji. Mam również nadzieję, że dostępność do infrastruktury cyfrowej znacząco wpłynie na 
wzrost konkurencyjności inwestycyjnej naszego regionu - podkreślał marszałek Adam Jarubas. 29 stycznia w sie-
dzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Grzegorz Świercz 
podpisali umowy na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć 
Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”.

ło zgodę Komisji Europejskiej 
na dofinansowanie projektu.

 Podpisania umowy na to jak-
że ważne przedsięwzięcie gra-
tulowali władzom województwa 
obecni na spotkaniu  Michał 
Ziętara, dyrektor Departamentu 
Programów Ponadregionalnych 
Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego i Dariusz Szewczyk, 
zastępca prezesa Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości. Podkreślali, że woje-
wództwo świętokrzyskie jest 
niekwestionowanym liderem 
w sprawności wdrażania tego 
projektu, a budowanie światło-
wodów w Polsce Wschodniej 
to jeden z flagowych projektów 
Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego. - Dziękuję za ogrom-

ną determinację w przeprowa-
dzeniu postępowania przetar-
gowego. Wierzę, że to jakże 
ważne przedsięwzięcie uda się 
zrealizować zgodnie z planem. 
To będzie dla Świętokrzyskie-
go skok cywilizacyjny. Te sieci 

są jak układ nerwowy naszego 
kraju - mówił Michał Ziętara. 
 Zakończenie prac powinno 
nastąpić do 31 lipca 2015 r.

Małgorzata
Niewczas-Sochacka

Świętokrzyska sieć to 
część przedsięwzięcia Sieć 
Szerokopasmowa Polski 
Wschodniej (SSPW), które 
powstaje w ramach Progra-
mu Rozwój Polski Wschod-
niej. Celem projektów SSPW 
jest zwiększenie dostępu do 
Internetu na terenie pięciu 
województw Polski Wschod-
niej wśród mieszkańców, firm 
i instytucji. W efekcie powsta-
nie nowoczesna infrastruktu-
ra ICT, obejmująca ponad 10 
tys. km światłowodów i po-
nad tysiąc węzłów szkiele-
towo-dystrybucyjnych. Prze-
szkolonych zostanie też kilka 
tysięcy osób zagrożonych 
„wykluczeniem cyfrowym”. 
Rozbudowana infrastruktu-
ra światłowodowa umożliwi 
rozwój usług telekomunika-
cyjnych, w tym świadczenie 
usług nowej generacji – NGA. 
Całkowity koszt projektów to 
około 1,4 mld zł.

Zakres rzeczowy inwestycji, która będzie realizowana 

w Świętokrzyskiem obejmuje wybudowanie około 1400 km sieci 

światłowodowej, 8 węzłów szkieletowych oraz 135 węzłów dys-

trybucyjnych. Wykonawcy, z którymi podpisane zostały umowy  

będą budować sieć w czterech obszarach inwestycyjnych. Pla-

nowany termin zakończenia prac - 31 lipca 2015 r. Budowana 

infrastruktura obejmować będzie elementy niezbędne do insta-

lacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej, takie jak 

kanalizacja teletechniczna, studnie kablowe, światłowody czy 

węzły telekomunikacyjne.
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- Dotychczas osiągnięte efekty pozwalają nam być optymistami
- mówił podczas spotkania Kazimierz Kotowski

Przedstawiciele Komisji Europejskiej podczas wizyty w Świętokrzyskiem 
odwiedzili Chęciny

 - Regionalny Program Opera-
cyjny Województwa Świętokrzy-
skiego jest realizowany bardzo 
dobrze. 80% funduszy z Unii 
Europejskiej jest już zakontrak-
towane na projekty, a 60% rozli-
czone. Wasz region jest powyżej 
średniej krajowej – mówił Patrick 
Amblard, dyrektor Wydziału ds. 
Projektów Polskich w Dyrekcji 
Generalnej ds. Polityki Regio-
nalnej. Przedstawiciel Komisji 
Europejskiej chwalił również 
nasze postępy w przygotowaniu 
raportów z wdrażania RPO. – Ich 
jakość znacznie się poprawiła. 
Część dotycząca Osi prioryteto-
wej 1 może być wręcz wzorcem 
dla innych województw. Świad-
czy to o waszej wiedzy i du-
żym doświadczeniu – stwierdził 
Amblard. 
 16 programów regionalnych 
finansowanych z budżetu Ko-
misji Europejskiej służy zmniej-
szaniu dysproporcji w rozwoju 
regionów należących do Unii Eu-
ropejskiej. W puli Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego było 
blisko 770 mln EURO.  Środki 
te wydatkowane są zgodnie ze 
specyficznymi potrzebami wo-
jewództwa. Priorytety to rozwój 

Chwali nas

Komisja Europejska!
 Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego bardzo dobrze ocenili stan realizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Styczniowe spotkanie w Kielcach było oka-
zją do podsumowania doświadczeń obecnego okresu programowania i prezentacji dobrych praktyk, a także plano-
wania strategicznego na najbliższe lata.

przedsiębiorczości, innowacje 
i społeczeństwo informacyjne, 
system transportowy, środowi-
sko i energetyka, infrastruktura 
społeczna, kultura, turystyka, 
sport i rewitalizacja miast. 
 Z funduszy europejskich, 
choć na co dzień nie zdajemy 
sobie z tego sprawy, korzy-
stamy wszyscy. Dojeżdżając 
do pracy świeżo wyremonto-
waną drogą, zaprowadzając 
dziecko do przedszkola, ko-
rzystając ze specjalistycznego 
sprzętu w szpitalu, zwiedzając 
odrestaurowane zabytki.  414 
kilometrów przebudowanych 
dróg, 17 oczyszczalni ście-
ków, ponad 400 kilometrów 
sieci wodociągowej, 434 
wsparte przedsiębiorstwa, 
1921 nowych miejsc pracy – 
dzięki unijnemu wsparciu uda-
ło się zrobić naprawdę dużo. 
 Po dofinansowanie z RPO 
WŚ sięgnęły głównie samorzą-
dy i przedsiębiorstwa. Projekty 
o największej wartości zostały 
zrealizowane w powiecie kie-
leckim, mieście Kielce, a także 
powiecie buskim, ostrowieckim 
i staszowskim. Łącznie, od po-
czątku funkcjonowania progra-
mu, na konta beneficjentów 

trafiło ponad 2 mld zł. Najwięcej 
posłużyło tworzeniu mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, 
unowocześnianiu infrastruktury 
komunikacyjnej o znaczeniu re-
gionalnym i ponadregionalnym 
oraz inwestycjom w infrastruk-
turę ochrony zdrowia.
 Wsparcie sektora mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw 
jest najsprawniej wdrażanym 
działaniem RPO WŚ 2007-2013, 
o czym świadczy najwyższa war-
tość wniosków o dofinansowa-
nie i najwyższa liczba zawartych 
umów o dofinansowanie. Naj-
więcej środków zaabsorbowała 
branża górnicza i wydobywcza, 
działalność związana z zakwa-
terowaniem i gastronomią oraz 
kulturą, rekreacją i rozrywką. Na 
drugim biegunie – z najmniejszą 
średnią wartością projektów – 
znalazła się działalność profesjo-
nalna, naukowa i techniczna oraz 
informacja i komunikacja. 
 Regionalny Program Opera-
cyjny Województwa Świętokrzy-
skiego jest już niemal na finiszu. 
Do końca 2012 roku, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego, będący In-
stytucją Zarządzającą RPO WŚ, 
ogłosił 47 naborów wniosków o 

dofinansowanie w ramach Pro-
gramu i nie planuje ogłaszać 
kolejnych w roku 2013. Ewentu-
alne oszczędności będą mogły 
zostać przekazane na realiza-
cję projektów, które już znajdują 
się na listach rezerwowych. 
 Spokojny o pozytywne zakoń-
czenie okresu programowania 
2007-2013 jest Kazimierz Ko-
towski, członek Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego: 
- Dotychczas osiągnięte efekty 
pozwalają nam być optymistami. 
Nie ma zagrożenia co do wyko-
rzystania środków, głównie dlate-
go, że samorząd województwa, 
samorządy powiatowe i gminne, 
stowarzyszenia, a także inne 
podmioty, które o nie występo-
wały, dobrze przygotowały wnio-
ski i plany działań i sprawnie je 
zrealizowały. Te doświadczenia 
i efekty zarówno na płaszczyźnie 
gospodarczej jak i przygotowa-
nia administracji do następnej 
perspektywy finansowej UE 
będą podstawą budowania za-
łożeń do aktualizowanej Strategii 
Rozwoju Województwa Święto-
krzyskiego - mówił.
 Kolejna perspektywa finan-
sowa obejmie lata 2014-2020.

Anna Rdzanek-Kapsa
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 -  Za nami 2012 rok, który 
właściwie zamyka ramy czaso-
we Regionalnego  Programu 
Operacyjnego. Jak wygląda 
końcowa faza jego realizacji? 
 Irena Sochacka: - Właściwe 
zamknięcie Programu to koniec 
roku 2015, faktem jest jednak, że 
już w tej chwili dotacje otrzymuje 
zdecydowanie mniejsza liczba 
projektów, a realizacja większo-
ści dofinansowanych inwestycji  
zakończyła się lub właśnie się 
kończy. Oczywiście wiąże się to 
ze zwiększeniem ilości kontroli 
końcowych i intensyfikacją pracy 
przy rozliczaniu projektów pod 
względem finansowym. Jeżeli 
zaś chodzi o nowe projekty, to 
prawdopodobnie nie będą już 
ogłaszane żadne nowe konkur-
sy, a do realizacji będą wybiera-
ne inwestycje z list rezerwowych, 
zgodnie zresztą z rekomendacją 
Ministerstwa Rozwoju Regional-
nego. To właśnie realizacja i rozli-
czenie finansowe tych projektów 
zakończy się w 2014 roku, co 
umożliwi zamknięcie całego Pro-
gramu Operacyjnego we wspo-
mnianym już 2015 roku.   
 -  Od kilku lat obserwujemy 
olbrzymie zainteresowanie sa-
morządów i przedsiębiorców 
pieniędzmi unijnymi. Tymcza-
sem, jak pamiętamy, w okre-
sie przed akcesją do UE, zain-
teresowanie tą formą wsparcia 
było znikome… 
 Irena Sochacka: - Faktycz-
nie, wówczas wielu bało się tych 
środków. Było wiele niewiado-
mych: jak napisać projekt, jak 
potem go rozliczyć… Z jednej 
strony - dla wszystkich był to 
czas nauki, przygotowywania 
się do realizacji projektów, z dru-
giej - oswajania beneficjentów 
z faktem, że jednak te pieniądze, 
choć trudne do zdobycia, są do 
pozyskania i można je efektyw-
nie spożytkować. Później tam-
te doświadczenia dały świetny 
efekt w postaci Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Roz-

Coraz lepsi w sięganiu

po unijne pieniądze! 
 Rozmowa z Ireną Sochacką, dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.

woju Regionalnego. Jak pamię-
tam, tylko 10 gmin nie złożyło 
wtedy wniosków i to głównie 
dlatego, że jeszcze kończy-
ły realizację dużych projektów 
przedakcesyjnych. Jeśli chodzi 
o Regionalny Program Opera-
cyjny – od początku obserwu-
jemy olbrzymie zainteresowanie 
ze strony beneficjentów. 
 - Wspomniała Pani o pro-
blemach, z którymi zmagali 
się w początkowym okresie 
świętokrzyscy beneficjenci. 
Czy - patrząc z perspektywy 
ostatnich lat - nauczyliśmy się 
już pewną ręką sięgać po unij-
ne pieniądze? 
 Irena Sochacka: - Myślę, że 
tak. Widać to choćby po coraz 
lepiej przygotowywanych pro-
jektach. Już się raczej nie zda-
rza, żeby projekt był odrzucany 
z powodów formalnych, np. że 
ktoś nie dołączył jakiegoś doku-
mentu, który był wymagany. Ta-
kich oczywistych błędów już nikt 
nie popełnia. W tym obszarze 
widać zdecydowany postęp. Na-
tomiast, niestety, zdarza się, że 
w momencie rozliczania projektu 
wychodzą uchybienia. W przy-
padku samorządowców najczę-
ściej są one związane z przepi-
sami prawa zamówień publicz-
nych.  Z kolei przedsiębiorcy 
często zakładają  w swoich biz-

nesplanach określony sposób 
realizacji inwestycji, który w mię-
dzyczasie nieco modyfikują. 
Oczywiście mają do tego prawo, 
ale niejednokrotnie zapominają 
nas o tym poinformować, albo 
nie mają świadomości, że po-
winni to zrobić. To są jednak błę-
dy, które nie przekreślają faktu, 
że przedsiębiorcy oraz samorzą-
dowcy uczą się i są coraz lepsi  
w przygotowaniu projektów.  
 - Mieszkańcy widzą, że na-
sze województwo rozwija się; 
jeździmy po lepszych drogach, 
powstają nowe placówki kultu-
ry, obiekty sportowe, zmienia 
się baza edukacyjna.  Ale czy 
świadomość,  że to - w du-
żej mierze - zasługa unijnego 
wsparcia, jest powszechna? 
 Irena Sochacka: -  Nasz 
departament organizuje kon-
kursy mające na celu zaintere-
sowanie dzieci i młodzieży te-
matyką funduszy europejskich 
oraz ich wpływem na rozwój 
województwa świętokrzyskiego. 
Z satysfakcją mogę stwierdzić, 
że wiedza na ten temat jest co-
raz większa . Może nie znamy  
struktur Unii Europejskiej, ale 
jeżeli chodzi o inwestycje, któ-
re już zostały zrealizowane ze 
środków unijnych w naszym naj-
bliższym otoczeniu, to wiemy na 
ten temat naprawdę dużo.  Prze-

cież, gdyby nie unijne wsparcie, 
zmiany zachodzące w naszym 
województwie nie dokonywałyby 
się tak dynamicznie. Czy samo-
rządy lub przedsiębiorcy byliby 
w stanie z własnych budżetów 
tak wiele inwestycji poczynić? 
Na pewno nie. W wielu miej-
scach dostrzegamy tablice in-
formacyjne oddanych do użytku 
obiektów służących mieszkań-
com regionu świętokrzyskiego. 
Każdy kto na nie zerknie, powie 
lub pomyśli: „to powstało dzięki 
Unii”!
 - Jako szefowa Departa-
mentu Funduszy Struktural-
nych na pewno zadaje sobie 
Pani pytanie: co dalej z unij-
nym dofinansowaniem dla na-
szego kraju, województwa?  
 Irena Sochacka: -- Na pew-
no nie brakuje znaków zapytania 
w wielu obszarach, ale pewne 
jest, że pieniądze będą, a moż-
liwe, że dla województwa świę-
tokrzyskiego, nawet większe niż 
do tej pory. Natomiast istnieją 
obawy, że wykorzystując środki 
w nowej perspektywie finanso-
wej,  będziemy musieli kłaść ak-
centy nie tam, gdzie najbardziej 
byśmy chcieli. Wiadomo już  bo-
wiem, że będzie narzuconych 
dużo określonych limitów i że 
zostaną wskazane obszary, na 
które w dużej mierze będziemy 
musieli unijne wsparcie prze-
znaczać.  Czy oznacza to, że 
będziemy mieli utrudnioną re-
alizację np. inwestycji infrastruk-
turalnych? Wydaje się, że nie 
- będą przecież działania, które 
pozwolą na budowę np. drogi, 
czy kanalizacji, ale taki projekt 
musi wynikać z przemyślanej, 
kompleksowej strategii rozwo-
ju  powiatu, czy gminy. Sądzę 
więc, że w wielu przypadkach, 
będziemy mogli unijne fundusze 
wykorzystać jeszcze bardziej 
efektywnie. 

Rozmawiali: Małgorzata
Niewczas-Sochacka,

Robert Siwiec 
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 Do grona radnych Sejmiku 
dołączył Wiesław Zbigniew Stę-
pień, który złożył ślubowanie . W 
ławach sejmikowych zastąpił Jo-
lantę Kręcką, która objęła funkcję  
dyrektora łódzkiego Oddziału 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 - Cieszę się, że objąłem 
mandat radnego i postaram się 
tę funkcję godnie sprawować. 
W Sejmiku chciałbym zająć 
się przed wszystkim sprawami 
związanymi z rolnictwem – mó-
wił Wiesław Zbigniew Stępień. 

Agata Pęk

Radni obradowali
 Podczas pierwszej w tym roku sesji Sejmiku, 22 stycznia radni przyjęli projekt uchwały w sprawie zmiany regu-
laminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli wojewódzkich samorządowych jednostek oświaty 
prowadzonych przez Samorząd Województwa. Wybrali także radnych Marię Adamczyk i Grigora Szaginiana jako 
przedstawicieli do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zatwierdzili zmiany w budżecie 
województwa na 2013 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa na lata 2013-2028.

 Wiesław Zbigniew 
Stępień do Sejmiku kan-
dydował z listy Komitetu 
Wyborczego Polskiego Stron-
nictwa Ludowego, Okręgu 
Wyborczego nr 2 obejmu-
jącego powiaty skarżyski, 
konecki i starachowicki. Ma 
55 lat, wykształcenie wyż-
sze. Mieszka w Wielkiej Wsi 
w gminie Stąporków. Od 17 
lat pełni funkcję prezesa Za-
rządu Okręgowej Spółdzielni 

Mleczarskiej w Końskich.
Radni głosowali m.in. nad zmianami w budżecie

Włodzimierz Stępień, Tadeusz Kowalczyk, Mieczysław Gębski, Józef 
Grabowski, Grzegorz Gałuszka

Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa

Zarząd Województwa

Wiesław Stępień, nowy radny Sejmiku
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Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa wraz z włodarzami powiatu sandomierskiego
sprawdził stan wiślanych wałów

 Inwestycja była realizowana 
była na odcinku o długości 2,81 
km do granicy z województwem 
podkarpackim.  Kosztowała 7,3 
mln zł i została sfinansowana 
z rządowego „Programu ochro-
ny przed powodzią w dorzeczu 
Górnej Wisły”. Z tego samego 
programu w 2012 r. wykona-
no również pompownię wód 
deszczowych w miejscowości 
Łęg w gminie Połaniec (wartość 
6 mln zł), a także rozbudowano 
i podwyższono lewy wał rzeki 
Wisły o długości 2 km w miej-
scowości Matiaszów  (5,9 
mln zł). Prowadzony jest rów-
nież  remont lewego wału rzeki 
Koprzywianki na długości 3,2 
km; koszt zadania to 8,7 mln. zł.

 Przypomnijmy, iż Świę-
tokrzyski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Kiel-
cach w 2011 r. opracował 
„Koncepcję ochrony przed 
powodzią Wisły i jej dopływów 
w rejonie Sandomierza i Tar-
nobrzega”. obejmującą swym 
zasięgiem obszary, które naj-
bardziej ucierpiały w czasie po-
wodzi w 2010 r. W oparciu o ten 
dokument opracowywana jest 
dokumentacja techniczna na 
zabezpieczenie prawego wału 
rzeki Wisły w Sandomierzu.

 Problem zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego to nie 
tylko stan wałów, ale również 
problem związany z odpro-
wadzeniem wód opadowych 
z obszaru chronionego do 
rzeki w czasie przechodzenia 
wielkich wód powodziowych 
w międzywalu, gdy zamknięte 
są przepusty wałowe, którymi 
woda z rzek Struga A i Atra-
mentówka odpływa do Wi-
sły. Dlatego też Świętokrzyski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Kielcach opraco-
wuje dokumentację techniczną 

Dobre wieści dla mieszkańców

prawobrzeżnej części Sandomierza
 Pod koniec ubiegłego roku zakończyły się prace przy rozbudowie  i podwyższeniu lewego wału przeciwpowo-
dziowego rzeki Trześniówki w Sandomierzu. Pozwoli to zabezpieczyć przed powodzią Królewskie Miasto.

pn.: „Ochrona przeciwpowo-
dziowa prawobrzeżnej części 
Sandomierza – odwodnienie 
terenu w widłach Wisły i Trze-
śniówki”. Obejmuje ona za-
bezpieczenie przeciwpowo-
dziowe w obrębie ujściowego 
odcinka rzeki Atramentówki, 
budowę nowej przepompowni 
„Koćmierzów” i śluzy grawita-
cyjnej w Koćmierzowie (w pra-
wym wale Wisły) oraz kana-
łu doprowadzającego wodę 
z Atramentówki do pompowni. 
Planowane jest również zabez-
pieczenie przeciwpowodziowe 
w obrębie cieku Struga A wraz 
z przebudową i rozbudową 
przepompowni „Nadbrzezie”. 
W związku z tym, że system 
odpływu wód z międzywala łą-
czy się z Podkarpaciem, w za-
kres opracowania wchodzi 
też przygotowanie  koncepcji 
programowo – przestrzennych 
budowy nowej pompowni 

przeciwpowodziowej „Trześń” 
w gminie Gorzyce, dla odpro-
wadzenia wody z potoku od 
Wielowsi do rzeki Trześń.

 Niezależnie od powyższego 
opracowania, „Ochrona prze-
ciwpowodziowa prawobrzeżnej 
części Sandomierza – odwod-
nienie terenu w widłach rzeki 
Wisły i Trześniówki” obejmuje 
również koncepcję programo-
wo - przestrzenną modernizacji 
systemu odprowadzenia wód 
powierzchniowych z terenu 

Huty Szkła i osiedla Baczyń-
skiego (teren pomiędzy sta-
rym i nowym wałem). Zostanie 
ona przekazana dla Huty Szkła 
i miasta Sandomierz w celu 
kontynuacji  prac zgodnie 
z kompetencjami.  

 Wykonanie tak komplekso-
wych działań pozwoli w przy-
szłości na realizację szeregu 
inwestycji z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej w Sando-
mierzu  i w Tarnobrzegu.
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 O tym, jak duże znaczenie 
dla regionu świętokrzyskiego 
ma rozbudowa infrastruktury 
drogowej świadczy fakt, że pra-
wie 60% tegorocznego budżetu 
samorząd przeznaczył na dzie-
dzinę transportu i łączności. 
 Wśród najważniejszych za-
dań inwestycyjnych, zaplano-
wanych do ukończenia w 2013 
roku, znalazła się przebudowa 
drogi nr 786 na odcinku ponad 
70 kilometrów, od Kielc przez 
Łopuszno i Włoszczowę do 
granicy województwa. – Inwe-
stycja realizowana jest w dwóch 
etapach. Odcinek na terenie 
powiatu kieleckiego, zostanie 
ukończony do końca września 
tego roku, natomiast drugi, na 
terenie powiatu włoszczowskie-
go, do końca października. War-
tość inwestycji to ponad 215 mln 
złotych. Przedsięwzięcie współ-
finansowane jest z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskie-
go. Pierwszy odcinek zostanie 
dofinansowany w 85 %, nato-
miast drugi w 60% - mówi dyrek-
tor Damian Urbanowski. Prze-
budowa drogi nr 786, łączącej 
województwo świętokrzyskie ze 
śląskim, usprawni komunikację 
pomiędzy regionami, spełnia-
jąc wysokie standardy europej-
skie zarówno pod względem 
komfortu jazdy jak i ochrony 
środowiska. W ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go w tym roku zostanie również 
zakończona rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 776 na odcin-
ku Busko-Kazimierza Wielka 
– granica województwa. – Jest 
to czterdziestokilometrowy odci-
nek drogi, a zakończenie inwe-
stycji planujemy w sierpniu 2013 
roku. W tym roku zamierzamy 
także przedłużyć rozbudowę tej 
drogi o czterokilometrowy odci-

Milionowe inwestycje na

świętokrzyskich drogach
 –  W tym roku na inwestycje drogowe w naszym województwie chcemy wykorzystać 200 milionów środków 
unijnych  – zapowiada Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 
Planowane jest m.in. zakończenie prac na drodze wojewódzkiej nr 786, a budowa mostu w Połańcu, jednej z naj-
ważniejszych inwestycji Województwa, wejdzie w decydująca fazę realizacji.

nek drogi nr 973 – obwodnicy 
Buska-Zdroju. Niebawem zosta-
nie ogłoszony przetarg i mamy 
deklarację, że uzyskamy dofi-
nansowanie w 85%, podobnie 
jak przy odcinku czterdziestoki-
lometrowym – wyjaśnia dyrektor 
Urbanowski. Termin zakończe-
nia wszystkich prac to koniec 
września 2014 roku.
 Ważne inwestycje drogowe 
Samorząd Województwa Świę-
tokrzyskiego realizuje także 
w ramach Programu Operacyj-
nego Rozwój Polski Wschod-
niej. Wśród nich jedno z naj-
większych przedsięwzięć, pro-
wadzone wspólnie z wojewódz-
twem podkarpackim – budowa 
mostu w Połańcu wraz z roz-
budową drogi wojewódzkiej nr 
764 i połączeniem jej z drogą 
wojewódzką nr 875. Zakończe-
nie wszystkich prac, planowane 
jesienią 2014 roku, usprawni ko-
munikację pomiędzy regionami 
i przyczyni się niewątpliwie do 
rozwoju gospodarczego i tury-
stycznego naszego wojewódz-
twa. Jak podkreśla dyrektor 
Urbanowski , całkowity koszt 
projektu to około 210 mln zło-
tych, przy czym udział Święto-
krzyskiego wynosi blisko 50% 
tej kwoty. Środki unijne pozyska-
ne dla obu województw stano-
wią ok. 85 % wartości inwestycji. 
W sierpniu tego roku zostanie 
natomiast oddana do użytku 
droga wojewódzka nr 728. – To 
jedenastokilometrowy odcinek 
od skrzyżowania z drogą nr 74, 
poprzez Sielpię do Końskich 
i czterokilometrowa obwodnica 
Końskich, a wartość projektu to 
133 mln złotych – mówi dyrektor 
Urbanowski. Budowa obwodni-
cy Końskich ograniczy przede 
wszystkim uciążliwy ruch tran-
zytowy, przebiegający przez 
centrum miasta. Oprócz ukoń-

czenia rozpoczętych już inwe-
stycji, w roku 2013 rozpocznie 
się również rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 765, od Staszo-
wa do Osieka łącznie z budową 
obwodnicy Osieka w systemie 
„Zaprojektuj i zbuduj”. Jak za-
powiada dyrektor Urbanowski 
modernizowany odcinek zo-

 Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa
 – Niewątpliwie najważniejszym przed-
sięwzięciem, które prowadzimy wspólnie 
z województwem podkarpackim jest bu-
dowa mostu na Wiśle w Połańcu wraz z 
rozbudową drogi wojewódzkiej nr  764. 
To jedna z największych inwestycji w Pol-
sce Wschodniej, dzięki której powstanie 
most i nowa droga łącząca  dwa woje-
wództwa.  Sprawna komunikacja z Pod-
karpaciem jest bardzo ważna,  między 
innym ze względu na połączenie z Mielecką Strefą Ekonomicz-
ną, co jest szczególnie istotne dla gminy Połaniec, otwierają-
cej nowe tereny inwestycyjne.  W najbliższym czasie budowa 
będzie wizytowana przez przedstawicieli Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, w którym  Samorząd Województwa zaciągnął 
kredyt na wkład własny w inwestycję. Warto podkreślić, że 
wszystkie realizowane przez nas przedsięwzięcia drogowe mają 
duże znaczenie dla rozwoju naszego regionu. Budowa drogi  
ze Staszowa do Osieka z ponad dwukilometrową obwodnicą 
Osieka, rozbudowa drogi  z Sielpi do Końskich z obwodnicą 
Końskich , rozbudowa drogi nr 786 na odcinku Kielce-Łopuszno  
czy budowa obwodnicy Buska-Zdroju zapewnią  mieszkańcom 
lepszą komunikację i bezpieczeństwo, a nowe obwodnice przy-
czynią się do zmniejszenia natężenia ruchu w centrum miast. W 
ramach realizowanych przedsięwzięć powstanie również pełna 
infrastruktura, chodniki, zatoki autobusowe i ścieżki rowerowe. 
 Rok 2013 to trudny czas ponieważ zakończy się w nim wiele 
rozpoczętych wcześniej inwestycji. Zbliżamy się do końca okre-
su programowania, dlatego musimy prace sfinalizować. Zaan-
gażowanie robót na dzień dzisiejszy daje pewność, że wszystkie 
inwestycje zostaną oddane w terminie. Pozostanie nam jeszcze 
precyzyjne i skrupulatne rozliczenie środków, które musi się od-
być do końca 2015 roku. To bardzo istotne, że dzięki funduszom 
unijnym pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjne-
go i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej może-

my podnosić  jakość infrastruktury w naszym regionie.

stanie oddany do końca 2014 
roku. – Przetarg został już 
rozstrzygnięty, podpisaliśmy 
umowę z wykonawcą, a środki 
uzyskane w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwoju Polski 
Wschodniej stanowią ok. 85% 
wartości inwestycji – dodaje.

Anna Matuszewska
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 Program „Moje Boisko-Orlik 
2012” realizowany był od 2008 
r. przez Samorząd Województwa 
i samorządy lokalne. Jego inicja-
torem było Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki, a koordynatorem 
Urząd Marszałkowski. Przez ten 
czas w województwie święto-
krzyskim powstały 53 komplek-
sy nowoczesnej infrastruktury 
sportowej, składające się  z bo-
iska do piłki nożnej ze sztuczną 
nawierzchnią (o wymiarach 30m 
x 62m), boiska wielofunkcyjnego 
do koszykówki i piłki siatkowej 
(19,1m x 32, 1m) oraz zaplecza 
szatniowo-sanitarnego. Teren 
został ogrodzony i oświetlony. 
Niektóre samorządy zdecydo-
wały się na nieco rozszerzoną 
wersję „orlika”, np. o boisko do 
piłki ręcznej, rampę dla skate-
rów, boisko do siatkówki plażo-
wej czy trybuny. 
 Urząd Marszałkowski na bu-
dowę świętokrzyskich „orlików” 
przekazał prawie 17 mln zł. Wy-
datki związane z realizacją in-
westycji pokrywały w 1/3 gmina, 
podobnie jak  ministerstwo i sa-
morząd wojewódzki (jednak nie 
więcej jak 33% wartości zadania). 
 W 2011 roku wprowadzo-
na została możliwość dodat-
kowego wsparcia dla gmin 
o najmniejszym dochodzie na 
1 mieszkańca, dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki zostało zwiększone do 47 %, 
jednak kwota dotacji nie mogła 
przekroczyć 500 tys. zł. 
 W ciągu 5 lat trwania progra-
mu, na budowę „orlików” zdecy-

„Orliki” zagnieździły się

w Świętokrzyskiem
 12-letni Mateusz z Ćmińska nie musi już z kolegami grać w piłkę na ulicy; niedaleko jego szkoły znajduje się 
kompleks boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Tam spędza większość wolnego czasu. Krystian z Kielc 
swoje umiejętności piłkarskie może doskonalić podczas treningów na „orliku” przy Szkole Podstawowej nr 27 
w Kielcach, a pan Andrzej z Bliżyna wraz z kolegami uczestniczy w rozgrywkach Gminnej Ligi Piłkarskiej. W jego 
gminie powstały dwa nowoczesne kompleksy sportowe. – Takie boiska są bardzo potrzebne. Gra na nich to wielka 
frajda – mówią młodzi adepci sportu. - Dobrze, że dzieci mogą aktywnie spędzać czas na tego typu obiektach. My 
nie mieliśmy tak doskonałych warunków, graliśmy na klepisku, a za piłkę służyła nam szmacianka – mówią rodzice 
obserwujący, jak ich zadowolone pociechy z zapałem kopią piłkę. - Obiekty tętnią życiem od rana do wieczora – 
mówią włodarze gmin, na terenie których działają „orliki”, podkreślając, iż program ich budowy był prawdziwym 
strzałem w dziesiątkę. – Sami bez pomocy Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu nie dali byśmy rady 
wybudować takich kompleksów – podkreśla Mariusz Walachnia, wójt Bliżyna.

dowało się 39 świętokrzyskich 
miast i gmin oraz 5 powiatów. 
Wśród nich są samorządy, które 
na swoim terenie posiadają po 
dwa kompleksy, jak np. Stara-
chowice, Kielce, Bieliny, Bodzen-
tyn, Bliżyn czy Jędrzejów. Są też 
gminy, które ze względu na zaan-
gażowanie np. w program budo-
wy  boisk wielofunkcyjnych, brak 
odpowiednich terenów, bądź 
funduszy na pokrycie wkładu 
własnego nie wyraziły zaintere-
sowania udziałem w Programie 
„Moje Boisko-Orlik 2012”. 
 Kiedyś było tu klepisko,  
dziś jest super boisko - mo-
gliby zaśpiewać parafrazując 
tekst przeboju  zespołu Golec 
uOrkiestra,  mieszkańcy wielu, 
zwłaszcza niewielkich święto-
krzyskich miejscowości, w kra-
jobraz których na dobre już 

wpisały się „orliki”. Tak jak na 
przykład w Bliżynie, gdzie przez 
długie lata pokolenia młodych 
bliżynian musiały korzystać ze 
szkolnego, piaszczystego bo-
iska, zwanego „Saharą”. W  li-
stopadzie  2009 r. przy Zespole 
Szkół uroczyście zainauguro-
wano działalność kompleksu,  
z którego korzystają młodsi 
i starsi amatorzy gry w piłkę 
nożną, ręczną, siatkową, koszy-
kówkę oraz tenisa. Kompleks 
posiada zaplecze sanitarno-
szatniowe, są także miejsca dla 
publiczności oraz parking. – 
Obiekt sprawdził się. W dni po-
wszednie, w godzinach przed-
południowych z „orlika” korzy-
stają uczniowie, po 14-tej oraz 
w weekendy służy on wszyst-
kim mieszkańcom – mówi Ma-
riusz Walachnia, wójt gminy 

Bliżyn.  – To miejsce szybko sta-
ło się tętniącym życiem spor-
towym centrum Bliżyna, miej-
scem spotkań młodzieży, a tak-
że dorosłych, którzy swój wolny 
czas wykorzystują na aktywny 
wypoczynek. Odbywają się tam 
różnego rodzaju zawody i tur-
nieje. Po latach przerwy wzno-
wiła rozgrywki Gminna Liga Piłki 
Nożnej, w której rywalizują dru-
żyny reprezentujące sołectwa. 
Swoją „małą ligę” mają także 
uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjalnych, a najmłodsi 
pasjonaci futbolu (6-8 lat) w ra-
mach „Akademii Orlika” mo-
gli rozwijać swoją sprawność 
ruchową oraz uczyć się pod-
staw techniki piłkarskiej  – wy-
licza gospodarz Bliżyna, który 
sam również aktywnie korzysta 
z „orlika” grając m.in. w tenisa.  

Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
uroczyście otworzył „orlika” przy Szkole Podstawowej nr 27 w Kielcach
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Na „orliku” w Bliżynie trenują najmłodsi adepci futbolu

Nie dziwi więc fakt, że dwa 
lata później w gminie Bliżyn do 
użytku został oddany kolejny 
obiekt, tym razem przy Szkole 
Podstawowej w Mroczkowie. 
 - Obydwa „orliki”, które funk-
cjonują w naszej gminie, speł-
niają swoją rolę. Służą dzieciom 
i młodzieży w ramach zajęć 
szkolnych, ale także dorosłym 
amatorom sportu. Można po-
wiedzieć, że „orlik”, zwłaszcza 
w małych miejscowościach jest 
taką „świetlicą” na świeżym po-
wietrzu - podkreśla Sebastian 
Durlik, animator zajęć sporto-
wo-rekreacyjnych na bliżyńskim 
„orliku”, absolwent Akademii 
Wychowania Fizycznego.  Jego 
zdaniem to również doskonała 
alternatywa dla dzieci i mło-
dzieży, które zamiast siedzieć 
przed komputerem mogą upra-
wiać sport na profesjonalnych 
obiektach, pod okiem instruk-
tora. – Kto wie, być może na 
jednym z tych boisk trenuje 
przyszła gwiazda polskiej piłki 
nożnej? Następca Roberta Le-
wandowskiego czy Kuby Błasz-
czykowskiego? - zastanawia się 
z uśmiechem pan Sebastian. 
 Również dwa nowocze-
sne kompleksy boisk powstały 
w gminie Bieliny. Jeden z nich 
- przy Szkole Podstawowej w Le-
chowie. Za sprawą organizo-
wanego tam w sierpniu „Święta 
Sportu” , „orlik” staje się miej-
scem, gdzie króluje prawdziwy 
duch sportu. Co roku w impre-
zie bierze udział kilkaset osób 
w różnym wieku uczestnicząc 
w meczach piłki nożnej i siatko-

 Leszek Wnętrzak, Kierownik Oddziału Kultury Fizycznej i Turystyki 
w Departamencie Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego:
 - Uważam, że Program „Moje Boisko Orlik 2012” był strzałem w dziesiąt-
kę. Trójstronne finansowanie inwestycji spowodowało, że niektóre samorzą-
dy zrealizowały inwestycje przy 20% wkładzie własnym – nie znam innego 
programu z tak wysokim dofinansowaniem. „Orliki” w wielu przypadkach 
powstawały w miejscach, gdzie do tej pory nie było żadnej infrastruktury 
sportowej, często przy szkołach, gdzie większość boisk była asfaltowa,  albo 
po prostu ich nie było. Co ważne, „orliki” są ogólnodostępne i każdy zaintere-
sowany może korzystać z nich bezpłatnie.  Dane na temat wykorzystywania 
tych obiektów są budujące; kompleksy te w wielu, szczególnie małych miej-
scowościach, są niejednokrotnie największą atrakcją, cały czas odbywają się tam zajęcia pozalekcyjne, 
rozgrywki sportowe, coraz częściej też można tam spotkać osoby dorosłe. Doskonałym  uzupełnieniem 
programu jest projekt „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”, w ramach którego samorządy mogą 
ubiegać się o pokrycie połowy kosztów zatrudnienia  „animatorów”, czyli osób organizujących i prowa-
dzących zajęcia sportowe na „orlikach”. Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie samorządy w naszym 
województwie, które wyraziły zamiar budowy „orlika” otrzymały taka możliwość i dziś posiadają obiekty 

na miarę XXI wieku.

wej, biegach „Szlakiem Lecho-
wa”, zawodach w podnoszeniu 
odważnika, przeciąganiu liny czy 
pchnięciu kulą. Oprócz integracji 
mieszkańców to okazja do pro-
mowania zdrowego trybu życia 
oraz zachęcenie do aktywności 
sportowej. 

 Liczne przykłady pokazują, 
że świętokrzyskie „orliki” tętnią 
życiem - to dowód na to, że 
są one potrzebne. Animatorzy 
„orlików” zauważają także, że 
takie obiekty przyciągają dzie-
ci i młodzież do sportu, co jest 
niezwykle ważne obserwując 

Minister Joanna Mucha w Kielcach
 14 lutego w Kielcach gościła Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha. Szefowa resortu wzięła udział w Święto-
krzyskim Kongresie Sportu Powszechnego.

 Podczas spotkania z samorzą-
dowcami i działaczami sportowy-
mi zwróciła m.in. uwagę na nie-
dostateczne wykorzystanie infra-
struktury sportowej, podnoszenie 
kwalifikacji trenerskich, a przede 
wszystkim konieczność populary-
zacji sportu powszechnego.
 Przedstawiła również dane 
dotyczące infrastruktury w Świę-
tokrzyskiem. - W latach 2007-
2012, Ministerstwo Sportu do-

finansowało kwotą 98 milionów 
złotych budowę 152 obiektów 
sportowych. Dzięki temu po-
wstały m.in. 53 „orliki”, 5 base-
nów, 16 hal sportowych, 14 sal 
gimnastycznych – mówiła mini-
ster Mucha. W tym roku wydatki 
zostaną przeznaczone w pierw-
szej kolejności na budowę sal 
gimnastycznych w tych miej-
scach, gdzie szkoła takiej sali 
nie posiada.

chociażby powszechną niechęć 
młodego pokolenia do lekcji 
wychowania fizycznego czy też 
zagrożenie różnymi nałogami. 
Boiska służą także najmłodszym 
adeptom futbolu zrzeszonym 
w szkółkach i akademiach pił-
karskich, którzy swoją przygodę 
z piłką niejednokrotnie zaczynają 
właśnie na „orlikach”. To pozwa-
la mieć nadzieję, że „rywaliza-
cja” młodych ludzi nie będzie 
ograniczać się jedynie do naci-
skania przycisków Playstation 
podczas np. gry FIFA 13, ale 
przeniesie się na murawy boisk.   
Tymczasem wiele osób już cze-
ka, aż stopnieje śnieg, nadejdzie 
wiosna, a wraz z nią na „orlikach” 
znów będzie można usłyszeć 
okrzyki: „Podaj! Strzelaj! Gol!”

Małgorzata
Niewczas-Sochacka

Adam Jarubas, Jacek Kowalczyk, Joanna Mucha, Paweł Januszewski
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- Strategia przedstawia 
najważniejsze zadania, które 

na terenie województwa będą 
realizowane w latach 2014-2020. 
- Podkreśla Kazimierz Kotowski

Najważniejsze kierunki

 Strategia przedstawia naj-
ważniejsze zadania, które na 
terenie województwa będą 
realizowane w latach 2014-
2020. Mają one służyć roz-
wojowi regionu, wspieraniu 
przedsiębiorczości, tworzeniu 
miejsc pracy, poprawie pozio-
mu życia. – Kładziemy nacisk 
na rozbudowę szeroko rozu-
mianej infrastruktury, połączeń 
komunikacyjnych, sieci drogo-
wej, kolejowej oraz wykorzy-
stanie możliwości związanych 
z ruchem lotniczym – mówi 
członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierz 
Kotowski, który kierował pra-
cami nad strategią.

 Autorzy strategii stawiają 
na inwestowanie w oświatę, 
obiekty sportowe, wyposaże-
nie przedszkoli, placówek edu-
kacyjnych i  uczelni wyższych. 
Podstawy zostały stworzone, 
bo do tej pory wykonano inwe-
stycje na ponad 3 mld zł z Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego. Priorytetem staje się 
też służba zdrowia, w Kielcach 
powstały oddziały szpitalne, 
które mogą konkurować nawet 
z krajowymi. Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego planuje roz-
począć kształcenie na Wydzia-
le Lekarskim.  

 Strategia przewiduje dalsze 
wsparcie mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorstw, koope-
racji i wzajemnych powiązań. 
Uwzględnia finansowanie ba-
dań naukowych, współpracę 
gospodarki z ośrodkami akade-
mickimi.

  – Stawiamy na bieżące do-
kształcanie zarówno pracowni-
ków oświaty, nauki, służby zdro-

Województwo Świętokrzyskie

Ku przyszłości
 Powstała już wstępna wersja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Po niezbędnych analizach 
i uzupełnieniach Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjmie dokument do końca pierwszego kwartału.

wia, jak i administracji samorzą-
dowej i rządowej – podkreśla 
Kazimierz Kotowski. - Najlepiej 
byłoby, gdyby powstał status 
pracownika służby cywilnej, ad-
ministracji publicznej. 

 Kazimierz Kotowski nie ukry-
wa, że w najbliższym czasie 
obowiązywać będzie zasada 
funduszy wielowątkowych, czyli 
łączenia finansowania projek-
tów infrastrukturalnych, twar-
dych z projektami miękkimi, 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich z Kapitałem Ludzkim. 
Mieści się w tym wsparcie dla 
ogrodnictwa, sadownictwa, 
przetwórstwa, czyli produkcji, 
przetwarzania, zagospodaro-
wania, eksportu żywności, pro-
duktów, płodów rolnych. Tkwi 
w tym olbrzymi potencjał go-
spodarki.

 Premiowane też będą po-
wiązania między samorządami 
na różnych szczeblach, po-
rozumienia między gminami, 
miastami, wzajemne oddzia-
ływanie. Strategia odpowiada 
na sugestie Komisji Europej-
skiej i Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, by docenić 

rolę ośrodków miejskich, które 
mogą być lokomotywą rozwoju 
regionu. Stąd zauważana jest 
rola Kielc, ale także Ostrowca 
Świętokrzyskiego, Staracho-
wic, Skarżyska-Kamiennej, 
Sandomierza oraz ośrodków 
lokalnych, czyli miast powia-
towych i większych ośrodków 
gminnych.

Olbrzymie przedsięwzięcie

 Dwa lata trwały prace nad 
strategią rozwoju wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Sporą 
pracę wykonał Departament 
Polityki Regionalnej Urzędu 
Marszałkowskiego, Departa-
ment Funduszy Strukturalnych 
i inne jednostki, jak np. Świę-
tokrzyskie Centrum Innowacji 
i Transferu Technologii.

 Przed rokiem powstał ze-
spół roboczy z udziałem prof. 
Jacka Szlachty, prof. Janu-
sza Zaleskiego, Regionalnej 
Agencji Rozwoju z Wrocławia 
przy współudziale pracow-
ników naukowych Akademii 
Ekonomicznej z Krakowa, 
Uniwersytetu Warszawskiego 
i kieleckich uczelni. Odbywa-

ły się spotkania, konsultacje 
z samorządami, zbierane były 
wnioski, uwagi, ankiety, opi-
nie. Zgromadzono ponad 600 
wypełnionych ankiet, blisko 
2 tys. uwag przesłanych drogą 
mailową, pocztą, telefonicznie. 
Wszystkie będą wykorzystane 
przy opracowywaniu progra-
mów obszarowych, sekto-
rowych, operacyjnych, cho-
ciaż nie wszystkie znajdą się 
w ostatecznym dokumencie 
strategii, który będzie liczył 40-
60 stron.  

 Sejmik Województwa Świę-
tokrzyskiego ma przyjąć doku-
ment pod koniec  pierwszego 
kwartału. - Staraliśmy się, by 
nasze postępy pokrywały się 
mniej więcej z decyzjami na 
szczeblu krajowym – mówi Ka-
zimierz Kotowski. 
 - Czekaliśmy na ukazanie 
się krajowej strategii rozwoju 
gospodarczego, planu prze-
strzennego zagospodarowa-
nia kraju. Chcieliśmy zachować 
spójność w dokumentach, by 
potem łatwiej było planować.

n
Sprawnie funkcjonująca służba zdrowia jest jednym z kluczowych 

obszarów wpływających na rozwój regionu
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 Od 19 stycznia br. obowiązu-
je nowy wzór prawa jazdy, wpro-
wadzono nowe kategorie prawa 
jazdy, nowy jest również obieg 
dokumentów w procesie wyda-
wania uprawnień do kierowania 
pojazdami. Ale to zreformowany 
egzamin teoretyczny wzbudza 
najwięcej emocji.  Strach był 
tak duży, że w ostatnich dniach 
obowiązywania starych zasad 
na egzaminie, WORD-y przeży-
wały prawdziwe oblężenie, a na 
pierwsze wolne terminy po zmia-
nach nikt się nie zapisał.

 20 pytań z wiedzy podstawo-
wej i 12 pytań specjalistycznych, 
odzwierciedlających sytuacje, 
z jakimi można się spotkać w 
codziennym ruchu drogowym 
wyświetlane losowo w czasie 
rzeczywistym przez system 
komputerowy – to w skrócie 
to, z czym muszą się zmierzyć 
kandydaci na przyszłych kierow-

Prawo jazdy po nowemu
 Na 29 osób, które w pierwszych dniach obowiązywania, przystąpiło do nowego egzaminu teoretycznego na 
prawo jazdy w Kielcach, zdało 4. – Koniec z uczeniem się odpowiedzi na pamięć. Poprzednio mieliśmy ogólnodo-
stępne testy, mogliśmy je kupić, wykuć pytania i śmielej pójść na egzamin. Dzisiaj bazy pytań są utajnione, nie ma 
żadnych publikacji na ten temat. Zmienił się układ graficzny pytań i jest zaskoczenie  – tłumaczy niepowodzenia 
pierwszych zdających Czesław Dawid, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach.

ców. Wszystko w 25 minut, bez 
możliwości powrotu do pytań, 
na które nie udzieliło się odpo-
wiedzi. Pytania mają różną „war-
tość”, zależną od tego, jak waż-
ne są dla bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Inaczej więc będzie 
punktowane pytanie dotyczące 
np. wjazdu na czerwonym świe-
tle na skrzyżowanie, a inaczej 
dotyczące prędkości czy wypo-
sażenia pojazdu.

 W systemie znajduje się 
około 3 tysięcy niepublikowa-
nych pytań. Kielecki WORD jest 
jednym z 35 ośrodków, które 
zdecydowały się na system ITS/
Signity. Pozostałych 13 korzysta 
z systemu Polskiej Wytwórni 
Papierów Wartościowych.

 – W naszej bazie jest obec-
nie 1120 pytań. To prawie cztery 
razy więcej, niż dotychczas – 
mówi dyrektor Czesław Dawid. 

– Zakupiliśmy nowe kompute-
ry z 23-calowymi, dotykowymi 
ekranami, warunki do zdawania 
egzaminu są więc komfortowe. 
- Sprawdzili to już sami egzami-
natorzy. - Nie ma się czego bać. 
Zdecydowana większość mo-
ich współpracowników, którzy 
przystąpili do takiego próbnego 
egzaminu, zaliczyła go – doda-
je dyrektor WORD.

 Egzamin praktyczny general-
nie pozostaje bez zmian. Wyjąt-
ki dotyczą kategorii praw jazdy 
na jednoślady, których obecnie 
jest cztery: kat. A uprawniająca 
do jazdy dowolnymi motocykla-
mi, A1 (prowadzenie motocykla 
o mocy silnika nieprzekracza-
jącej 11 kW), A2 uprawniająca, 
po ukończeniu 18 lat, do jazdy 
motocyklem o mocy nieprze-
kraczającej 35 kW oraz AM, któ-
ra zastąpi dotychczasową kartę 
motorowerową. 

 - Nowością na egzaminie 
praktycznym jest na przykład 
slalom na placu, który trzeba bę-
dzie przejechać z prędkością 50 
km/h. Właśnie kupujemy moto-
cykle i mierniki prędkości, trzeba 
też przemalować place manew-
rowe – informuje Czesław Dawid.

 W opinii egzaminatorów, 
nowy system wymusi dogłębną 

znajomość przepisów kodeksu 
ruchu drogowego i gruntowne 
zmiany w szkoleniu kursantów. 
Nim jednak ci zgłoszą się na 
kurs, będą musieli u starosty 
złożyć wniosek o wydanie pra-
wa jazdy i wyrobić sobie profil 
kandydata na kierowcę, który 
następnie trafi do szkoły nauki 
jazdy i finalnie do ośrodka egza-
minacyjnego. Jeśli wykorzystają 
do tego drogę elektroniczną, 
w ogóle nie będą musieli poja-
wić się u starosty osobiście. 

 Wzór nowego prawa jazdy 
został ujednolicony z tym, który 
obowiązuje w całej Unii Euro-
pejskiej.  Dokument, wykonany 
– podobnie, jak dowody osobi-
ste - z poliwęglanu, wyposażony 
będzie w nowoczesne zabezpie-
czenia: mikrodruki i hologramy. 
Posiadacze dotychczasowych 
dokumentów nie będą musieli ich 
natychmiast wymieniać. Czeka 
nas to najwcześniej w 2028 roku.
 Do tej pory nie udało się do-
stosować Centralnej Ewidencji 
Kierowców do wymagań nowej 
ustawy, dlatego wejście w życie 
niektórych jej przepisów zosta-
ło przesunięte w czasie. Doty-
czy to w szczególności nowych 
zasad gromadzenia i ewidencji 
punktów karnych i okresu prób-
nego dla młodych kierowców. 

Anna Rdzanek-Kapsa

Czesław Dawid, dyrektor WORD

Egzamin praktyczny pozostaje bez zmian

Warunki do zdawania egzaminu teoretycznego są komfortowe
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 Sabat Czarownic to już 
dzisiaj wypromowana marka 
i skuteczny kanał dystrybucji 
informacji o regionie. Ogląda 
go blisko 2,5 mln widzów te-
lewizyjnej „Dwójki”, a łącznie 
z oprawą w postaci spotów, 
dociera aż do 5 mln ludzi. Każ-
da z trzech poprzednich edy-
cji zaskakiwała rozmachem 
i pomysłami na scenografię.  
W tym roku również amfiteatr 
na Kadzielni na pewno zo-
baczymy w nowej odsłonie.  
Jedno się nie zmieni – wysoki 
poziom artystyczny i obecność 
gwiazd sceny muzycznej, któ-
rych dawno w Kielcach nie 
było. Trwające już od pół roku, 
przygotowania do koncertu są 
na finiszu. Sabat ma być ele-
mentem nie tylko Święta Kielc, 
ale „Magicznego weekendu 
w Kielcach”.

 W połowie roku odbędzie się 
kolejna edycja Kabaretowych 
Wakacji z Duchami. Tym razem 
– po Ujeździe i Szydłowie - ba-
wić będziemy się w Podzam-
czu Chęcińskim. Widowisko 
tak, jak poprzednio, zarejestru-
je i wyemituje Telewizja Polska. 
Impreza zbiegnie się z otwar-
ciem Regionalnego Centrum 
Naukowo-Technicznego w Po-
dzamczu Chęcińskim. Choć 
scenariusz „Wakacji” owiany 
jest na razie tajemnicą, orga-
nizatorzy zdradzają, że będzie 
on tak skonstruowany, by o ist-
nieniu Centrum dowiedziała się 
cała Polska.

 Jesienią premiera filmu 
„Gabriel” – ważnego dla regio-
nu, bo też on sam „gra” w nim 
jedną z głównych ról. Zdjęcia 

Na planie filmu „Gabriel” w Miedzianej Górze

 Sabat Czarownic, trzecia edycja Kabaretowych Wakacji z Duchami, Dymarki Świętokrzyskie i  Festiwal Bajki 
w Pacanowie to dobrze znane, sztandarowe imprezy promocyjne, które odbędą się w regionie w tym roku. - Choć 
będzie to rok  ciężki pod względem finansowym, nie zrezygnujemy z „medialnych kotwic”, które zapewniają nam 
miliony widzów przed telewizorami i ściągają turystów do regionu – zapewnia Jacek Kowalczyk, dyrektor Departa-
mentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 
prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej.

„Medialne kotwice”

Świętokrzyskiego

w 90% kręcone były na terenie 
województwa świętokrzyskie-
go, głównie w Krzyżtoporze, 
Chęcinach, Miedzianej Górze, 
w Sandomierzu i Kielcach. Mi-
kołaj Haremski nakręcił histo-
rię dwunastoletniego Tomka, 
którego pasją jest motoryza-
cja. Pewnego dnia chłopiec 
postanawia odszukać niezna-
nego ojca. Ucieka z domu 
dziadków, z którymi mieszka 
od śmierci matki i rusza w nie-
bezpieczną podróż. Wpada 
w kłopoty, z których wycho-
dzi cało dzięki pomocy nowo 
poznanego kolegi, Gabriela. 
Głównych bohaterów w filmie 
grają Janek Rotowski (Tomek) 
i Natan Czyżewski (Gabryś). 
Początkującym aktorom towa-
rzyszą m.in. Sławomir Orze-
chowski, Krzysztof Globisz, 

Cezary Kosiński, Paweł Króli-
kowski i Zbigniew Zamachow-
ski. Twórcy zapowiadają, że 
będzie to kino dla całej rodziny.

 Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
włączy się również w tym roku 
w organizację Dymarek Świę-
tokrzyskich i 11. Festiwalu 
Kultury Dziecięcej w Pacano-
wie, który połączony będzie 
z obchodami 80-tych urodzin 
Koziołka Matołka. - Rozpo-
czynamy 27 maja, z finałem 
1 czerwca w Dniu Dziecka – in-
formuje Karolina Kępczyk, dy-
rektor Europejskiego Centrum 
Bajki im. Koziołka Matołka w 
Pacanowie. – W ramach festi-
walu odbędą się liczne warsz-
taty, spotkania mistrzów teatru, 
koncert piosenek dla dzieci z 

przebojami filmowymi, wystą-
pią, między innymi, artyści z Is-
landii. Jest szansa, by imprezę 
pokazała Telewizja Polska. 
Centrum Bajki i Urząd Marszał-
kowski starają się o dofinanso-
wanie imprezy z Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego. 
Decyzja w tej sprawie zapad-
nie jeszcze w lutym br.

 Być może, jednym z naj-
większych wydarzeń arty-
stycznych w regionie będzie 
planowana na ten rok, premie-
ra musicalu „Legenda Łysej 
Góry”. To projekt kompozyto-
ra i kierownika muzycznego 
warszawskiego Teatru Mu-
zycznego Roma Macieja Paw-
łowskiego. Libretto napisał tłu-
macz i twórca piosenek Jerzy 
Siemasz.  Musical powstawał 



 Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Świętokrzyskiego

 - Żeby dzisiaj profesjonal-
nie budować potencjał dla 
turystyki, przede wszystkim 
trzeba mieć koncepcję w ja-
kich kierunkach ją rozwijać. 
Musimy zatem stworzyć nową 
strategię rozwoju turystyki 
wraz z programami operacyj-
nymi związanymi z produkta-
mi i promocją. Myślę, że do 
jej tworzenia przystąpimy na 
pewno w tym roku i wejdziemy 
z nią w rok  2014. 

 Przed nami ogromne wyzwanie. W grudniu 2012 roku wo-
jewództwo świętokrzyskie podpisało umowę z Ministerstwem 
Rozwoju Regionalnego i Polską Agencją Rozwoju Przedsię-
biorczości na realizację jednego z największych w Polsce pro-
jektów promocyjnych pn. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschod-
niej”. Do 2015 roku właściwie będziemy koncentrować się na 
tych działaniach. To duże środki, ale i ogromna odpowiedzial-
ność. Równolegle z akcją promocyjną trwać będzie budowa 
tych tras. Mogę powiedzieć, że na pewno w naszym woje-
wództwie to się uda. Niedługo zostanie ogłoszony przetarg na 
ich zaprojektowanie i wybudowanie. 

 Będziemy mieć produkt, który będziemy promować, ale 
także komercjalizować. Chcemy, by okoliczni przedsiębiorcy 
tworzyli na przykład wypożyczalnie rowerów, co wszystko ra-
zem da produkt pod nazwą „BIKE-owe Świętokrzyskie”. Two-
rzymy zresztą osobną strategię turystyki rowerowej, to będzie 
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Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie

8 lat. – To ogromne przedsię-
wzięcie na skalę, której w re-
gionie chyba jeszcze nie było, 
spektakl wykorzystujący map-
ping, 3D, akrobacje – mówi 
Jacek Kowalczyk, dyrektor 
Departamentu Promocji, Edu-
kacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, 
prezes Regionalnej Organi-
zacji Turystycznej. - Czekamy 
na rozstrzygnięcie programów 
operacyjnych ministra kultury, 
bez znaczącego wsparcia fi-
nansowego z tych programów, 
premiera przesunie się w cza-
sie. Chcielibyśmy, by odbyła 
się również na Kadzielni. Sły-
szałem już fragmenty, jest to 
materiał z najwyższej półki.

Anna Rdzanek - Kapsa

pionierski dokument w Polsce. Działania wspierające rozwój 
turystyki rowerowej będą także elementem budowania produk-
tów turystycznych związanych z aktywnością.

 W strategii promocji województwa nacisk położymy na tury-
stykę uzdrowiskową. Ważnym partnerem będzie tu Uzdrowisko 
Busko-Zdrój. To marka sama w sobie. Ale także inne podmioty 
gospodarcze, które inwestują znaczące środki w infrastrukturę 
uzdrowiskową. W lutym zostaną otwarte w Solcu-Zdroju base-
ny mineralne, jedne z największych w Europie. Inwestycja ta 
jest pierwszym w regionie partnerstwem publiczno-prywatnym, 
wspieranym dodatkowo środkami unijnymi. To rzeczywiście 
świetny przykład synergii działań w budowaniu marki miejsca 
przez podmiot publiczny i gospodarczy. Baseny Mineralne na 
pewno wzmocnią potencjał turystyki na Ponidziu, pobudzą po-
wstanie nowych obiektów noclegowych i rekreacyjnych. 

 W strategii prawdopodobnie znajdą się jeszcze dwa klu-
czowe obszary: tzw. MICE (Meetings, Incentives, Congress, 
Events), oczywiście związane z Targami Kielce, ale posze-
rzone o potencjał znaczących ośrodków turystycznych m.in. 
Sandomierza, Buska Zdroju, Ostrowca Świętokrzyskiego czy 
Starachowic oraz turystyka kulturowa. Ten ostatni segment, ro-
zumiany także jako element tzw. przemysłu wolnego czasu czy 
turystyki rodzinnej. Chciałbym, aby oferować turystom pobyty 
pakietowe w wybranych atrakcjach regionu. Już dziś Europej-
skie Centrum Bajki w Pacanowie, Zespoły Pałacowe w Sicho-
wie Dużym i Kurozwękach sprzedają wspólnie swoją ofertę. 
Mam nadzieję, że do tego grona dołączą inni. Duży potencjał 
rozwojowy posiada także Świętokrzyski Szlak Archeo-Geolo-
giczny z Krzemionkami, Nową Słupią, Chęcinami czy kieleckim 
Centrum Geoedukacji. Komercjalizacja tego potencjału powin-
na przynieść nam w przyszłości wymierne profity Zależy nam 
na tym, by turyści zostawali w Świętokrzyskiem dłużej, niż na 
jeden dzień.
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 Czy w najbliższych tygodniach znaczna część świętokrzyskich przewoźników wycofa swoje autobusy z tras? 
Czy zagraża nam komunikacyjny chaos? Obawy te tylko pozornie wydają się być przesadzone, bowiem na chwilę 
obecną większość świętokrzyskich gmin nie podjęło jeszcze uchwał określających miejsca i nazwy przystanków 
autobusowych. A przyjęcie tych uchwał jest konieczne, aby organy administracji, w tym Urząd Marszałkowski, mo-
gły wydawać zezwolenia na przewóz drogowy osób.

Problem przewoźników

Gminy zwlekają z uchwałami 

 Od 1 marca 2011 roku funk-
cjonuje nowa ustawa o publicz-
nym transporcie zbiorowym. 
Nowe prawo wchodzi w życie 
sukcesywnie i będzie miało swój 
finał 1 stycznia 2017 roku. Na 
czym polegają najistotniejsze 
zmiany? 
 Najprościej można je ująć 
następująco: gminy zostały zo-
bowiązane przepisami do wska-
zania i publicznego ogłoszenia 
miejsc na swoim terenie, gdzie 
zlokalizowane są przystanki 
i dworce przeznaczone do ob-
sługi transportu publicznego. 

- Wskazanie to może przyjąć 
formę dwojaką. – mówi Cezary 
Błach, zastępca dyrektora De-
partamentu Infrastruktury Urzę-
du Marszałkowskiego. – Tam, 
gdzie przystanki są własnością 
samorządu, odbywa się ono w 
formie stosownej uchwały pod-
jętej przez ten samorząd, zaś dla 
przystanków i dworców prywat-
nych - poprzez wynegocjowanie 
z właścicielem zasad korzysta-
nia z nich i następnie podanie 
ich nazwy i umiejscowienia do 
publicznej wiadomości. Reasu-
mując: gmina powinna wskazać 
jednoznacznie miejsca przezna-
czone do obsługi transportu pu-

blicznego dostępne na równych 
zasadach dla wszystkich uczest-
ników rynku – dodaje Cezary 
Błach.
 Jak to wygląda w naszym wo-
jewództwie? Niestety, tylko oko-
ło 70 spośród 102 świętokrzy-
skich gmin podjęło dotychczas 
uchwały określające miejsca 
i nazwy przystanków autobu-
sowych. Dlaczego?  Zapewne, 
w znacznym stopniu, niedopa-
trzenie to wynika ze zwyczajne-
go grzechu zaniedbania, poza 
tym ustawa nie reguluje do kiedy 
gminy mają stosowne uchwały 

podjąć. Ponadto: autobusy PKS 
i prywatne „busy”, póki co, prze-
cież jeżdżą... I nikomu nie przy-
chodzi nawet do głowy, że mogą 
kiedykolwiek przestać jeździć. 
A może tak się stać już wkrótce.
 - Rozkład jazdy jest podsta-
wowym załącznikiem składanym 
do nas wraz z wnioskiem o wy-
danie zezwolenia. Marszałek wo-
jewództwa, który wydaje zezwo-
lenie na wykonywanie transportu 
publicznego w granicach woje-
wództwa,  nie może pozytywnie 
zweryfikować rozkładu jazdy 
przewoźnika, jeżeli zawiera przy-
stanki lub dworce „samorządo-
we” inne niż zawarte w uchwa-

łach lub prywatne nie podane 
do publicznej wiadomości. Tym 
samym: nie może wydać prze-
woźnikowi zezwolenia. – mówi 
Cezary Błach.
 Naprawdę trudna sytuacja 
może wystąpić już po 1 marca 
br., kiedy to, zgodnie z przepisa-
mi ministerialnego rozporządze-
nia, musi zacząć obowiązywać 
nowa, jednoznaczna ewidencja 

przystanków. Przystanki muszą 
posiadać jednakową nazwę 
w rozkładach wszystkich prze-
woźników poruszających się na 
danej trasie. – Dotychczas  by-
liśmy świadkami prawdziwego 
„pomieszania z poplątaniem” – 
mówi Cezary Błach. - Nazewnic-
two przystanków stosowanych 
w rozkładach jazdy było różne, 
nazwy miejscowości niejedno-

Wojciech Siporski, dyrektor 
Departamentu Infrastruktury 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego

 - Brak gminnych uchwał okre-
ślających rozlokowanie przystan-
ków skutkuje tym, iż przewoźni-
cy, występując z wnioskiem do 
właściwego organu administracji 
o wydanie zezwolenia na przewóz 
osób, nie mogą załączyć do wnio-
sku wiarygodnego rozkładu jazdy. 
Sytuacja jest więc poważna. 
 Świadomość tego, że rozpo-
rządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej wchodzi w życie była mała, 
podjęliśmy więc szereg działań 
informacyjnych, których celem 
było zmobilizowanie wszystkich 
samorządów do wypełnienia 
swoich obowiązków. Zorgani-
zowaliśmy spotkania o charak-
terze wojewódzkim; dwukrotnie 
przedstawialiśmy sprawę na Wo-
jewódzkiej Komisji Dialogu Spo-
łecznego, a także na Konwencie 
Starostów oraz na posiedzeniu 
Związku Miast i Gmin Regionu 
Świętokrzyskiego. Ponadto or-
ganizowaliśmy robocze spotka-
nia w wymiarze powiatowym, 
podczas których informowaliśmy 
o wszystkich konsekwencjach 
wynikających z ustawy, w szcze-
gólności zaś o zagadnieniach 
związanych z przystankami. 
Stworzyliśmy też, zgodny z no-
wymi przepisami, jednolity wzór 
bazy przystankowej, znacznie 

ułatwiając tym samym drogę 
innym samorządom. Sądzę, że 
zrobiliśmy wszystko co w naszej 
mocy, aby uświadomić samo-
rządom konieczność podjęcia 
konkretnych działań. Nie tylko 
dlatego, że owa konieczność wy-
nika wprost z przepisów ustawy, 
ale też, a może przede wszyst-
kim - ma ogromne znaczenie dla 
świętokrzyskich przewoźników 
i naszych mieszkańców. 
 Zrobiliśmy dużo więcej niż 
nakazują przepisy; jako Depar-
tament Infrastruktury weszliśmy 
we współpracę z naszymi ko-
legami pracującymi nad Syste-
mem Informacji Przestrzennej 
Województwa Świętokrzyskiego 
i włączyliśmy bazę przystankową 
do tego systemu dokładając do 
niej koordynaty GPS. Na chwilę 
obecną przystanki, które już zo-
stały wskazane i zatwierdzone, 
pojawiają się na mapie woje-
wództwa. Jest to mapa cyfrowa 
więc docelowo pozwoli nam, na, 
stworzenie informacji pasażer-
skiej, na podstawie budowanej 
obecnie bazy przystankowej.
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Dzięki unijnemu wsparciu powstanie m.in. droga
łącząca Kaniów z Borową Górą w gminie Zagnańsk.

 Do gmin trafi łącznie ponad 
5 mln zł unijnego dofinansowa-
nia, co stanowi 60% kosztów 
kwalifikowanych tych inwesty-
cji. 2 mln zł kosztować będzie 
budowa drogi łączącej Kaniów 
z Borową Górą w gminie Za-
gnańsk. – Droga sąsiaduje ze 
zbiornikiem wodnym w Kanio-
wie – miejscem często odwie-
dzanym przez mieszkańców 
gminy i powiatu, szczególnie la-
tem – mówi Szczepan Skorup-
ski, wójt Gminy Zagnańsk – ma 
więc duże znaczenie dla ruchu 
turystycznego. Znajduje się nie 
tylko obok zalewu, ale również 
sceny, na której odbywa się 
wiele imprez plenerowych Ka-
niowa -. Oprócz budowy drogi 
i linii oświetlenia, projekt obej-
muje również przebudowę sie-
dzi wodociągowej i gazowej. 
 Gmina Wojciechowice inwe-
stować będzie w sport i rekre-
ację.  – Nasz projekt dotyczy 
przebudowy stadionu spor-
towego, który w tej chwili nie 
posiada trybun ani zaplecza 

 Stadion sportowy w Wojciechowicach, modernizacja amfiteatru w Opatowie, nowa droga w gminie Zagnańsk 
– a wszystko to dzięki unijnemu wsparciu. Kolejne trzy samorządy podpisały w Urzędzie Marszałkowskim w Kiel-
cach umowy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. – Są to inwestycje bardzo ocze-
kiwane przez lokalne społeczności, tym bardziej cieszę, się, że pomimo trudności na rynkach finansowo-płatni-
czych, udało się samorządom znaleźć na nie środki i zostaną zrealizowane – mówi Kazimierz Kotowski członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Kolejne gminy

z unijnym wsparciem

socjalnego – mówi wójt gminy 
Szymon Sidor – planujemy wy-
posażyć go w scenę, chodniki 
dojazdowe, nowe oświetlenie. 
Będą na nim organizowane róż-
nego typu imprezy, na przykład 
dożynki, będzie służył miesz-

kańcom gminy. - Plan realizacji 
inwestycji zakłada, że stadion 
zostanie oddany do użytku pod 
koniec 2014 roku.
 Najszerszy jest projekt Gmi-
ny Opatów, obejmujący od-
budowę kąpieliska na terenie 

zdewastowanego i nieczynne-
go dziś basenu, modernizację 
miejskiego stadionu, wymianę 
stolarki okienno-drzwiowej pu-
blicznego przedszkola i odno-
wienie opatowskiego amfite-
atru. Prace trwają już od 2010 
roku, a swój finał będą miały 
za dwa lata. – Wartość całego 
projektu to około 10 mln zł – 
informuje burmistrz Opatowa 
Andrzej Chaniecki. – 1,4 mln zł 
kosztować będzie przebudowa 
stadionu, budowa całego kom-
pleksu rekreacyjno-sportowego 
przy basenie pochłonie około 
5 mln zł i kolejne 1,2 mln zł na 
przebudowę amfiteatru. 
 Opatowski stadion zosta-
nie ogrodzony, wyposażony 
w budynek zaplecza, trybuny, 
boisko treningowe, oświetlenie 
i nowy parking. Podobny lifting 
czeka amfiteatr, którego mo-
dernizacja obejmie wymianę 
dachu, remont sceny i miejsc 
dla publiczności.

Anna Rdzanek - Kapsa

Kto wydaje zezwolenia na regularny przewóz drogowy 
osób?

 Jest to uzależnione od obszaru, w ramach którego pod-
miot występujący o zezwolenie organizuje przewóz. Jeśli 
przewoźnik prowadzi go w granicach jednej gminy, wniosek 
o wydanie zezwolenia składa do właściwego Urzędu Gminy, 
a jeśli wykracza poza granicę gminy, lecz nie przekracza gra-
nicy powiatu, o stosowne pozwolenie ubiega się w Starostwie 
Powiatowym. Jeśli natomiast przewóz odbywa się granicach 
województwa, ale przekracza granicę powiatu, wówczas po-
zwolenie wydaje Urząd Marszałkowski. Istotnym wyjątkiem 
jest miasto na prawach powiatu – w takim przypadku Prezy-
dent Miasta wydaje zezwolenie na teren miasta i sąsiedniego 
powiatu.

krotnie mieszane były z nazwami 
przysiółków, etc. Po 1 marca każ-
dy organ wydający przewoźniko-
wi zezwolenie, a wiec także Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego, będzie musiał  
- opierając się na informacjach 
zawartych w gminnych uchwa-
łach – sprawdzić, czy nazwy 
przystanków są poprawne. Ale, 
aby mógł to zrobić, konieczne są 
owe uchwały… - dodaje. 
 Jeśli więc do 1 marca br. 
część gmin w naszym woje-
wództwie nie spełni swojego 
ustawowego obowiązku, wyko-
nywanie transportu publicznego 
na ich terenie będzie niemoż-
liwe. Skutki mogą być bardzo 

poważne: znaczna część prze-
woźników nie będzie mogła 
wprowadzić zmian w istniejącej 
komunikacji lub uruchomić no-
wych kursów. Może to narazić 
przewoźników na duże straty, bo 
nie będą mogli świadczyć swo-
ich usług. Największe straty po-
niosą niestety pasażerowie.
 A należy także pamiętać, że 
przewoźnik – przedsiębiorca, 
który z tytułu zaniechania przez 
organ administracji publicznej 
wykonania obowiązku ustawo-
wego, poniósł wymierną stratę, 
może mieć konkretne roszcze-
nia finansowe i dochodzić ich na 
drodze sądowej.

Robert Siwiec
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 Głównym celem Programu 
jest wzrost zainteresowania 
ofertą gospodarczą pięciu woje-
wództw makroregionu, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem oferty 
eksportowej przedsiębiorstw 
Polski Wschodniej. Główne za-
łożenia projektu obejmują m.in. 

 Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej (PPG PW) przewiduje promocję 5 regionów Polski Wschod-
niej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jest pierwszym pro-
jektem, który swoim zasięgiem obejmuje jednocześnie wszystkie województwa makroregionu oraz prezentuje po-
tencjał gospodarczy całego obszaru. Stanowi więc niepowtarzalną szansę dla świętokrzyskich przedsiębiorstw! 

Przedsiębiorco! Ten Program

jest właśnie dla Ciebie!

pobudzenie eksportu produktów 
oraz usług z Polski Wschodniej, 
zwiększenie napływu bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych do 
makroregionu, rozwój turystyki 
biznesowej, a także zaintereso-
wanie polskich firm inwestycjami 
w Polsce Wschodniej. 

 - Dlaczego PPG PW jest ważny z punktu widzenia roz-
woju gospodarczego województwa świętokrzyskiego?

 Adam Jarubas: - Program Promocji Gospodarczej Polski 
Wschodniej umożliwia promocję gospodarczą regionu, głównie 
poprzez udział w targach i wystawach międzynarodowych czy 
misjach gospodarczych. Projekt skie-
rowany jest głównie do firm reprezen-
tujących następujące sektory: spożyw-
czy, maszynowy, drzewny i meblarski, 
BPO, chemiczny, OZE, turystyka bizne-
sowa, jachtowy, lotniczy.
 Działania projektu prowadzone są na 
terenie krajów Unii Europejskiej, a także 
w krajach, które są stosunkowo odległe, 
ale coraz bardziej perspektywiczne dla 
ekspansji zagranicznej. Są to m.in. Sta-
ny Zjednoczone, Rosja, Indie, Chiny czy Korea Południowa. 
 Aktywny udział naszych przedsiębiorców w misjach handlo-
wych przełożył się na zawarcie wielu kontraktów handlowych. 
Należy podkreślić, że w osiemdziesięciu wydarzeniach promo-
cyjnych wzięło udział ponad tysiąc firm z makroregionu Polski 
Wschodniej, w tym z Województwa Świętokrzyskiego. 

 - Jaka jest rola Urzędu Marszałkowskiego przy realizacji 
projektu?

 Adam Jarubas: - Beneficjentem projektu jest Polska Agen-
cja Informacji i Inwestycji Zagranicznych,  z siedzibą w Warsza-
wie. Natomiast w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego funkcjonuje 
Centrum Obsługi Inwestora, które udziela informacji dotyczą-
cych naborów na wyjazdy na targi czy misje gospodarcze.
 Centrum Obsługi Inwestora uczestniczy również aktywnie 
w pozyskiwaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Warto 
w tym miejscu podkreślić, że w połowie października odbyła się 
wizyta potencjalnych inwestorów koreańskich w naszym regio-
nie, będąca wynikiem wcześniejszego pobytu przedstawicieli 
samorządów świętokrzyskich w Korei Płd.   w ramach powyższe-
go projektu. Podczas wyjazdu nawiązano wiele obiecujących 
kontaktów handlowych z inwestorami z różnych branż, m.in. 

metalowo-maszynowego, samochodowego czy IT.

 W ramach listy wydarzeń 
promocyjnych 2013 roku orga-
nizowanych w ramach Programu 
Promocji Gospodarczej Polski 
Wschodniej zaplanowano, mię-
dzy innymi: we wrześniu misję 
gospodarczą sektora meblar-
skiego i wzorniczego INFE-
DEX The Int. Furniture, Design 
Exhibitions do Kataru (wnioski 
można składać do końca lute-
go br.) oraz misję gospodarczą 
sektora spożywczego do Singa-
puru i Indonezji (termin składnia 
wniosków: kwiecień/maj). Z kolei 
w październiku br. w Niemczech 

odbędą się targi spożywcze 
ANUGA (termin składnia wnio-
sków: luty/marzec), a w listo-
padzie br. we Francji zaplano-
wano targi sektora metalowego 
MIDEST (termin składania wnio-
sków: do końca lutego 2013r). 
Świętokrzyskich przedsiębior-
ców zapraszamy do kontaktu:

Centrum Obsługi Inwestora
Departament

Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski

Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63

Tel. (041) 365 81 90; 365 81 182

Świętokrzyska firma prezentuje się w świecie

 Wśród firm z województwa świętokrzyskiego, które za-
kwalifikowały się do udziału w tym programie jest staracho-
wicka firma produkcyjna „MAT” Marzena Tkaczuk. Firma po-
wstała w 2002 roku. Zajmuje się produkcją słodyczy. 

Marzena Tkaczuk, właścicielka firmy „MAT”:
 - Nasze wyroby są bardzo smaczne i cieszą się popularnością 
na rynku, ale żeby być konkurencyjnym, trzeba wciąż zabiegać o 
klienta. W 2005 roku pozyskaliśmy dofinansowanie z Unii Euro-
pejskiej i dzięki temu kupiliśmy nowoczesne maszyny i urządze-
nia. Zwiększyliśmy produkcję i jakość naszych wyrobów. W 2010 
roku zrealizowaliśmy kolejny projekt współfinansowany przez 
Unię z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2007-2013 i budżetu państwa. Pozwoliło to nam posze-
rzyć produkcję o wyroby oblewane czekoladą. W 2011 roku, 
także korzystając z unijnych pieniędzy, kupiliśmy nowoczesne 
urządzenia do zawijania, dozowania i pakowania. Te działania 
były niezbędne dla rozwoju firmy. Wciąż się rozwijamy. Poszerza-
my asortyment, a przede wszystkim rynki zbytu. Bardzo pomaga 
nam w tym Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, 
do którego zakwalifikowaliśmy się i od dwóch lat bierzemy w nim 
udział. W jego ramach nasza firma odbyła już dziewięć wyjaz-
dów na targi i misje gospodarcze. Prezentowaliśmy się między 
innymi w Moskwie, Amsterdamie, Paryżu, Chicago, Waszyngto-
nie, Seulu. Przed nami kolejne wyjazdy. Te wszystkie działania 
znacząco przekładają się na sprzedaż naszych wyrobów. Podpi-
saliśmy już cztery znaczące kontrakty, kolejne są w fazie nego-
cjacji. Udział w programie procentuje. Bez unijnego programu 
nie bylibyśmy w stanie zaistnieć w świecie w takim wymiarze, bo 
taka promocja dużo kosztuje. Małego przedsiębiorstwa, które 

zatrudnia około 40 osób, po prostu na to nie stać.
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Włodzimierz Chamera

Zbigniew Stefańczyk

 Dobry sołtys to na wsi człowiek-instytucja. Zwołuje zebrania wiejskie, posiedzenia rady sołeckiej, zbiera podatki, 
aktywuje lokalną społeczność. Jest łącznikiem między wsią, a gminą. W gruncie rzeczy, w całej Polsce sołtysi mają 
takie same zadania, czego nie da się już powiedzieć o ich wynagrodzeniach. Tu rządzi zasada: „co kraj, to obyczaj”.

Jedna praca,

różna płaca?
 Sołtys, za swoją pracę, otrzymu-
je zapłatę w postaci diet za udział 
w sesjach rady gminy i prowizję od 
zebranych podatków. O wysokości 
diety decydują radni, na postawie 
art. 37b ustawy o samorządzie 
gminy. Rozpiętość jest duża: od 
100 zł do 600, czy nawet 800 zł. 
Podobnie z procentem od zebra-
nych podatków – może to być aż 
22 % (dotyczy to przede wszystkim 
podatków tzw. trudno ściągalnych, 
np. za posiadanie psa) , ale równie 
dobrze 3%, 5% lub 8%. Są gminy, 
w których sołtysi otrzymują dietę 
za każde posiedzenie rady gminy, 
w którym uczestniczą. W innych, 
dieta jest im wypłacana regularnie, 
co miesiąc, bez względu na ich 
uczestnictwo. 

 Ta dowolność samym sołtysom 
mało się podoba i coraz głośniej 
domagają się dyskusji, nie tylko 
o ujednoliceniu zasad wynagra-
dzania, ale też o zmianach w prze-
pisach, które nadałyby im nowy 
status, pozycje i rolę w samorzą-
dzie gminnym. W ubiegłym roku 
pojawił się poselski projekt ustawy 
zmieniającej ustawę o samorządzie 
gminnym, przyznający sołtysom 
i przewodniczącym osiedli i dzielnic 
diety w wysokości od 100 do 250 
zł, w zależności od liczby miesz-
kańców sołectwa. Miałyby one być 
finansowane w całości z budżetu 
państwa, a wypłacane przez wój-
ta lub burmistrza. Rada Ministrów 
projekt ustawy zaopiniowała nega-
tywnie, głównie dlatego, że zmiana 

przepisów oznaczałaby coroczną 
wypłatę z kasy państwa około 110 
mln zł. Ale rząd wskazał także na 
kilka wątpliwości prawnych.
 - Jest to dla nas bardzo waż-
ne, by kwestie wynagradzania 
sołtysów sformalizować, ujedno-
licić i nadać temu ustawowy cha-
rakter, by nie było to zależne wy-
łącznie od humoru wójta czy rady 
– mówi Kazimierz Łebek, wice-
prezes Stowarzyszenia Sołtysów 
Ziemi Kieleckiej. – Sołtys pracuje 
24 godziny na dobę. Obowiąz-
ków przybywa, choćby związa-
nych z naszym uczestnictwem 
w Unii Europejskiej. Sołtys musi 
tłumaczyć nowelizacje, organizo-
wać spotkania, a z tym wiążą się 
koszty: trzeba dojechać, trzeba 

zadzwonić. Jeśli sołtysa stać, by 
wydać parę groszy na paliwo, to 
jedzie, jeśli go nie stać, nie jedzie, 
a przecież każdy chciałby być 
mobilny i kreatywny. 
 Dieta jest ekwiwalentem lub 
rekompensatą za poświęcony 
czas i często poniesione wydat-
ki związane z wykonywaniem 
szczególnych obowiązków. Dzia-
łania na rzecz rozwoju kultural-
nego wsi, animacja życia spo-
łecznego – takie zadania sołtys 
wyznacza sobie sam i w praktyce 
do sołtysowania często dokłada 
z własnej kieszeni. Świętokrzyscy 
sołtysi niecierpliwie czekają na 
zmiany.

Robert Siwiec,
Anna Rdzanek-Kapsa

 Sołtysi są niekwestionowanymi liderami środowisk wiejskich. To właśnie oni o swoich „małych ojczyznach” wiedzą 
najwięcej, posiadają największą wiedzę o tym, jakie lokalne problemy trzeba rozwiązać w pierwszej kolejności. Czę-
stokroć napotykają jednak na związane ze swoja pracą problemy prawno – administracyjne. Wspólnie ze Zbigniewem 
Stefańczykiem, radcą prawnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pomagamy je rozwiązać. 

Prawnik radzi…

 Włodzimierz Chamera, soł-
tys sołectwa Rudki, gmina 
Nowa Słupia:
 - W Rudkach odbywają się 
co tydzień targi i po każdym ta-
kim dniu błąka się dużo psów, 

które ludzie przywożą i zosta-
wiają. Co jako sołtys powinie-
nem z tym zrobić? Nie mogę 
przecież zajmować się bezpań-
skimi psami, ale reprezentuję 
ludzi i chciałbym im pomóc. 
 Zbigniew Stefańczyk: - Za-
pewnianie opieki bezdomnym 
zwierzętom oraz ich wyłapywanie 
należy do zadań własnych gmin. W 
takiej sytuacji należy skontaktować 
się z urzędem gminy i poinformo-
wać ich o takim problemie. Urząd 
powinien mieć przeznaczone fun-
dusze na odławianie bezpańskich 
psów, a także podpisaną umowę 
ze schroniskiem dla bezdomnych 
zwierząt. Zasady wyłapywania 
bezdomnych zwierząt określa roz-
porządzenie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 26 sierpnia 1998 roku (Dz.U. 
Nr 116, poz. 753).

 Z dokumentu wynika, że inicja-
torem akcji wyłapywania bezdom-
nych zwierząt jest gmina. Rozpo-
rządzenie przyznaje jednak jed-
nostkom samorządu terytorialne-
go szeroką swobodę w zakresie 
formułowania zasad wyłapywania 
zwierząt. Rada gminy może w 
drodze uchwały przyjąć program 
zapobiegający bezdomności 
zwierząt. Taki program obejmuje 
m.in. zapewnienie bezdomnym 
zwierzętom miejsca w schronisku, 
odławianie bezdomnych zwierząt 
czy sterylizację lub kastrację zwie-
rząt w schronisku.
 Ponadto o problemie bezpań-
skich psów można poinformować 
wójta oraz radnych podczas se-
sji rady gminy. Zgodnie z art. 37 
a ustawy o samorządzie gminnym 
z 8 marca 1990 roku gospodarz 
wsi może uczestniczyć w pracach 

rady gminy na zasadach określo-
nych w statucie gminy, ale bez 
prawa udziału w głosowaniu. 

Oprac. Agata Pęk
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W Wojewódzkim Domu Kultury zgromadzili się samorządowcy, naukowcy, 
przedstawiciele świata kultury i duchowieństwa

 - Gloria Victis. Chwała zwyciężonym w obronie praw narodu i człowieka - mówił Tadeusz Kowalczyk, przewod-
niczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego otwierając 22 stycznia w Wojewódzkim Domu Kultury wspólną 
sesję Sejmiku Województwa i Rady Miasta Kielce. Samorządowcy uczcili w ten sposób 150. rocznicę wybuchu 
Powstania Styczniowego. Gospodarzami uroczystości byli Tadeusz Kowalczyk, przewodniczacy Sejmiku, Tomasz 
Bogucki, przewodniczący Rady Miasta Kielce, Grzegorz Świercz, wicemarszałek województwa i Wojciech Lubaw-
ski, prezydent Kielc. W sesji wzięli udział także: Ordynariusz Diecezji Kieleckiej Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan, 
wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, parlamentarzyści, gospodarze świętokrzyskich miast i gmin, rektorzy kielec-
kich uczelni oraz uczniowie szkół, noszących imię bohaterów powstania styczniowego. Uczestnicy uroczystości 
otrzymali okolicznościowe monety Narodowego Banku Polskiego oraz pamiątkowe kotyliony upamiętniające to 
wydarzenie historyczne.

„Kultywowanie pamięci

to nasz obowiązek”

 - 150 lat temu, 6 tysięcy Pola-
ków porwało się na 100-tysięcz-
ną armię carską. Broń miał co 
dziesiąty z nich. Stanęli do nie-
równej walki o wolną Polskę. Po-

Kieleccy i wojewódzcy radni przyjęli wspólny Apel w 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. W Apelu czytamy m.in. :
 „Jak drzewo bez korzeni, człowiek bez przeszłości, tak naród nie może istnieć bez historii.” (…) Chcemy być narodem, który pamięta o swoich 
bohaterach. (…) Sto pięćdziesiąt lat temu wybuchło powstanie styczniowe, w którym brał udział cały naród polski. Ten narodowy zryw nosił znamiona 
rewolucji społecznej i był wielkim sprzeciwem wobec całego świata na bezprawie i zbrodnie popełniane przez rosyjskiego zaborcę. Bohaterowie 
– Powstańcy zademonstrowali narodowi polskiemu i światu, walką, cierpieniem i śmiercią, że są rzeczy ważniejsze niż osobiste szczęście, a nawet 
życie.
 Sięgając do źródeł historycznych z dumą wspominamy początki działalności samorządowej w Kielcach i w innych miastach Województwa Święto-
krzyskiego, w latach 1861-1863, którą z całym przekonaniem możemy ocenić jako twórczą pomoc w budzeniu postaw patriotycznych wśród Polaków. 
 Kilkadziesiąt tysięcy mogił powstańców na trwale wpisało się w krajobraz polityczny, patriotyczny i kulturalny. Kultywowanie pamięci o uczestni-
kach tamtych wydarzeń to zaszczytny cel i patriotyczny obowiązek wszystkich pokoleń. My mieszkańcy Ziemi Świętego Krzyża w sposób szczególny 
jesteśmy do tego zobowiązani, gdyż ta Ziemia – Region Świętokrzyski była główną areną walk powstańczych.(…)
  Dziś, w Trzecim Tysiącleciu wdzięczną pamięcią i troską otaczamy groby powstańców styczniowych rozsiane w Polsce, na dalekiej Syberii, ale też 
na Ukrainie. Miejsca pamięci narodowej usytuowane w Polsce są pod szczególną ochroną samorządów lokalnych. Z opieką nad mogiłami powstań-
ców styczniowych poza naszymi granicami jest różnie, a przecież nie byłoby „Orląt Lwowskich” gdyby nie było powstania styczniowego. Apelujemy 
do Władz Publicznych Polski w tym w szczególności do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa by podjąć działania ocalające od zapomnienia 
mogiły powstańców styczniowych za granicą. Apel nasz dotyczy w szczególności kwatery powstańców styczniowych zlokalizowanej na wzgórzu 
Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie, gdzie spoczywa ponad stu naszych bohaterów narodowych. Mogiły Ich „wołają straszliwym głosem Idź 

i Czyń !”

wstańczą krwią spłynęła także 
Ziemia Świętokrzyska. Chwała 
bohaterom walk powstańczych 
pod Świętym Krzyżem, Mało-
goszczą, Opatowem, Chro-

brzem i  Grochowiskami - ak-
centował Tadeusz Kowalczyk. 

 Podczas uroczystej sesji 
wykład pt. „Wpływ Powstania 
Styczniowego na myśl patrio-
tyczną XIX i XX Wieku” wygłosił 
profesor Wiesław Caban z Uni-
wersytetu Jana Kochanowskie-
go. Przyznał, że powstańcy byli 
słabo uzbrojeni, podkreślając 
jednocześnie  znaczenie zrywu 
narodowościowego w budowa-
niu narodowej tożsamości. Pro-
fesor Caban przypomniał 
również postać znakomitego 
przywódcy oddziałów powstań-
czych Mariana Langiewicza 
oraz fakt, że 25 procent wszyst-
kich powstańczych potyczek 
zostało stoczonych w obec-
nych granicach naszego wo-
jewództwa. miejsce w naszym 
województwie. 
 Wagę powstańczego zrywu 
dla kolejnych, upominających 

się o wolną Polskę,  poko-
leń podkreślał wicemarszałek 
Grzegorz Świercz: 
- Zadawanie dziś pytania, czy 
powstanie styczniowe mia-
ło sens, pozbawione jest … 
sensu. Wydarzenia 1863 roku 
głęboko odcisnęły się nie tylko 
w naszej historii, ale i w świa-
domości narodowej. Szczegól-
nie wyraźnie widać to na Zie-
mi Świętokrzyskiej, która była 
teatrem powstańczych bitew;  
mamy w regionie wiele mogił 
i pomników, imionami bohate-
rów powstania styczniowego 
nazywamy instytucje kultury, 
placówki edukacyjne, ulice 
i place. Powstanie 1863 roku 
budziło kontrowersje już w mo-
mencie wybuchu, lecz zwalcza-
jące się w początkowym jego 
okresie stronnictwa potrafiły 
się zjednoczyć i wspólnie wal-
czyć. Na pewno bez powstania 
styczniowego, bez daniny krwi 



Świętokrzyski Informator Samorządowy 21

Nasz Region 1 (73) / 2013 POWSTANIE STYCZNIOWE

Uroczystości towarzyszyła podniosła, naprawdę wyjątkowa atmosfera

20 stycznia w Wąchocku odsłonięty został pierwszy w Polsce
pomnik jenerała Mariana Langiewicza,

jednego z najważniejszych przywódców powstania

 Mieszkańcy regionu świę-
tokrzyskiego z ogromną sa-
tysfakcją przyjęli uchwałę Se-
natu RP – wszak to właśnie w 
obecnych granicach naszego 
województwa rozegrała się 
prawie jedna trzecia wszyst-
kich bitew i potyczek stoczo-
nych w czasie powstania. Sa-
morząd Województwa wspól-
nie z władzami Kielc oraz 
samorządami powiatowymi 
i gminnymi, przygotował Pro-
gram obchodów 150. roczni-
cy powstania styczniowego 
na terenie województwa świę-
tokrzyskiego.
 W styczniu i w lutym odbyło 
się bardzo wiele uroczystości 
upamiętniających wydarzenia 
sprzed 150 lat. Zorganizowano 
dziesiątki prelekcji, sesji i konfe-
rencji naukowych, min. na kie-
leckiej Karczówce, w Bodzenty-
nie, Wąchocku i Włoszczowie, 
a w Krakowie i Małogoszczu 
przeprowadzony został niezwy-
kle ciekawy cykl wykładów po-
święconych właśnie bitwie pod 
Małogoszczem.

złożonej przez jego bohaterów, 
nie byłoby wolnej i niepodle-
głej Polski. Dlatego dzięku-
ję wszystkim Państwu za ten 
szczególny hołd, który składa-
my dziś prawdziwym patriotom 
i bohaterom - mówił Grzegorz 
Świercz. 

 Uroczystość uświetniły 
występy aktorów Teatru Że-
romskiego w Kielcach oraz 
młodzieży ze Szkoły Podsta-
wowej im. Bohaterów Powsta-
nia Styczniowego i Gimnazjum 
w Małogoszczu pod kierow-
nictwem Urszuli Frączak, która 
zaśpiewała powstańcze pieśni 
patriotyczne.

M.N. /R.S.

 3 sierpnia ub. roku Senat Rzeczypospolitej Polski przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2013 Rokiem Powstania 
Styczniowego. Wezwał instytucje państwowe i samorządowe wszystkich szczebli do godnego uczczenia wielkiej 
rocznicy. „Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców styczniowych, spłacamy dług 
wobec wielu pokoleń Polaków, którzy nie wahali się stanąć do walki w obronie wolności” - głosi uchwała. 

W hołdzie

patriotom i bohaterom

 Obchodom towarzyszą mar-
sze i rajdy piesze szlakami walk 
powstańczych, w których liczny 
udział biorą zarówno dorośli jak 
i młodzież szkolna. Mieszkańcy 
regionu świętokrzyskiego mogą 
obejrzeć nowo otwarte wystawy i 
prezentacje, jak choćby: „Między 
zwątpieniem, a nadzieją w 150 
rocznicę powstania stycznio-
wego” (Muzeum w Oblęgorku), 

„Powstanie styczniowe w doku-
mencie archiwalnym” (Archiwum 
Państwowe w Kielcach), „Bia-
ło-Czerwona. Instalacje Józefa 
Krzysztofa Oraczewskiego” (Mu-
zeum Narodowe w Kielcach), 
”Wystawa i prezentacja uzbroje-
nia powstańczego” (GOK w Bo-
gorii), „Powstanie Styczniowe 
w 150. rocznicę” (Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna w Kielcach), 

czy „Powstanie styczniowe w pu-
blikacjach pracowników Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach”. Okolicznościowe 
wystawy związane tematycz-
nie ze 150 rocznicą powstania 
styczniowego organizuje również 
Pedagogiczna Biblioteka Woje-
wódzka w  Kielcach oraz jej filie.
 W styczniu i lutym br. w na-
szym regionie odbyło się 
ponadto wiele uroczystości 
o charakterze patriotyczno-re-
ligijnym, m.in. w Klasztorze na 
Karczówce, w Chęcinach, Bo-
dzentynie, Wąchocku, Sando-
mierzu, Nowej Słupi, Bogorii, 
Bliżynie, Małogoszczu, Opato-
wie, Daleszycach oraz Chmiel-
niku.   Warto podkreślić, że za 
nami dopiero niewielka część 
wydarzeń zaplanowanych w ra-
mach „Programu obchodów 
150. rocznicy powstania stycz-
niowego na terenie wojewódz-
twa świętokrzyskiego”. Szcze-
gółowe informacje dotyczące 
kolejnych dostępne są na stro-
nie: www.1863.umws.pl

Marian Kolus
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Projekt współfinansowany 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 

 

 W styczniu bieżącego roku, na terenie dwóch województw: świę-
tokrzyskiego i małopolskiego, rozpoczęła się realizacja projektu part-
nerskiego pn. Akademia TRIZ dla biznesu, którego głównym celem 
jest wdrożenie nowej formy wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości 
w zakresie analizy problemów techniczno-organizacyjnych i techno-
logicznych, przy wykorzystaniu innowacyjnej metodyki TRIZ – Teorii 
Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Specyficzna cecha TRIZ to: 
prostota uzyskiwanych rozwiązań, niskie koszty realizacji i minimalna 
ilość prób poprzedzających wdrożenie.
 Projekt powstał z inicjatywy Świętokrzyskiego Centrum Innowacji 
i Transferu Technologii Sp. z o.o. (Lider Projektu) przy współpracy Part-
nerów z obu regionów, tj.: Samorządu Województwa Świętokrzyskiego – 
Departamentu Polityki Regionalnej/Oddziału Przedsiębiorczości i Nadzoru 
Właścicielskiego oraz Centrum Transferu Technologii funkcjonującego przy 
Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. 
 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 2.2.1 Poprawa jakości 
usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości 
i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Okres 
jego realizacji, to: 1 stycznia – 31 grudnia 2013 roku.
 Projekt ma unikalny w skali kraju charakter i stanowi pilotaż wdrożenia 
nowej, modelowej usługi w zakresie rozwiązywania różnego rodzaju pro-
blemów występujących w codziennej działalności przedsiębiorstw, w opar-
ciu o skuteczne i niewymagające wysokich nakładów finansowych metody 
oraz instrumenty, które mają jednocześnie bezpośredni wpływ na innowa-
cyjny rozwój firmy. Wypracowana w ramach projektu specjalistyczna usłu-
ga będzie pierwszą tego typu propozycją kierowaną do przedsiębiorstw na 
rynkach regionalnych i krajowym, stanowiąc uzupełnienie aktualnie ofero-
wanych usług proinnowacyjnych, w tym audytu technologicznego i trans-
feru technologii.
 Realizacja projektu będzie przebiegała w kilku etapach, obejmujących 
w szczególności następujące działania:
1 etap:  Podniesienie kompetencji i kwalifikacji konsultantów instytucji 
otoczenia biznesu w zakresie TRIZ, poprzez szkolenia na I poziom między-
narodowej certyfikacji TRIZ.
2 etap:  Dalsze podnoszenie kwalifikacji konsultantów na II poziom cer-
tyfikacji TRIZ.
Szkolenia na obu poziomach będą prowadzone przez jedynego w Polsce 
eksperta posiadającego III stopień certyfikacji TRIZ, nadawany przez Mię-
dzynarodową Asocjację TRIZ.
3 etap:  Opracowanie zestawu modelowych rozwiązań problemów me-
todą TRIZ oraz wypracowanie kompleksowej oferty „TRIZ dla biznesu” 
przez przeszkolonych w ramach projektu konsultantów, eksperta TRIZ oraz 
ekspertów branżowych, przy wsparciu merytorycznym Partnerów projektu. 
Ostateczna wersja metodologii realizacji usługi zostanie wydana w formie 
broszury, celem rozpowszechnienia w innych regionach.
4 etap: Testowanie modelowych rozwiązań podczas wizyt studyjnych, 
które zostaną przeprowadzone w trzech wybranych przedsiębiorstwach 
z terenu województw partnerskich. 
5 etap: Organizacja seminarium promującego projekt, w tym prezentu-
jącego m.in. rezultaty działań osiągnięte w wyniku testowania wypracowa-
nych rozwiązań w poszczególnych przedsiębiorstwach oraz przedstawia-
jącego „dobre praktyki” w zakresie wykorzystania TRIZ przez znane i zna-
komicie funkcjonujące firmy.
6 etap:  Organizacja warsztatów szkoleniowych dla firm z zakresu TRIZ 
(przewiduje się przeprowadzenie 5 cykli warsztatów z elementami coachin-

AKADEMIA TRIZ DLA BIZNESU
gu, w małych sprofilowanych grupach, podzielonych według branż, na te-
renie każdego z województw partnerskich). Przeprowadzenie warsztatów 
będzie miało jednocześnie na celu weryfikację możliwości realizacyjnych 
tego typu usługi w konkretnych przedsiębiorstwach.
7 etap: Wyłonienie z każdej grupy biorącej udział w warsztatach po jed-
nym przedsiębiorstwie, które otrzyma bezpłatną usługę ekspercko-dorad-
czą w formie profesjonalnego rozwiązania zgłoszonego przez siebie istnie-
jącego problemu, przy wykorzystaniu metodyki TRIZ.
Dodatkowo, każdemu z przeszkolonych przedsiębiorców zostanie udo-
stępniony pakiet szkoleń e-learningowych związanych z tematyką własno-
ści intelektualnej w biznesie oraz przyznany login i hasło, co umożliwi mu 
realizację szkoleń na profesjonalnej platformie, w dowolnym, najbardziej 
dogodnym dla niego czasie. Szkolenia będą obejmowały następujące 
bloki tematyczne: prawo autorskie, ochrona baz danych, ochrona znaków 
towarowych, ochrona wzorów przemysłowych, obrót prawami autorskimi, 
zwalczanie nieuczciwej konkurencji. 
Warsztaty szkoleniowe oraz szkolenia on-line dla przedsiębiorców zostaną 
przeprowadzone w ramach przedsięwzięcia pn. Akademia Innowacyjnego 
Rozwiązywania Problemów Metodą TRIZ w Przedsiębiorstwach.
8 etap: Konferencja zamykająca projekt, upowszechniająca osiągnięte 
rezultaty.

 Projekt pn. Akademia TRIZ dla biznesu jest kierowany przede wszystkim 
do przedsiębiorstw, które dostrzegają potrzebę udoskonalenia pewnych 
obszarów swojej działalności oraz chcą budować przewagę konkurencyj-
ną na rynku w oparciu o zastosowane rozwiązania innowacyjne. Odbiorcy 
projektu, to także przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i środowisk 
zaangażowanych w kreowanie rozwoju innowacyjnego województwa, tj. 
jednostek lokalnego samorządu terytorialnego, samorządów gospodar-
czych i zawodowych, administracji rządowej, szkół wyższych, jednostek 
naukowo-badawczych oraz organizacji pozarządowych.
 W ramach projektu planuje się przeszkolić z zakresu Teorii Rozwiązywa-
nia Innowacyjnych Zadań  łącznie 80 przedsiębiorstw oraz 25 konsultantów 
głównie z terenu województw świętokrzyskiego i małopolskiego. 

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać
na stronach: www.it.kielce.pl oraz www.akademiatriz.it.kielce.pl

Dane kontaktowe:
Biuro Projektu - Lider Projektu

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii 
Sp. z o.o.
ul. Zagnańska 84, 25-528 Kielce
tel. 41 343 29 19; osoba do kontaktu:
Wioletta Molęda – Kierownik Projektu, e-mail: moleda@it.kielce.pl

Biuro Lokalne Projektu - Partner Projektu

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej/Oddział Przedsiębiorczości 
i Nadzoru Właścicielskiego
ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, tel. 41 365 81 79;
osoba do kontaktu: Ewa Cisowska-Kusak – Kierownik Lokalny Projektu
e-mail: akademia-triz@sejmik.kielce.pl
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 Miło nam poinformować, że wśród nadesłanych do na-
szej redakcji poprawnych odpowiedzi na pytania w konkur-
sie ogłoszonym w numerze specjalnym„Naszego Regio-
nu” (5/2012) wyłoniliśmy zwycięzcę. Nagrodę otrzymuje 
pani Agata Zając z Kielc. Serdecznie gratulujemy i prosimy 
o kontakt z redakcją w celu odebrania nagrody.
 A oto poprawne odpowiedzi:
- Podczas ubiegłorocznej gali w WDK statuetkę „SUPERwę-

drowca Świętokrzyskiego” otrzymało Uzdrowisko Busko-
-Zdrój S. A.

- Koncert kolęd pn. „Świętokrzyskie kolędowanie z Polsatem” 
odbył się w Bazylice Katedralnej w Kielcach.

- 12 lutego po raz piąty nagrodą „Świętokrzyska Victoria” uho-
norowane zostały najbardziej aktywne firmy, samorządy 
i osobowości województwa świętokrzyskiego.

 Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnej edy-
cji konkursu. Tym razem wystarczy odpowiedzieć na pytanie: 
jaki obiekt historyczny w naszym regionie przedstawia 

 10 stycznia w Kielcach 
odbyło się drugie spotkanie 
Regionalnej Grupy Roboczej 
ds. wspierania reintegracji mi-
grantów, realizowane przez 
Departament Polityki Regio-
nalnej Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Święto-
krzyskiego w ramach projektu 
pn.: Regions benefitting from 
returning migrants – Re-Turn 
(Regionalne korzyści płynące 
z powrotu migrantów). Projekt 
realizowany jest od maja 2011 
roku, w ramach Programu dla 
Europy Środkowej Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej 2007-
2013, przy współfinansowaniu 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego.
 W konferencji wzięli udział 
przedstawiciele Regionalnej 
Grupy Roboczej, reprezentu-
jący: Politechnikę Świętokrzy-
ską, Świętokrzyski Urząd Wo-
jewódzki, Urząd Miasta Kielce, 
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju 
Regionalnego, Świętokrzyską 
Wojewódzką Komendę Ochot-
niczych Hufców Pracy, Cen-
trum Kształcenia Zawodowego 

Kolejne spotkanie członków Regionalnej Grupy Roboczej
ds. wspierania reintegracji migrantów projektu Re-Turn

Zakładu Doskonalenia Zawo-
dowego, Wojewódzki Urząd 
Pracy w Kielcach (Partner Sto-
warzyszony Projektu) oraz Sta-
ropolską Izbę Przemysłowo – 
Handlową. W spotkaniu uczest-
niczyli także reprezentanci 
powiatowych urzędów pracy 
w: Starachowicach, Kielcach, 
Opatowie, Jędrzejowie, Kazi-
mierzy Wielkiej, Skarżysku – 
Kamiennej, Miejskiego Urzędu 

Pracy w Kielcach oraz przed-
stawiciele drugiego polskiego 
partnera projektu – Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi. 
 Tematem przewodnim kon-
ferencji było omówienie mię-
dzynarodowych i regionalnych 
narzędzi projektu wspierają-
cych reintegrację migrantów. 
W trakcie spotkania dokonana 
została analiza działań pilotażo-
wych wykonywanych na rzecz 

projektu: Punktu Pierwszego 
Kontaktu i infolinii dla migran-
tów (800 888 998), strony inter-
netowej (www.e-swietokrzyskie.
pl/re-turn) oraz elektronicznego 
panelu  informacyjnego funk-
cjonującego przy Biurze Ob-
sługi Interesanta Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego. 
 Uczestniczący w konferencji 
ekspert zewnętrzny projektu Pa-
weł Warszycki z Hanzeatyckie-
go Instytutu Przedsiębiorczości 
i Rozwoju Regionalnego w Ro-
stocku w Niemczech, zaprezen-
tował trendy migracyjne będące 
wynikiem badań on-line oraz 
dotychczasowe osiągnięcia i re-
zultaty działań projektu. Ekspert 
przeprowadził także dyskusję na 
temat poprawy procedur, funk-
cjonujących na rzecz wsparcia 
reintegracji migrantów. 

Mariusz Kowalski
Oddział

ds. Projektów Europejskich
Departament Polityki

Regionalnej
Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego

Konkurs 
zamieszczona poniżej fotografia? Prosimy także o krótkie 
przedstawienie historii utrwalonego na fotografii obiektu. 

 Odpowiedzi należy nadsyłać do 8 marca 2013 roku na adres 
poczty elektronicznej: nasz.region@sejmik.kielce.pl lub listow-
nie: Biuro Komunikacji Społecznej, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, Al. IX  Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. 
 Spośród poprawnych odpowiedzi rozlosujemy nagrody! 
Naprawdę warto powalczyć!
 Życzymy powodzenia!



WOJEWÓDZTWO
ÂWI¢TOKRZYSKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

UNIA EUROPEJSKA

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

www.rpo-swietokrzyskie.pl


