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Drodzy Samorządowcy Województwa Świętokrzyskiego!

 Dzień Samorządu Terytorialnego jest okazją do wyrażenia uznania i szacunku 
dla wszystkich radnych i pracowników samorządowych, którzy z zaangażowaniem 
wykonują swoją pracę, służąc mieszkańcom województwa. Przyjmijcie Państwo 
podziękowania za wspólną troskę o rozwój samorządności lokalnej, za ciekawe 
pomysły i śmiałe decyzje dla dobra „małych Ojczyzn”. 
 Życzymy satysfakcji z codziennej pracy i  wszelkiej pomyślności  w życiu osobistym.

Tadeusz Kowalczyk

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego

Tadeusz Kowalczyk

 - 23 lata temu, 27 maja 
1990 roku, odbyły się pierw-
sze demokratyczne wybory 
do samorządu terytorialnego. 
Od tego czasu ważne decy-
zje dotyczące rozwoju „ma-
łych Ojczyzn” podejmowane 
są w poszczególnych woje-
wództwach, powiatach i gmi-
nach. Jednak na przestrzeni 
tych ostatnich dwóch dekad 
wyzwania stojące przed sa-
morządowcami radykalnie 
się zmieniły, a przede wszyst-
kim… znacznie ich przybyło.

 Tadeusz Kowalczyk: - 
W dalszym ciągu podtrzymuję 
swoją opinię, że reforma samo-

„Samorządność
to największe osiągnięcie demokracji”

 Rozmowa z Tadeuszem Kowalczykiem, przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

rządowa była wielkim sukce-
sem, a doświadczenia - zarów-
no polskie jak i innych krajów 
- wskazują, że samorządność 
to największe osiągnięcie de-
mokracji. Konstytucyjna zasada 
domniemania właściwości gmin 
we wszystkich sprawach nieza-
strzeżonych dla innych jedno-
stek samorządu terytorialnego 
dała im legitymację do „brania 
spraw w swoje ręce” i  działania 
na rzecz poprawy życia miesz-
kańców. Samorządy mają ela-
styczność działania kilkakrotnie 
większą od administracji rzą-
dowej. Racjonalnie gospoda-
rują pieniędzmi publicznymi, 
bo dostosowują struktury tych 

wydatków do miejscowych po-
trzeb. Zawsze, gdy nad wyda-
waniem tych pieniędzy istnieje 
społeczna kontrola, oparta na 
odpowiedzialności politycznej 
rządzących przed wyborcami, 
efektywność gospodarowania 
pieniędzmi jest większa.
 Obecnie sytuacja jest o tyle 
trudna, że wiele samorządów 
ma problemy ze zrównowa-
żeniem swoich budżetów. 
Jak wszyscy wiemy, wynika to 
z rozwinięcia ogromnego fron-
tu inwestycyjnego, co widocz-
ne jest w każdej części Ziemi 
Świętokrzyskiej. Tymczasem 
zadań przybywa, natomiast 
– w  wyniku kryzysu ekono-

micznego – zmniejszają się 
dochody gmin, powiatów i wo-
jewództw. 
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 Czasem padają zarzuty 
o „przeinwestowanie” w niektó-
rych dziedzinach. Niemniej, na 
etapie planowania nie dało się 
przewidzieć galopującego kry-
zysu gospodarczego  na świe-
cie, który pośrednio wpłynął na 
obniżenie dochodów budżeto-
wych.
 
 - Reforma samorządowa 
przyniosła wyłącznie same 
korzyści, czy też dostrze-
ga Pan w niej jakieś wady? 
Dokonałby Pan dziś jakichś 
zmian jeśli chodzi o funkcjo-
nowanie samorządów?

 - Od lat utrzymuje się bar-
dzo niekorzystna tendencja 
przekazywania samorządom 
zadań bez zapewnienia wystar-
czającej ilości środków na ich 
realizację. Ciągłe niedofinanso-
wanie zadań sprawia, że w spo-
sób niekontrolowany narastają 
długi, planowanie staje się nie-
stabilne, a wyborcom trudno 
wytłumaczyć, że przyczyny nie 
leżą po stronie władz samo-
rządowych. Dlatego też za pil-
ne uważam uchwalenie przez 
Sejm ustawy rekompensującej 
ubytki dochodów samorządów. 
 Wiele kwestii można by po-
prawić; gdyby dołożono więk-
szej staranności przy uchwala-
niu aktów prawnych, uwzględ-
nianiu wniosków i uwag sa-
morządowców, wprowadzaniu 
zmian eliminujących zauważa-
ne nieprawidłowości. Praktyka i 
życie czynią dopiero widoczny-
mi mankamenty  regulacji praw-
nych. 
 Niekorzystne zmiany demo-
graficzne (niski przyrost natu-
ralny, emigracja, starzenie się 
społeczeństwa) wymuszają po-
trzebę głębokiej analizy i dosto-
sowania zadań realizowanych 
poprzez województwo i gminy 
do nowych okoliczności (odtwo-
rzenie szkolnictwa zawodowego 
i wspieranie kierunków studiów 
adekwatnych do potrzeb rynku 
pracy, tworzenie oddziałów ge-
riatrycznych  i zakładów opie-
kuńczo-leczniczych, itp).
 Wszystkie szczeble samo-
rządu spełniają swoją rolę i są 
potrzebne. W związku z nowym 
okresem programowania unij-
nego 2014-2020  samorządow-
cy muszą współpracować ze 
sobą, aby w nowej perspekty-

wie finansowej mogły podołać 
narzuconym przez UE wymo-
gom i efektywnie wykorzystać 
środki unijne. 
 Chwalę Zarząd Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego za pod-
pisywanie umów i porozumień 
z Zarządami ościennych woje-
wództw w celu realizacji wspól-
nych projektów w zakresie infra-
struktury drogowej, promocji tu-
rystyki, rolnictwa, ochrony śro-
dowiska i innych oraz pozyski-
wanie ministerialnego wsparcia 
dla tych przedsięwzięć.    

 - Którą z decyzji Sejmiku 
uznaje Pan za największy 
sukces w pracy Samorządu 
Województwa w ostatnim 
roku?

 - Trudno określić i wybrać 
z mnogości dokumentów 
uchwalanych przez Sejmik te, 
które odniosą największy suk-
ces. Na sukces złoży się zaan-
gażowanie podmiotów współ-
uczestniczących w realizacji 
uchwał. Od początku 2012 roku 
Sejmik uchwalił 237 uchwał, 
w tym szereg programów i waż-
nych dokumentów z zakresu: 
ochrony zdrowia i polityki spo-
łecznej, sytuacji na rynku pracy,  
ochrony środowiska, edukacji 
szkolnictwa wyższego, kultury, 
kultury fizycznej.
 Chciałbym zwrócić uwagę 
na przyjęty ostatnio wielolet-
ni regionalny plan działań na 
rzecz promocji i upowszechnie-
nia ekonomii społecznej oraz 
rozwoju instytucji sektora eko-
nomii społecznej i jej otoczenia 
w województwie świętokrzy-
skim do roku 2020. Rozwój eko-
nomii społecznej w regionie jest 
szansą na przyszłość z uwagi 
na duże bezrobocie i znaczną 
ilość osób, które nie potrafią 
znaleźć pracy ani miejsca dla 
siebie. 

 - Każdy kolejny rok przy-
nosi kolejne wyzwania świę-
tokrzyskim samorządom. Na 
jakich zadaniach w nadcho-
dzącym okresie powinien się 
skupić przede wszystkim sa-
morząd wojewódzki?

 - Sprawą, z którą musimy 
się zmierzyć jest sytuacja fi-
nansowa szpitali, która  z roku 
na rok ulega pogorszeniu. Zbyt 

niska wycena wielu procedur 
medycznych, problemy z odzy-
skaniem środków finansowych 
za nadwykonania, ciągły wzrost 
kosztów stałych, prowadzi do 
coraz większych trudności 
w bilansowaniu tych placówek. 
Ustawowy obowiązek pokrycia 
przez samorząd województwa 
ujemnego wyniku finansowego 
podmiotów leczniczych, wymu-
sza konieczność poszukiwania 
i wdrożenia rozwiązań zapew-
niających lepszą efektywność 
wydatkowanych środków. Sa-
morząd Województwa będzie 
musiał pochylić się nad tym 
problemem.
 Planowane jest również od-
bycie  sesji na temat ochrony 
środowiska, podczas której 
chcemy poruszyć tematy: 
ochrony przyrody, rolnictwa 
ekologicznego, energii odna-
wialnej,  uprawy roślin energe-
tycznych i budownictwa pa-
sywnego. Ta sesja wpisuje się 
w prace, jakie toczą się w Mini-
sterstwie Ochrony Środowiska 
nad strategicznym planem ada-
ptacji dla sektorów i obszarów 
wrażliwych na zmiany klimatu 
do roku 2020r. Ministerstwo 
w czerwcu dokończy ten stra-
tegiczny plan, a my wychodząc 
naprzeciw, podejmiemy uchwa-
łę intencyjną, która pokaże,  że 
województwo jest otwarte na 
inicjatywy proekologiczne.  
 Intensywnie prowadzone 
są czynności nad aktualiza-
cją Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Świętokrzyskiego do 
2020 roku, która stanowiąc 
całościową koncepcję rozwoju 
województwa w wieloletnim ho-
ryzoncie czasowym wskazuje 
cele oraz identyfikuje programy 
wojewódzkie, poprzez które ma 
być realizowana. W najbliższym 
czasie zostanie ona przyjęta 
przez Sejmik.
 Trwają również prace nad 
przygotowaniem Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Województwa Świętokrzyskie-
go oraz jego okresową aktuali-
zacją na podstawie monitorin-
gu; stanu zagospodarowania 
przestrzennego regionu, wnio-
sków samorządów lokalnych, 
zmian „Strategii rozwoju woje-
wództwa”, a także zmian prze-
pisów i uwarunkowań prawnych 
dotyczących zagospodarowa-
nia przestrzennego. 

 Kontynuowana jest reali-
zacja projektu „Sieć szeroko-
pasmowa Polski Wschodniej 
– województwo świętokrzy-
skie”. 14 stycznia 2013 roku 
województwo otrzymało infor-
mację o zgodzie Komisji Eu-
ropejskiej na dofinansowanie 
projektu „Sieć Szerokopasmo-
wa Polski Wschodniej – woje-
wództwo świętokrzyskie”. To 
pierwsza decyzja w Polsce dla 
projektu regionalnej sieci szero-
kopasmowej. 
 Zarząd Województwa podjął 
działania mające na celu rozwi-
kłanie trudnej sytuacji „Lotniska 
Kielce” w Masłowie. Samorząd 
województwa, który jest więk-
szościowym udziałowcem spół-
ki chce jej likwidacji i powołania 
nowego podmiotu, który zajął-
by się zarządzaniem obiektem 
w Masłowie. Do czasu zakoń-
czenia procesu upadłościo-
wego, prace nad stworzeniem  
nowej spółki będą wstrzymane.
 Nieustannie pracujemy nad 
promocją turystyczną woje-
wództwa Świętokrzyskiego, 
Dep. Promocji, Edukacji, Kultu-
ry, Sportu i Turystyki we współ-
pracy z ROT organizuje wyjazdy 
na targi, tworzy spoty reklamo-
we województwa, w tej chwili 
trwa internetowe głosowanie na 
najlepszy spot reklamujący wo-
jewództwo – nasz jest absolut-
nym liderem. Kręcone są nowe 
odcinki znanego w całej Polsce 
serialu „Ojciec Mateusz”, który 
bije rekordy popularności. 
 W tegorocznym budżecie 
została założona koncentracja 
środków na zakończenie za-
dań inwestycyjnych,  na które 
pozyskano fundusze unijne. 
W związku z nowym okresem 
programowania i  kolejną alo-
kacją środków, Sejmik stanie 
przed koniecznością wskazania 
nowych tytułów inwestycyjnych 
i źródeł finansowania. 

 - Jakimi cechami, Pana 
zdaniem,  powinien wyróż-
niać się w dzisiejszych cza-
sach samorządowiec?

 - Dobry samorządowiec po-
winien być przede wszystkim 
uczciwy, wrażliwy społecznie, 
odpowiedzialny i winien postę-
pować zgodnie z rotą ślubowa-
nia. 

Redakcja
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 - Jest to sposób sprawdzony 
już na świecie, sposób prosty, 
ale bardzo nowoczesny – prze-
konuje Marcin Perz, dyrektor 
RCNT - Jeśli chcemy inwesto-
wać w młodych ludzi, to musi-
my im stworzyć takie warunki, 
żeby mieli dostęp do innowa-
cyjnych form kształcenia, in-
nych, niż stacjonarne w szkole. 
Takie miejsce właśnie powstaje.
 Pomysł Laboratorium zro-
dził się trzy lata temu. Wzo-
rowane jest na warszawskim 
Centrum Kopernik i gdyńskim 
Centrum Eksperymentów. Na 
prawie 4 tysiącach m2 powsta-
nie obiekt, w którym znajdzie 
się najnowocześniejszy sprzęt 
i ekspozycje z całego świata, 
które zmieniać się mają co pół 
roku. Służyć będzie przede 
wszystkim dzieciom i młodzieży 
szkolnej, ale także studentom 
i kadrze naukowej uczelni.
 - Musi być takie miejsce, 
które będzie skupiało naukow-
ców ze wszystkich uczelni, 
które będzie zachęcało ich do 
współpracy. Stworzymy takie 
miasteczko naukowe. To działa, 
o czym świadczy najlepiej przy-
kład Brukseli, która już wiele lat 
temu poprosiła uczelnie o wy-
prowadzenie swoich laborato-
riów kilkadziesiąt kilometrów za 
miasto, dzięki czemu naukowcy 
wreszcie mogli zacząć się spo-

Uczyć nowocześnie i innowacyjnie
 Centrum Nauki Leonardo da Vinci – taką nazwę przyjmie najprawdopodobniej Laboratorium, które powstanie 
w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu koło Chęcin. Wzorem sławnego już, warszaw-
skiego Centrum Kopernik, najmłodsi będą mogli w nim przeprowadzać „badania naukowe” i poprzez doświadcze-
nie, poznawać fizykę, chemię, matematykę, biologię, czy medycynę.

Konsekwentne działanie
Zarządu Województwa
 - Dofinansowujemy zadania 
znajdujące się na listach rezer-
wowych - mówi członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego 
Kazimierz Kotowski. - Były to 
bowiem dobre wnioski, z wysoką 

Inwestycje z list rezerwowych
 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego systematycznie podejmuje uchwały o przesuwaniu środków finan-
sowych na realizację projektów, które znajdują się na listach rezerwowych.  Jest to możliwe dzięki powstałym 
oszczędnościom po przetargach, różnicy wynikającej z rozmaitych kursów walut. 

tykać. Im się udało, my idziemy 
tym tropem. Bazujemy na do-
brych wzorcach – mówi Marcin 
Perz.
 Laboratorium wybuduje Fir-
ma Budowlana „Anna Bud”. 
Projekt powstawał dwa lata 
w Pracowni Architektury Bra-
taniec. – Przy projektowaniu 
inspirowaliśmy się głównie hi-
storią tego miejsca. Musieliśmy 
przyswoić sobie mnóstwo wie-
dzy i zmierzyć się jakoś z dzie-
dzictwem kulturowym, które tu 
zastaliśmy. Nasz projekt zatytu-
łowaliśmy: Żywioły i energia, hi-
storia i nowoczesność – mówią 
architekci Urszula Forczek-
-Brataniec i Marcin Brataniec 
– zdecydowanie najciekaw-
szym elementem konstrukcji 
będzie zielony dach, stanowią-
cy bufor cieplny dla budynku 

– to jego niewątpliwa zaleta. 
Będzie można po nim space-
rować. Ciekawostką będzie fa-
sada ekologiczna, naśladująca 
przekroje geologiczne charak-
terystyczne dla gór świętokrzy-
skich.
 Projekt jest współfinansowa-
ny z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego. – Bardzo się 
cieszę, że mając możliwość 
wspierania funduszami unijny-
mi naszych przedsięwzięć, nie 
skoncentrowaliśmy się jedynie 
na tych podstawowych zada-
niach komunalnych, infrastruk-
turalnych, ale także potrafimy 
przygotować projekty innowa-
cyjne, naukowe, które przy-
ciągać będą nawet mieszkań-
ców innych regionów – mówi 
Kazimierz Kotowski, członek 

Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego.
 Na terenie województwa 
świętokrzyskiego takich obiek-
tów nie ma, nie ma ich też 
w województwach śląskim, ma-
łopolskim i podkarpackim.
  - Mówiąc dziś o Centrum Na-
uki w Podzamczu wykazać się 
musimy wyobraźnią, ale w czerw-
cu przyszłego roku, mam nadzie-
ję, okaże się już rzeczywistością 
i zobaczymy tu tłumy dzieciaków. 
Jestem przekonany, że Labora-
torium świetnie uzupełni ofertę 
całego Regionalnego Centrum 
Naukowo-Technologicznego, 
w skład którego wchodzi ze-
spół pałacowo-parkowy, a tak-
że biobank, czyli przestrzeń do 
wykorzystywania nauki w nowo-
czesnej medycynie i tereny dla 
przedsiębiorców – mówi Adam 
Jarubas, marszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego. 
 W zarządzie Centrum znaj-
duje się 12 ha gruntu, które 
właśnie Gmina Chęciny zde-
cydowała się przeznaczyć pod 
inwestycje. Kierownictwo RCNT 
mocno stara się, by swoimi 
wpływami objęła je Staracho-
wicka Strefa Ekonomiczna. Za-
interesowanie przedsiębiorców 
jest duże. Tereny zostaną im 
udostępnione najprawdopo-
dobniej jeszcze w tym roku. 

Anna Rdzanek-Kapsa

oceną, zdobyły sporo punktów, 
jednak z powodu braku środ-
ków nie znalazły się wcześniej 
na listach do realizacji. Chcemy 
wesprzeć jeszcze w tym okresie 
programowania samorządy po-
wiatowe i gminne, instytucje na-
uki i służby zdrowia.

 Działania Zarządu Wojewódz-
twa  wspierają projekty o dużym 
znaczeniu społecznym. Ich realiza-
cja przyniesie pozytywne rezultaty 
w wielu obszarach życia miesz-
kańców regionu świętokrzyskiego.
 Teraz praktycznie w każdej 
osi priorytetowej, jak podkre-

śla Kazimierz Kotowski, Za-
rząd Województwa dokonuje 
pewnego rodzaju remanen-
tu, podsumowania, wylicze-
nia i przeliczenia. Wszystkie 
uwalniane oszczędności chce 
przekazać na zadania z list re-
zerwowych.

Umowa na realizację nowatorskiego projektu
w Podzamczu Chęcińskim podpisana!
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Zarząd Województwa zaoszczędzone na przetargach środki
dołożył m.in. na remonty dróg

Kilometry dróg,
miliony złotych dofinansowania
 Wolne środki z Działania 
3.2 „Rozwój systemów lokalnej 
infrastruktury komunikacyjnej” 
Zarząd Województwa warun-
kowo przeznaczył na realiza-
cję 8 projektów, które zostały 
zakwalifikowane do wsparcia 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007-
2013. Wcześniej zwrócił się do 
samorządów o złożenie dekla-
racji gotowości ich realizacji. 
 Wśród beneficjentów zna-
lazł się Powiat Opatowski, który 
przebuduje ulice Mickiewicza 
i Sempołowskiej w Opatowie 
o długości 1,8 km. Koszt in-
westycji wyniesie 4 mln zł, z 
czego 60-proc. dofinansowa-
nie - 2,4 mln. Przebudowane 
zostaną chodniki, zjazdy, na-
wierzchnia drogi, skrzyżowania, 
ustawione poręcze ochronne, 
wykonane przejścia dla pie-
szych, zakupione i zamonto-
wane oznakowanie pionowe, 
wykonane oznakowanie po-
ziome farbą akrylową białą.  W 
rejonie ulicy Sempołowskiej do-
datkowo przebudowany zosta-
nie parking na 30 miejsc obok 
byłego zakładu Wólczanka, 
zbudowana będzie kanalizacja 
deszczowa wraz z odprowa-
dzeniem wód opadowych do 
rzeki Opatówki.
 Z kolei Powiat Sandomier-
ski przebuduje 4-kilometrową 
drogę Klimontów – Obrazów 
oraz zbuduje przy niej chodni-
ki o długości 1,5 km. Inwesty-
cja będzie kosztować 5,5 mln 
zł, z czego 3,3 mln zł wyniesie 
dofinansowanie. Wzmocniona 
zostanie istniejąca nawierzch-
nia, poszerzona jezdnia do 
6 metrów w miejscach, gdzie 
jest węższa, powstaną przy niej 
krawężniki. Wykonany zosta-
nie chodnik o szerokości 2 m 
z kostki brukowej betonowej,  
a na każdą działkę będą zjaz-
dy z kruszywa łamanego. Na 
odcinkach, gdzie wykonanie 
rowów jest uciążliwe lub cał-
kowicie niemożliwe, wykonane 
zostaną ścieki z prefabrykatów 
betonowych ułożonych poza 
poboczem drogi lub wzdłuż 
krawężnika. W Klimontowie na 
odcinku 0,3 km wykonana zo-
stanie kanalizacja deszczowa 
z rur PVC. 

 Gmina Nagłowice zbudu-
je 3,3 km drogi Jaronowice 
– Trzciniec wraz z ciągiem pie-
szym, rowem odwadniającym 
oraz zjazdami. Jej koszt wynie-
sie 1,6 mln zł, z czego dofinan-
sowanie – 991,8 tys. zł.  Gmina 
Stąporków przebuduje i rozbu-
duje drogi na osiedlu Dr Anki 
w Staporkowie i przyległych uli-
cach, Reja, Kochanowskiego, 
a także na odcinku Gustawów-
-Kucabów. Prace będą koszto-
wać 3,5 mln zł, z czego 2,1 mln 
wyniesie dofinansowanie.  
 Największe inwestycje dro-
gowe będzie prowadził Powiat 
Starachowicki. Przebudowa 
6,4-kilometrowej drogi Dąbro-
wa Dolna – Grabków – Bostów 
na odcinku Grabków – Bostów 
wyniesie - 7, 9 mln zł, przy czym 
dofinansowanie - 4,7 mln. Z ko-
lei przebudowa 6,7-kilometrowej 
drogi Siekierno – Radkowice – 
Rzepin na odcinku Bronkowie – 
Rzepin  wyniesie 6,1 mln zł, przy 
czym dofinansowanie – 3,7 mln. 
 Gmina Bliżyn zbuduje 
725-metrową drogę w Zagórzu 
o wartości 803 tys. zł, przy czym 
otrzyma 478 tys. zł dofinanso-
wania. Powiat Włoszczowski 
przebuduje 328-metrową ulicę 
Sobieskiego we Włoszczowie 
i zbuduje kanalizację deszczo-
wą na odcinku od Śląskiej do  
Głowackiego. Wartość całko-
wita inwestycji wyniesie ponad 
1 mln zł, przy czym dofinanso-
wanie – 618 tys. zł. 

Z nowoczesnym sprzętem
w nauce i służbie zdrowia 
 Zarząd Województwa Świę-
tokrzyskiego dokonał także 
przesunięcia z listy rezerwowej 
trzech projektów, które zostały 

zaakceptowane pod względem 
merytoryczno – technicznym 
i mogą liczyć na dofinansowa-
nie. Inwestycje mieszczą się 
w Działaniu 2.1  „Rozwój inno-
wacji, wspieranie działalności 
dydaktycznej i badawczej szkół 
wyższych oraz placówek sekto-
ra „badania i rozwój””  Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2007 – 2013. 
 Beneficjentem jest tu Poli-
technika Świętokrzyska, która 
za 396 tys. zł kupi wyposaże-
nie, przy czym dofinansowa-
nie wyniesie 85 proc. kosztów 
kwalifikowalnych, czyli 337 tys. 
zł. Pomieszczenie objęte pro-
jektem to Laboratorium Me-
trologii  Wydziału  Mechatro-
niki i Budowy Maszyn, które 
składa się z dwóch pracowni: 
Pracowni Podstaw Metrologii 
oraz Pracowni Komputerowych 
Pomiarów Wielkości Geome-
trycznych. Dotychczasowe 
wyposażenie laboratorium jest 
już przestarzałe, zostało zaku-
pione w latach siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku. Tak długi 
okres eksploatacji spowodował 
zużycie techniczne i funkcjonal-
ne. Obecnie w praktyce prze-
mysłowej wykorzystywany jest 
sprzęt pomiarowy nowej gene-
racji umożliwiający stosowanie 
nowych technik pomiarowych 
z akwizycją danych i ich obrób-
ką wizualną i statystyczną. 
 Kolejnym beneficjentem jest 
Szpital Specjalistyczny Ducha 
Świętego, dawniej - Samodziel-
ny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Sando-
mierzu. Projekt pod nazwą 
„Wdrażanie innowacyjnych 
technik badań w diagnostyce 

klinicznej i ambulatoryjnej szpi-
tala w Sandomierzu” będzie 
kosztował 544,9 tys. zł, dofinan-
sowanie wyniesie 85 proc. wy-
datków kwalifikowalnych, czyli 
369,7 tys. zł. 
 Projekt obejmuje zakup wy-
sokospecjalistycznego sprzętu 
ucyfrowienia rtg oraz sprzętu 
laboratoryjnego do pracowni 
patomorfologii. Zdjęcia z mikro-
skopów z Pracowni Patomor-
fologii będą wysyłane do Uni-
wersytetu Medycznego  w Lu-
blinie do opisu i diagnozy przez 
tamtejszych pracowników na-
ukowych. Uniwersytet będzie 
korzystał z bazy danych, zdjęć 
Rtg i zdjęć komórek z Pracowni 
Patomorfologii w Sandomierzu. 
Zdjęcia cyfrowe z rtg będą wy-
syłane pocztą elektroniczną.
 Z kolei Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Busku-Zdroju kupi 
nowoczesną aparaturę nauko-
wo-badawczą dla Oddziałów 
Chirurgii i Urologii i Dializ za 
1,8 mln zł, dofinansowanie jak 
w poprzednich projektach – 85 
proc. kosztów kwalifikowal-
nych, czyli w tym przypadku 
1,5 mln zł.  
 Projekt przewiduje wypo-
sażenie ZOZ w nowoczesny 
sprzęt medyczny, dzięki czemu 
zmodernizowane zostaną trzy 
oddziały. Stworzy to optymal-
ne warunki dla rozwoju prac 
badawczo - naukowych i wy-
soko wykwalifikowanych kadr. 
Dzięki tym zabiegom powstanie 
nowoczesna baza naukowo 
- technologiczna i badawczo 
– rozwojowa. Będą z niej ko-
rzystać różne instytucje: ZOZ 
w Busku-Zdroju, III Katedra Chi-
rurgii Ogólnej Collegium Medi-
cum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, która przeprowadza ba-
dania naukowe, Wyższa Szkoła 
Ekonomi i Prawa w Kielcach 
wykorzystująca wyniki badań 
naukowych oraz Regionalne 
Centrum Naukowo-Technolo-
giczne jako instytucja otoczenia 
biznesu w Podzamczu. W pro-
jekcie znajdą się pieniądze na 
kupno duodenskopu z oprzy-
rządowaniem, który pozwoli 
na pełną diagnostykę chorób 
żółciowych, trzustki i wątroby 
z jednoczesną interwencją. Po-
zwoli to na uniknięcie kosztow-
nych procedur wykonywanych 
w klasycznej chirurgii. 

(n)
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 Co przyciąga pasażerów 
do kolei? Przede wszystkim 
dobra oferta cenowa, nowy ta-
bor i stała oferta przewozowa 
(rozkład jazdy pociągów) dopa-
sowana do potrzeb mieszkań-
ców. - Z myślą o pasażerach 
na przykład w marcu ubiegłego 
roku uruchomiliśmy dodatkowe 
połączenia między Ostrowcem 
Świętokrzyskim, Skarżyskiem 
Kamienną, a Kielcami. Kursuje 
tam w sumie 10 dodatkowych 
pociągów. Istotne jest to, że 
pasażerowie mogą wsiąść 
do pociągu w Ostrowcu i bez 
przesiadki dojechać do Kielc 
czy dalej do Krakowa, czego 
wcześniej zrobić nie mogli. 
Co ważne,  połączenia zostały 
uruchomione w godzinach pro-
ponowanych przez pasażerów 
– tłumaczy Jan Maćkowiak, 
członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego.
 Zasadność uruchomienia 
tych połączeń znalazła również 
potwierdzenie w  badaniach 
potoków podróżnych. Tenden-
cja jest pozytywna, przybywa 
pasażerów, a tym samym prze-
wozy są mniej deficytowe, bo 
kolej odnotuje większe  przy-
chody ze sprzedanych biletów.
 Samorząd Województwa 
przywiązuje dużą wagę do jako-
ści podróżowania i stanu taboru. 
Pasażerowie mogą podróżować 
zakupionymi w 2011 roku czte-
rema nowymi pociągami typu 
Elf. To nowoczesne, klimatyzo-
wane, estetyczne i bezpieczne 
pojazdy. Przeprowadzono też 
modernizację dwóch pojazdów 
szynowych z 2005 roku stano-
wiących własność Wojewódz-
twa i jednostki należącej do 
Przewozów Regionalnych. To 
jednak nie wszystko, ponieważ 
Samorząd Województwa pla-
nuje  zakup kolejnych sześciu, 

Boom
na podróże koleją

 W 2010 roku Świętokrzyski Zakład Przewozów Regionalnych działający na rzecz Województwa przewiózł ponad 
milion trzysta tysięcy pasażerów, rok później o czterysta tysięcy więcej, a w roku ubiegłym już ponad dwa miliony 
sześćset tysięcy. Na przestrzeni ostatnich lat liczba odprawionych pasażerów wzrosła dwukrotnie. Plany na bieżą-
cy rok są imponujące. Przewozy Regionalne planują odprawić w regionie świętokrzyskim rekordową ilość blisko 
trzech milionów pasażerów.

Robert Zaborski, dyrektor Świętokrzyskiego Zakładu Przewozów 
Regionalnych, Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa i Piotr Małek, 

zastępca dyrektora Polskich Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej 

ale tym razem trzyczłonowych 
pociągów w ramach projektu 
z Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko, wspól-
nie z województwami małopol-
skim, podkarpackim i śląskim. 
- Nowymi składami zastąpimy 
kursujące na trasach między 
województwem świętokrzyskim, 
a małopolskim i śląskim stare 
i wyeksploatowane jednostki 
znane jako EN57. Ponadto za-
kup nowych pociągów pozwoli 
nam stworzyć odpowiedni park 
taborowy dzięki któremu bę-
dziemy w stanie na bieżąco do-
stosowywać składy do potrzeb 
pasażerów. Tam gdzie będzie 
ich najwięcej będą kursowały 
pojemniejsze pociągi – zachwa-
la Jan Maćkowiak. 
 Nowoczesne składy same 
policzą pasażerów i przekażą in-
formację do centrali organizato-
ra przewozów i operatora, którzy 
będą mogli szybko zareagować 
i tam gdzie będzie więcej pa-
sażerów wysyłać pojemniejsze 
składy. - Możliwość taką daje 
nam już działające specjalne 
oprogramowanie, które również 
zostanie zainstalowane w no-
wych pojazdach. Na bieżąco 
sprawdzamy ilu pasażerów po-

dróżuje wybranym pociągiem, 
możemy też sprawdzać jego 
punktualność, a także w którym 
miejscu aktualnie się znajduje – 
wyjaśnia Jan Maćkowiak.
 Dobra siatka połączeń oraz 
nowoczesny tabor jednak nie 
wystarczą aby przyciągnąć pa-
sażerów do podróży koleją. Po-
trzebna jest również dobra kon-
kurencyjna oferta cenowa. Taką 
właśnie okazał się  Bilet Święto-
krzyski. Oferta ta jest tak skon-
struowana, że cena biletu jest 
średnio o 40 proc. niższa niż 
w taryfie standardowej, okre-
ślonej przez spółkę Przewozy 
Regionalne. Dlatego właśnie 
oferta ta jest tak atrakcyjna dla 
podróżnego i stała się popular-
na wśród mieszkańców woje-
wództwa. - Pracuję w Kielcach, 
a mieszkam w Skarżysku Ka-
miennej. Do tej pory dojeżdża-
łam busem, ale oferta kolejowa 
stała się dla mnie zdecydo-
wanie atrakcyjniejsza nie tylko 
cenowo, ale również czasowo. 
Teraz przyjeżdżam o piętnaście 
minut szybciej. Bardzo mnie 
cieszy i to, że w  tych nowych 
pociągach zimą mam ciepło, 
a latem przyjemnie chłodno, 
a toaleta wreszcie nie od-

strasza przed skorzystaniem 
– mówi pani Anna, pasażerka 
zapytana przez nas na dworcu 
kolejowym w Kielcach.
 Do końca 2012 roku z oferty 
Biletu Świętokrzyskiego mogli 
skorzystać podróżni jadący 
pociągami REGIO wyłącznie 
między stacjami Jędrzejów 
– Kielce – Skarżysko – Kamien-
na i Ostrowiec Świętokrzyski. 
Od 1 stycznia bieżącego roku 
oferta została rozszerzona do 
stacji Żelisławice i Jędrzejów. 
Dla przykładu bilet normalny 
z Jędrzejowa do Żelisławic (104 
km) wg taryfy REGIO to wyda-
tek 22 zł (wg taryfy Bilet święto-
krzyski - 13 zł.). Identyczna kal-
kulacja obowiązuje na przejazd 
między stacjami Żelisławice 
i Ostrowiec Św.
 Od 13 maja ofertą „Bilet 
Świętokrzyski” zostało objęte 
całe województwo świętokrzy-
skie. To innowacyjny i nowa-
torski projekt w Polsce. - Nie 
ma innego regionu w Polsce, 
w których Samorząd wspólnie 
z Operatorem wprowadziliby 
taką samą lub podobną ofertę 
cenową i na obszarze całe-
go województwa. Liczymy, że 
właśnie to jest sposobem na 
przyciągnięcie nowych klientów, 
a jednocześnie zatrzymanie 
obecnych. To właśnie wyróż-
nia nasze województwo na tle 
innych i pokazuje, że na pierw-
szym miejscu stawiamy dobro 
i zadowolenie pasażera – mówi 
Jan Maćkowiak.
 Po zakończeniu procesu in-
westycyjnego planowanego na 
rok 2015 Województwo Świę-
tokrzyskie będzie pierwszym 
w Polsce, które wymieni stary 
i wysłużony tabor kolejowy.

Konrad Trela,
Departament Infrastruktury 
Urzędu Marszałkowskiego
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 - Mija 10 lat od referendum 
w sprawie wejścia Polski do 
Unii Europejskiej i 9 lat nasze-
go członkostwa we Wspólno-
cie. Jak Pan ocenia ten czas? 
Jaki jest bilans naszej przyna-
leżności do UE? 
 Doktor Czesław Siekierski: 
- Do Unii Europejskiej weszliśmy 
9 lat temu, ale decyzja o wstą-
pieniu zapadła przed dziesię-
cioma laty, podczas ogólnona-
rodowego referendum, w którym 
to większość obywateli opowie-
działa się na wejściem Polski 
do Unii. I najlepszą oceną tych 
lat naszej obecności w unijnych 
strukturach jest akceptacja spo-
łeczeństwa – prawie 90 procent 
obywateli pozytywnie ocenia 
członkostwo Polski w Unii Euro-
pejskiej.
 Ale patrząc na to niezmiernie 
ważne dla Polski wydarzenie, 
trzeba też zauważyć, że była to 
jedyna słuszna decyzja. Proce-
sy globalizacyjne powodują, że 
państwa, aby szybciej rozwijać 
się i skuteczniej rozwiązywać 
swoje problemy, muszą tworzyć 
wspólne inicjatywy i występować 
razem w różnych działaniach.
 Te 9 lat to okres dobrego roz-
woju Polski, bo choć od 2007 
roku mamy w Europie kryzys, 
to latach 2007 – 2012 Polska 
osiągnęła 18 procentowy wzrost 
Produktu Krajowego Brutto. Na 
tle innych krajów europejskich to 
bardzo dobry wynik, choć wzrost 
ten jest ciągle za mały, abyśmy 
mogli myśleć o szybszym wy-
równaniu poziomu rozwoju i ni-
welowaniu różnic, jakie dzielą 
nas od najmocniejszych gospo-
darczo państw Europy. Na to 
trzeba wiele lat. Najważniejszym 
wskaźnikiem rozwoju ostatnich 
9 lat jest istotny wzrost eksportu 
– to on daje największe podatki 
i przekłada się na miejsca pracy.
 - Ale chyba nie wszystko 
wygląda tak różowo, zwłasz-
cza patrząc na toczący Europę 
kryzys? 
 - Negatywną stroną jest ro-
snące zadłużenie Polski. Choć 
na tle innych państw nie wypa-
damy najgorzej, mieszcząc się 
w unijnych normach zadłużenia, 
to jednak jest ono za wysokie, 

Unia Europejska – kolejne rozdanie 
 W regionach najefektywniej wykorzystuje się fundusze unijne – uważa dr Czesław Siekierski, poseł do 
Parlamentu Europejskiego.

jeśli myślimy o wejściu do strefy 
euro. Zanim to jednak nastąpi, 
musimy uporządkować gospo-
darkę w strefie euro i przywró-
cić zaufanie do wspólnej euro-
pejskiej waluty. Zwłaszcza, że 
w ostatnim czasie to zaufanie 
zostało mocno nadszarpnięte.
 - Kończymy obecny okres 
unijnego finansowania, co da-
lej?
 - 2013 rok jest rokiem ogła-
szania ostatnich przetargów na 
realizację projektów z budżetu 
unijnego na lata 2007 – 2013. 
Będziemy mieli jeszcze dwa lata 
na ich realizację i pełne rozlicze-
nie wszystkich programów. Jed-
nocześnie już od 2011 roku pra-
cujemy nad nową perspektywą 
finansową na lata 2014 – 2020. 
Przyszło nam tworzyć ten nowy 
budżet Unii Europejskiej w trud-
nym okresie dla gospodarki 
światowej, w tym unijnej, oraz 
w kryzysie w strefie euro. Wiele 
krajów zwłaszcza południa Eu-
ropy – Grecja, Cypr, Hiszpania, 
ale też Włochy, jest w napraw-
dę trudnej sytuacji gospodar-
czej. Główni płatnicy netto w UE 
(czyli kraje, które więcej łożą do 
wspólnego unijnego budżetu, 
niż z niego korzystają) ponoszą 
wydatki związane ze wsparciem 
krajów południa, by nie doszło 
do globalnego załamania go-
spodarczego strefie euro. Jed-
nocześnie we wszystkich kra-
jach rośnie liczba bezrobotnych, 
zwłaszcza wśród młodzieży. Na-
wet Niemcy mają ogromne trud-
ności z tłumaczeniem się swoim 
obywatelom i przekonaniem ich, 
że pomagając krajom południa 
Europy, w rzeczywistości dbają 
o niemieckiego podatnika, odsu-
wając od niego groźbę jeszcze 
większego załamania finansów.
 - Kryzys zachwiał stabilno-
ścią Unii? 
  - Obecny kryzys zachwiał 
Unią Europejską. Ale to tak, jak 
z chorobą - jeśli jest dobrze le-
czona, to organizm wychodzi 
z niej wzmocniony. Trzeba zasto-
sować takie instrumenty, które 
zabezpieczą europejską gospo-
darkę i kraje UE nie będą po-
datne na takie sytuacje w przy-
szłości. Obecny kryzys jest po 

części efektem zbyt szybko 
prowadzonego procesu integra-
cji. W Unii znalazły się zbyt zróż-
nicowane gospodarczo pań-
stwa, by bezproblemowo mogły 
funkcjonować w jednej strefie 
euro. Przypomnę tylko, że po-
czątkowo Grecja miała nie wejść 
do strefy, ponieważ nie była do 
tego przygotowana. Dopiero po 
dodatkowych audytach uznano, 
że jest taka możliwość. Czas po-
kazał, że była to przedwczesna 
decyzja, że pewnych procesów 
nie da się przyspieszyć. To także 
nauczka dla Polski.
 Zróżnicowana Europa, wy-
dzielona strefa euro, to nie jest 
coś dane raz na zawsze. Kraje, 
które wypełniają kryteria – mogą 
do niej przystąpić. Ale powinny 
być też jasno określone warun-
ki opuszczenia lub usunięcia ze 
strefy euro, jeśli dany kraj prze-
staje spełniać kryteria udziału we 
wspólnej strefie walutowej. 
 - Kiedy można się spodzie-
wać porozumienia między 
Radą UE a Parlamentem Eu-
ropejskim w sprawie unijnego 
budżetu na lata 2014 – 2020? 
 - Ostatnio miało miejsce spo-
tkanie na szczycie z udziałem 
przewodniczącego Komisji Eu-
ropejskiej Jose Manuel Baros-
so, Parlamentu Europejskiego 
– Martina Schulza i szefa prezy-
dencji – premiera Irlandii Enda 
Kenny. Podjęte zostały decyzje, 
które pozwolą na przyspieszenie 
prac. Jeszcze przed wakacjami 
budżet unijny na nową perspek-
tywę finansową powinien być za-
twierdzony.
 - Jest Pan zadowolony z puli 
przyznanej Polsce i wstępne-
go podziału na „koszyki regio-
nalne”? 
 - Generalnie kwoty przezna-
czone na Fundusz Spójności 
wzrosły i odbyło się to kosztem 
Wspólnej Polityki Rolnej. Cały 
budżet UE na lata 2014 – 2020 
został wstępnie ustalony na po-
ziomie 960 mld euro. Z tej puli 
Polska ma przyznane 105,8 mld 
euro. Dalsze podziały tej kwoty 
odbywają sie już na szczeblu 
krajowym, na poziomie polskie-
go rządu. Potrzebna jest sze-
roka dyskusja, jak te pieniądze 

podzielić. Tak istotna z punktu 
widzenia rozwoju kraju kwestia, 
nie może to być sprowadzona 
jedynie do decyzji Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego. Trzeba 
wziąć pod uwagę różne uwa-
runkowania, sytuację poszcze-
gólnych sektorów gospodarki 
i poszczególnych regionów. Re-
alizowany w obecnej perspekty-
wie finansowej program „Rozwój 
Polski Wschodniej” dedykowa-
ny pięciu najsłabszym ekono-
micznie regionom (warmińsko 
– mazurskiemu, podlaskiemu, 
lubelskiemu, podkarpackie-
mu i świętokrzyskiemu) należy 
kontynuować i stosować się do 
głównej zasady Unii Europejskiej 
– solidaryzmu. Oznacza to, że 
należy wspomagać te regiony, 
które są w trudniejszej sytuacji 
gospodarczej, których rozwój 
wymaga większego zastrzyku 
funduszy pomocowych. Tymcza-
sem przedstawiając pierwsze 
propozycje Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego o zasadzie 
solidaryzmu jakby zapomniało. 
Potrzebne są decyzje na szcze-
blu rządowym, które odwrócą te 
dysproporcje. Regiony same nie 
wywalczą sprawiedliwego po-
działu unijnych pieniędzy. 
 Jedno jest pewne – znaczna 
pula unijnej pomocy powinna 
być dzielona w regionach, bo to 
na szczeblu województwa naj-
lepiej, najbardziej efektywnie, 
w gospodarski sposób wyda-
wane są te fundusze. Stąd za-
powiedź, że unijnych pieniędzy 
będzie więcej, musi dotyczyć 
wszystkich regionów.
 - Dziękuję za rozmowę. 

Iwona Sinkiewicz

Czesław Siekierski
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- Kładziemy nacisk na 
przedsięwzięcia długofalowe, 
do których zaliczamy budowę 

obwodnic, czy chociażby 
wzmocnienie kontroli na stacjach 

diagnostycznych
- mówi Anna Hynek

 Ocena jakości powietrza, ja-
kiej każdego roku dokonuje Świę-
tokrzyski Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska, stała się 
podstawą do opracowania  „Pro-
gramu ochrony powietrza dla 
województwa świętokrzyskiego”. 
Konieczne są bowiem działania, 
zmierzające do obniżenia po-
ziomu stężenia substancji, które 
szkodzą nie tylko środowisku, ale 
też naszemu zdrowiu. 
 - Główne problemy, powtarza-
jące się od lat, wynikają przede 
wszystkim  z niskiej emisji po-
wierzchniowej, czyli przedosta-
wania się do powietrza szkodli-
wych pyłów i gazów z domowych 
pieców grzewczych. Często 
spalany jest w nich węgiel ni-
skiej jakości i odpady, a samo 
urządzenie jest w złym stanie 
technicznym. Do tego dochodzą 
zanieczyszczenia przemysło-
we i komunikacyjne, związane 
z transportem drogowym – wy-
jaśnia Anna Hynek z Oddziału 
Kształtowania Środowiska w De-
partamencie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego. 
 Jak wynika z oceny jakości 
powietrza WIOŚ w Kielcach, 
w naszym regionie przekroczone 
zostały dopuszczalne normy py-
łów zawieszonych, czyli substan-
cji szkodliwych, zawierających 
także związki toksyczne. Dlatego 
w Programie ochrony powietrza 
zaplanowano krótko i długoter-
minowe działania naprawcze, 
mające na celu poprawę sytuacji. 
– Największy nacisk kładziemy 
na to, aby gminy, które znajdują 
się na obszarach przekroczeń, 
opracowały i wdrożyły „Program 
Ograniczenia Niskiej Emisji”. Po-
winien on zawierać m.in. system 
zachęt finansowych do wymiany 
systemów grzewczych dla osób 
prywatnych. Należy jednak pa-
miętać, że sam zakup nowocze-
snego pieca nie wystarczy. Pro-
blem dotyczy późniejszych kosz-
tów eksploatacji – mówi Anna 
Hynek.  – Dlatego prowadzimy 
starania zmierzające do tego, by 
ceny dobrej jakości węgla były 
niższe dla pojedynczego odbior-
cy. Duże przedsiębiorstwa mają 

Dbajmy o jakość naszego powietrza! 
 Zanieczyszczenia przemysłowe, wysoka emisja spalin samochodowych, a także zły stan techniczny domowych 
pieców, w których spalamy niskiej jakości węgiel lub, co gorsza, odpady – to główne przyczyny tego, że w wo-
jewództwie świętokrzyskim dopuszczalne normy szkodliwych substancji w powietrzu zostały w ostatnich latach 
przekroczone.

bowiem możliwość spalania 
gorszego węgla w warunkach, 
które uniemożliwią przeniknięcie 
zanieczyszczeń do powietrza 
– wyjaśnia. Jak dodaje, pisma 
w sprawie obniżenia cen paliw 
przyjaznych środowisku wysyła-
ne były do Ministra Gospodarki. 
Pracownicy Departamentu Roz-
woju Obszarów Wiejskich i Śro-
dowiska należą także do Grupy 
Roboczej „Ochrona Powietrza 
i Energetyka”, działającej w ra-
mach Sieci „Partnerstwo: Śro-
dowisko dla Rozwoju”, powoła-
nej przez Generalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska. Podejmo-
wane są tam próby przeforsowa-
nia nowych rozwiązań prawnych 
w toku prac nad Krajowym pro-
gramem ochrony powietrza. 
 Istotnym problemem, powo-
dującym zanieczyszczenie po-
wietrza, są także spaliny i pyły 
przenikające do środowiska 
w wyniku wzmożonej komunikacji 
i złej jakości technicznej pojaz-
dów poruszających się po na-
szych drogach.  Program ochrony 
powietrza zawiera również działa-
nia naprawcze, związane z emisją 
komunikacyjną – m.in. utwardze-
nie poboczy oraz wyprowadze-
nie ruchu z miasta, szczególnie 
z najbardziej obciążonych ulic. 
– Kładziemy też nacisk na przed-
sięwzięcia długofalowe, do któ-
rych zaliczamy budowę obwod-
nic, czy chociażby wzmocnienie 
kontroli na stacjach diagnostycz-
nych, dotyczących obowiązku 
badania poziomu spalin samo-
chodowych. Wszystkie działania 
zawarte w Programie powinny 
zostać zakończone do 2020 roku 
– wyjaśnia Anna Hynek.
 Oprócz środków pochodzą-
cych z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska, jakimi dysponują 
gminy w ramach własnych budże-
tów, istnieje również możliwość 
wsparcia działań naprawczych 
z Narodowego i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. WFOŚiGW 
w Kielcach udziela dofinanso-
wania w formie pożyczki, dotacji 
oraz dopłaty do oprocentowania 
kredytów bankowych. – Ruszył 
już program NFOŚiGW – KAWKA, 

który ma na celu zmniejszenie 
narażenia ludności na  oddziały-
wanie zanieczyszczeń powietrza 
w strefach, w których występują 
znaczące przekroczenia do-
puszczalnych i docelowych po-
ziomów substancji w powietrzu. 
Środki w ramach tego Programu 
przeznaczone będą dla gmin 
ujętych w Programie ochrony 
powietrza i przekazane zostaną 
na walkę z niską emisją – mówi 
Anna Hynek. – Chcielibyśmy, 
aby działania dotyczące ochrony 
powietrza zostały ujęte w Regio-
nalnym Programie Operacyjnym 
oraz w Programie Rozwój Polski 
Wschodniej. Dotychczas środ-
ki unijne dostępne były bowiem 
tylko dla zakładów i przedsię-
biorstw, a nie osób prywatnych 
– dodaje.
 Warto podkreślić, jak duże 
znaczenia dla naszego zdrowia 
ma jakość powietrza, którym od-
dychamy. Pyły i inne związki che-
miczne stanowią poważny czyn-
nik chorobotwórczy, powodujący 
choroby płuc i reakcje alergicz-
ne. – Zanieczyszczenie środo-
wiska niekorzystnie wpływa na 
funkcjonowanie naszego układu 
oddechowego. Grupą najbar-
dziej narażoną na jego skutki są 
niewątpliwie dzieci i młodzież. 
W okresie dorastania następuje 
bowiem rozwój płuc. Szkodli-
we związki zawarte w powietrzu 

Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa
 - Poprawa jakości powietrza i bezpieczeństwa ekologicz-
nego to jedno z trudniejszych zadań, z jakim przyszło nam się 
zmierzyć w dzisiejszych czasach. Zanieczyszczenie środowiska, 
spowodowane szybkim postępem cywilizacyjnym, wzmożonym 
ruchem komunikacyjnym i rozwojem przemysłu powoduje, że  
dopuszczalny poziom szkodliwych substancji w powietrzu został 
w naszym województwie przekroczony. Samorząd Województwa 
podejmuje więc szereg inicjatyw, aby doprowadzić do poprawy 
sytuacji. Działania, które mają na celu przywrócenie dopuszczal-
nych wartości substancji zagrażających środowisku naturalnemu 
i naszemu zdrowiu, realizowane są w ramach „Programu ochrony 
powietrza województwa świętokrzyskiego”. Program jasno okre-
śla przyczyny zanieczyszczenia, wskazując jednocześnie sposo-
by ich ograniczania, a także źródła wsparcia finansowego działań 
naprawczych. Musimy pamiętać o tym, że w sprawie jakości po-
wietrza obowiązują nas również przepisy dotyczące krajów człon-
kowskich Unii Europejskiej. Dlatego tak ważna jest terminowa 
realizacja wszystkich działań ujętych w Programie, które powinny 
zostać zakończone do 2020 roku.

mogą powodować również  nad-
wrażliwość oskrzeli, a to może 
prowadzić w przyszłości  do roz-
woju astmy oskrzelowej – mówi 
dr n. med. Małgorzata Jędrzej-
czak – konsultant wojewódzki do 
spraw pulmonologii. Jak pod-
kreśla, czynniki środowiskowe 
gwałtowniej wpływają na osoby, 
które palą tytoń. Dodaje również, 
że w ostatnich latach można za-
obserwować wzrost zachorowal-
ności  na choroby górnych dróg 
oddechowych – przewlekłą ob-
turacyjną chorobę płuc i astmę 
oskrzelową. 

Anna Matuszewska
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 W finale Świętokrzyskiego 
Turnieju Innowacji i Kreatyw-
ności wzięli udział uczniowie 
z 18 gimnazjów, wyłonionych 
spośród 48 startujących szkół 
w trakcie eliminacji okręgo-
wych. Odbywały się one w mar-
cu i kwietniu tego roku w pięciu 
miejscowościach naszego re-
gionu (Pińczowie, Staracho-
wicach, Bielinach, Morawicy 
i Włoszczowe). 
 Uczestnicy finału rywalizo-
wali w grach zręcznościowych, 
quizie wiedzy, łamigłówkach 
matematycznych, odpowiada-
li także na pytania dotyczące 
innowacyjności i wiedzy o re-
gionie. Szkoły reprezentowane 
były przez 3-osobowe drużyny. 
Rywalizacji przyglądali się kibi-
ce dopingujący swoje drużyny. 
Nie zabrakło również widowi-
skowych pokazów artystycz-
nych i sportowych. 
 Po kilkugodzinnych zmaga-
niach wyłoniono zwycięzców 
Finału Wojewódzkiego Świę-
tokrzyskiego Turnieju Innowa-

Kreatywni gimnazjaliści nagrodzeni 
 Niesamowita atmosfera, gorący doping, zdrowa rywalizacja i mnóstwo innych pozytywnych emocji towarzyszy-
ło odbywającemu się w Hali Sportowo – Widowiskowej w Kielcach finałowi Świętokrzyskiego Turnieju Innowacji 
i Kreatywności (STIK). Zwycięzcom nagrody wręczyli m.in. członek Zarządu Województwa Jan Maćkowiak oraz 
Aleksandra Woźniak, kierownik Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego. 

Rozwiązanie konkursu
 Dziękujemy Państwu za udział w naszym konkursie pt. „RPO WŚ odmienił Świętokrzyskie”, ogłoszonym w numerze 3/2013 „Naszego Regionu”.
 Miło nam poinformować, że wśród nadesłanych do naszej redakcji poprawnych odpowiedzi  wyłoniliśmy zwycięzcę  - upominek otrzymuje 
pan Tomasz Wydra, który rozpoznał 7 z 10 obiektów przedstawionych na fotografiach. Zwycięzcę prosimy o kontakt z redakcją. Serdecznie 
gratulujemy doskonałej znajomości regionu! Fotografie przedstawiały m.in.: Dworek Stefana Żeromskiego – Szklany Dom, Krytą Pływalnie 
w Starachowicach, Gminne Centrum Sportowo- Edukacyjne przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Waśniowie, Śródmieście w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, Zbiornik retencyjno – rekreacyjny na rzece Morawka w Morawicy czy Zespół Pałacowo – Parkowy w Sichowie Dużym.

cji i  Kreatywności. Pierwsze 
miejsce zajęła drużyna z Gim-
nazjum nr 1 z Chęcin, zdo-
bywając 135 punkty. Drugie 
miejsce - drużyna z Gimna-
zjum w Iwaniskach (132 pkt). 
Natomiast trzecie przypadło w 
udziale drużynie z Gimnazjum 
nr 1 w Starachowicach (131 
pkt). Uczniowie oraz zwycięskie 
szkoły otrzymały atrakcyjne 
nagrody, m.in. tablety, apara-

ty cyfrowe, odtwarzacze MP4, 
zestawy edukacyjne do nauki 
anatomii, dyski zewnętrzne, 
projektor multimedialny, kame-
rę cyfrową czy drukarkę.
 - Bardzo się cieszymy, że 
udało się nam wygrać w tak 
wspaniałym turnieju i pokonać 
pozostałe drużyny. Liczyliśmy 
na podium, gdyż udało się nam 
wygrać eliminacje okręgowe, 
które odbyły się w Morawicy. 

Podczas turnieju najbardziej 
obawialiśmy się gry zręczno-
ściowej „Wieża”, ale daliśmy 
radę.  Jesteśmy zadowoleni 
z nagród oraz z projektora mul-
timedialnego, który zdobyliśmy 
dla naszej szkoły – mówiła Zu-
zanna Dziedzic z Gimnazjum 
nr 1 w Chęcinach. Zwycięską 
szkołę reprezentowali także 
Marcin Jasiński oraz Sylwe-
ster Gruszczyński. 
 Świętokrzyski Turniej Inno-
wacji i Kreatywności miał na 
celu rozwijanie wśród uczniów 
szkół gimnazjalnych umiejęt-
ności logicznego myślenia, kre-
owania postaw i umiejętności 
pracy w grupie oraz populary-
zację wiedzy na temat innowa-
cyjności, historii i środowiska 
regionu świętokrzyskiego.
 Organizatorami Turnieju 
byli: Biuro Innowacji Urzędu 
Marszałkowskiego w Kielcach, 
Świętokrzyskie Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli oraz 
Muzeum Zabawek i Zabawy.

Agata Pęk

„Pomysł na biznes” – dłużej!
 W związku z dużym zainteresowaniem organizowanym przez Urząd Marszałkowski – Biuro Komunikacji Społecznej konkursem 
pn. „Pomysł na biznes” przedłużamy termin nadsyłania prac. Na „pomysły na biznes” autorstwa uczniów świętokrzyskich gimna-
zjów oraz szkół ponadgimnazjalnych czekamy do 21 czerwca 2013 r. Przypominamy, iż celem konkursu jest kształtowanie i popu-
laryzowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi, promowanie nowatorskich rozwiązań ekonomicznych i innowacyjnych 
pomysłów biznesowych, wskazanie korzyści płynących z prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Szczegóły na stronie 
www.sejmik.kielce.pl

Gratulacje i nagroda dla zwycięskiej drużyny z Chęcin
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 W ramach współpracy or-
ganizowane będą seminaria, 
konferencje, staże zawodowe 
i wyjazdy studyjne dla liderów 
lokalnych i pracowników samo-
rządowych. Realizowane mają 
być wspólne projekty o cha-
rakterze  między narodowym. 
Sygnatariusze umowy deklarują 
również pozyskiwanie partnerów 
do współpracy bilateralnej jed-
nostek samorządu terytorialne-
go oraz wymianę doświadczeń 
i „promocja dobrych praktyk” 
w zakresie tworzenia i umacnia-
nia samorządu terytorialnego na 
Ukrainie i w Polsce.
 Radni Sejmiku jednogło-
śnie przyjęli „Program rozwoju 
bazy sportowej na 2013 rok i 
lata następne w województwie 
świętokrzyskim”. Jak podkreślił 
Jacek Kowalczyk, dyrektor De-
partamentu Promocji, Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego, nasze woje-
wództwo na rok 2013 otrzymało 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
środki finansowe w wysoko-
ści ponad 7 milionów złotych. 
– Część z nich przeznaczona zo-
stanie na inwestycje kontynuowa-
ne. W tym roku zdecydowaliśmy 
o zwiększeniu dofinansowania 
dla obiektów sportowych w Piń-
czowie i Chęcinach. Druga część 
Programu obejmuje dziewięć in-
westycji nowo rozpoczynanych. 
Maksymalne dofinansowanie 
tych zadań sięga 33%. Wyjątkiem 
są gminy Bejsce i Tuczępy, w któ-
rych nie było żadnej pełnowymia-
rowej sali gimnastycznej, dlatego 
uzyskały one wsparcie do 70% 
- wyjaśnił dyrektor Kowalczyk. 
W Programie ujęto także inwesty-
cje rezerwowe. 
 Podczas obrad radni za-
twierdzili także uchwałę w spra-
wie przyjęcia projektu uchwały 

Obradowali radni Sejmiku 
 Podczas XXX sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która dobyła się 26 kwietnia 2013r. radni uchwalili 
m.in. „Program rozwoju bazy sportowej na 2013 rok i lata następne w województwie świętokrzyskim”, przyjęli ,,Wie-
loletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji 
sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie świętokrzyskim do roku 2020”, a także zatwierdzili 
uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. Podczas sesji uroczyście 
podpisana została również umowa o współpracy pomiędzy Związkiem Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego 
i Centrum Podwyższania Kwalifikacji Pracowników Urzędów Władzy Wykonawczej i Samorządów Lokalnych Ob-
wodowej Administracji Państwowej w Winnicy. W tym roku przypada bowiem 55. rocznica nawiązania kontaktów 
województwa świętokrzyskiego (niegdyś kieleckiego) i ukraińskiego obwodu winnickiego.

Sejmiku dotyczącego ustano-
wienia Odznaki Honorowej Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, 
ustalenia jej wzoru oraz zasad 
i trybu nadawania, a także spo-
sobu noszenia. Nadawana ona 
będzie przez marszałka wo-
jewództwa świętokrzyskiego, 
na wniosek Komisji Odznaki, 
składającej się z przedstawi-
cieli Sejmiku, Zarządu oraz śro-
dowisk naukowych, gospodar-
czych i kulturalnych wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Może 
być przyznana osobom fizycz-
nym i prawnym, organizacjom 
społecznym, związkom zawo-
dowym, pracodawcom, insty-
tucjom, jednostkom samorzą-
du terytorialnego, miejscowo-
ściom oraz innym podmiotom, 
które swoją pracą zawodową 
lub działalnością np. naukową, 
społeczną czy polityczną zasłu-
żyły się dla naszego regionu.

Anna Matuszewska
Karolina Zatorska

55 rocznica nawiązania współpracy pomiędzy naszym województwem i Obwodem Winnickim
to okazja do dalszego zacieśniania współpracy

Przyjęcie uchwały dotyczącej ustanowienia Odznaki Honorowej 
Województwa Świętokrzyskiego rekomendował radnym Bernard Antos
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 To dla mnie wielki zaszczyt, 
że choćby w ten symboliczny 
sposób możemy podziękować 
tym, którym zawdzięczamy 
wolność i demokrację, którzy 
codziennie przypominają nam 
o najbardziej doniosłych wyda-
rzeniach w naszej historii - mó-
wił Jan Stanisław Ciechanow-
ski. Podkreślał, że Świętokrzy-
skie jest jednym z wiodących 
regionów w kraju, gdzie współ-
praca Samorządu Wojewódz-
twa z kombatantami układa się 
naprawdę wzorowo. 
 Dalszą, jeszcze efektyw-
niejszą współpracę ze środo-
wiskami kombatanckimi wo-
jewództwa świętokrzyskiego 
deklarował marszałek Adam 
Jarubas. - Dziękujemy Wam 
drodzy kombatanci za przeka-
zywanie kolejnym pokoleniom 
prawdy historycznej, kultywo-

Minister
wręczył odznaczenia

 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrne Krzyże Zasługi oraz medale „Pro Patria” za zasługi 
w działalności społeczno-kombatanckiej oraz  kultywowanie pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny wręczyli 
26 kwietnia podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Jan Stanisław Ciechanowski, Kie-
rownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz wiceminister obrony narodowej Beata 
Oczkowicz. W gronie uhonorowanych znaleźli się: Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku, marszałek Adam 
Jarubas i Marian Kolus, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. 

wanie świadomości narodowej, 
krzewienie patriotyzmu wśród 
młodzieży. To właśnie Wy swoją 
postawą pokazujecie jak należy 
kochać Ojczyznę - podkreślał 
Adam Jarubas. 
 Podczas uroczystej sesji 
Sejmiku Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski za 
wybitne zasługi w działalności 
na rzecz środowiska sybirac-
kiego odznaczony został Józef 
Dzikowski. Za zasługi w dzia-
łalności społeczno-kombatanc-
kiej na rzecz środowiska sy-
birackiego, Prezydent Rzeczy-

pospolitej Polskiej Srebrnymi 
Krzyżami Zasługi uhonorowani 
zostali Witold Jagiełło, Jerzy 
Antoni Krogulski i  Edward 
Mamczak. Natomiast 62 osoby 
szczególnie zasłużone w kul-
tywowaniu pamięci o walce 
o niepodległość Ojczyzny, de-
cyzjami Kierownika Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych wyróżnione 
zostały Medalem „Pro Patria”. 
W gronie uhonorowanych zna-
leźli się m.in. Tadeusz Kowal-
czyk, przewodniczący Sejmi-
ku, marszałek Adam Jarubas, 
Edmund Kaczmarek, Starosta 
Jędrzejowski, Zdzisław Wrzał-
ka, Starosta Kielecki i Marian 
Kolus, dyrektor Biura Komuni-
kacji Społecznej Urzędu Mar-
szałkowskiego.

Małgorzata
Niewczas-Sochacka

 Od 1 sierpnia 2009 roku Samorząd Województwa przejął część kom-
petencji należących do tej pory do wojewody dotyczących zadań związa-
nych ze współpracą ze środowiskami kombatanckimi, w tym  współdziałanie 
z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób 
represjonowanych. Tym samym Rada Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych stała się organem doradczym samorządu województwa. Do jej zadań 
należy m.in. zapewnienie opieki zdrowotnej oraz form pomocy materialnej 
i socjalnej oraz opieki społecznej na rzecz kombatantów i osób represjono-
wanych oraz ich rodzin, inspirowanie do współdziałania organizacji komba-
tanckich i osób represjonowanych poprzez wspólne organizowanie uroczy-
stości kombatanckich i państwowych, wspólną opiekę nad miejscami walk 
i męczeństwa. Do realizacji zadań z zakresu współpracy z środowiskami 
kombatanckimi w województwie świętokrzyskim Zarząd Województwa  po-
wołał Pełnomocnika, którym został i funkcję tę pełni nadal Karol Fijałkow-
ski. Rada reprezentuje najliczniejsze i cieszące się autorytetem organizacje 
kombatanckie. Jej niewątpliwym sukcesem jest Świętokrzyski Program Szpi-
tale  i Przychodnie Przyjazne Kombatantom, do którego przystąpiło 67 pla-
cówek służby zdrowia. Ma na celu zapewnienie kombatantom i osobom 
represjonowanym pełnej realizacji i przestrzegania obowiązujących prze-
pisów prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością 
oraz zapewnienie odpowiednich warunków leczenia. Inicjatorami powstania 
programu byli Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych 
oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
 W Świętokrzyskiem mieszka ok. 10 tysięcy kombatantów, średnia ich wie-
ku to 87 lat. 

Medalami „Pro Patria” wyróżnieni zostali:
Bożentyna Pałka-Koruba, Adam Sebastian Jarubas, 
Tadeusz Józef Kowalczyk, Krzysztof Słoń, Edmund 
Kaczmarek, Zdzisław Wrzałka, Marian Kolus,  Wła-
dysław Józef Adach,  Edward Bartocha, Waldemar 
Bartosz, Władysław Bielaszka, Roman Blacha, Stefan 
Czerw, Joanna Daniela Chruszczyńska, Henryk Dłu-
żewski, Stanisław Dubielewicz, Stanisław Dufaj, Alicja 
Fojcik, Jan Górnicki, Teodor Hałaciński, Roman Ja-
godzki, Weronika Kardaś, Michał Kosztołowicz, Paweł 
Kowal, Ksiądz Stanisław Kondrak, Stanisław Kopeć, 
Stanisław Komisarczyk, Stanisław Kowalczyk, Cze-
sław Krzywdziński, Maria Wanda Kurek, Maciej Lis, 
Stanisław Lis, Albin Bonifacy Lisek, Zenon Markiewicz, 
Marian Michalski, Władysław Miechowicz, Zbigniew 
Mielczarek, Eugeniusz Mizerski, Mieczysław Nowak, 
Władysław Nowak, Daniel Nowakowski, Wincenty Paw-
łowski, Stanisław Radej, Edward Rybak, Dezyderiusz 
Sieradzki, Janusz Siwek, Zygmunt Słoński, Władysław 
Sojka, Władysław Sowa, Irena Szczepańska, Janusz 
Henryk Szczygielski, Tadeusz Szczykutowicz, Bogdan 
Szuster, Jarosław Wesołowski, Andrzej Wiatkowski,  
Zdzisław Jan Wiśniewski, Stanisław Wilk, Ireneusz Wi-
tecki, Jerzy Wojarski, Krystyna Woldańska, Stanisław 
Zając, Lidia Zuwała.

Medalem „Pro Patria” odznaczony został Tadeusz Kowalczyk, 
przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
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W hołdzie zasłużonym
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 W ósmej edycji konkursu do 
tytułu „Biblioteki Roku 2012” 
nominowano trzy placówki: 
Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Klimontowie, Miejską  Bi-
bliotekę Publiczną im. Jana 
Długosza w Sandomierzu 
i Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w Radkowie.

 I właśnie tej ostatniej książ-
nicy Kapituła Konkursu pod 
przewodnictwem Jacka Kowal-
czyka przyznała zwycięski tytuł 
i statuetkę BIBLIOMANA. Jak 
podkreśliła Halina Panek, kie-
rownik działu metodyki, szkoleń 
i analiz Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Kielcach - biblio-
teka w Radkowie to zaszczytne 
wyróżnienie otrzymała między in-
nymi za działania mające na celu 
poprawę bazy lokalowej poprzez 
remonty i doposażenie w nowy 

Bibliotekarze i biblioteki nagrodzeni
 Iwona Kowaleska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Ka-
miennej została „Bibliotekarzem Roku 2012”. Tytuł „Biblioteki Roku 2012” przyznano Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Radkowie. Natomiast za szczególne zasługi w rozwoju bibliotek publicznych i czytelnictwa nagrodzono wójta 
Kijów Krzysztofa Słoninę i wójta Radkowa Stanisława Hereja. W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach 
podczas Forum Bibliotekarzy Województwa Świętokrzyskiego, laureatów konkursu statuetkami BIBLIOMANA uho-
norowali Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszał-
kowskiego i Andrzej Dąbrowski, dyrektor WBP. 

sprzęt biblioteczny i informatycz-
ny, stworzenie biblioteki otwar-

tej i przyjaznej dla środowiska, 
wydzielenie i ciekawą aranżację 
„Kącika Malucha” oraz aktyw-
ność w pozyskiwaniu środków 
na działalność placówki.
 Tytułem „Bibliotekarza Roku 
2012” uhonorowana została 
Iwona Kowaleska - dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. ks. prof. Włodzimierza Se-
dlaka w Skarżysku-Kamiennej. 
Doceniono jej zaangażowanie 
w zmianę wizerunku bibliote-
ki w środowisku, działalność 
kulturalno-oświatową oraz po-
prawę bazy lokalowej bibliotek 
publicznych na terenie miasta. 
Kierowana przez nią placówka 

organizuje spotkania autorskie, 
wieczory poezji, konkursy oraz 
wiele akcji skupiających wokół 
biblioteki społeczność lokalną 
(m.in. konkurs Skarżyski Mistrz 
Ortografii, konkurs wiedzy o pa-
tronie biblioteki). - Tytuł Bibliote-
karza Roku to niezwykle ważne 
wyróżnienie dla mnie jak rów-
nież instytucji, w której pracuję 
już od 22 lat. Traktuję je jako 
dowód uznania dla wszystkich 
pracujących tam osób. To dla 
nich wszystkich jest ta nagroda, 
z pewnością będzie nas mobili-
zować do dalszej aktywnej pra-
cy - mówiła Iwona Kowaleska.
Uhonorowani zostali  również 

Świętokrzyskie biblioteki w 2012 r.
 W ubiegłym roku sieć bibliotek publicznych uległa zmianie. Zlikwidowano dwanaście filii bibliotecznych wiejskich, natomiast 
nową filię biblioteczną utworzono w Brynicy gm. Piekoszów. Według danych na koniec ubiegłego roku w naszym regionie działało 
275 bibliotek. Optymizmem nie napawają także informacje, iż w ramach oszczędności w 2013 r. likwidacją zagrożone są kolejne 
filie. Podejmowane są także działania przygotowujące łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury. Niestety zmniejszył się również 
biblioteczny księgozbiór. W 2012 r. liczył 4 430 932 jednostek inwentarzowych, mniej o 67 745 woluminów niż w 2011 r. Pocieszający 
jest natomiast fakt, że na zakup zbiorów wydano 2 270 387 zł (więcej o 155 676 zł) oraz, że coraz więcej osób w Świętokrzyskiem 
sięga po książkę. W bibliotekach zapisanych było 179 351 czytelników. Pracuje w nich 712 osób, w tym 522 na stanowiskach 
bibliotekarskich, prawie 70% z nich legitymuje się wyższym wykształceniem. W 2012 roku przeprowadzono remonty 42 lokali bi-
bliotecznych, w ośmiu przeprowadzono remont kapitalny budynków. Zwiększyła się liczba działających na terenie województwa 
Dyskusyjnych Klubów Książki. Obecnie jest ich 50. 

Laureaci Konkursu Biblioteka i Bibliotekarz Roku 2013

Magdalena Hankiewicz i Iwona Kowaleska
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 - Także w tym roku ogłosi-
liśmy nabór do szkoły police-
alnej na 8 kierunków społecz-
nych i medycznych, m.in. tech-
nik farmaceutyczny, opiekunka 
środowiskowa czy opiekun me-
dyczny. Nowością będzie moż-
liwość kształcenia na kierunku 
technik sterylizacji medycznej. 
Kontynuować będziemy rów-
nież kształcenie w Kolegium 
Pracowników Służb Społecz-
nych na kierunku pracownik 
socjalny – informuje Danuta La-
tos, dyrektor Centrum.

 Początkowo, od 1961 roku 
szkoła prowadziła kształcenie 
pielęgniarek. Dzięki zaanga-
żowaniu i wysokim wynikom 
kształcenia, szybko stała się 
znana w środowisku. Rzesze 
wykształconych absolwentów 
tworzą dziś średnie kadry me-
dyczne wielu placówek służby 
zdrowia. Zmiany strukturalne 
w szkolnictwie średnim wy-
musiły konieczność szukania 
nowych dróg rozwoju. Wpro-
wadzono kształcenie na kierun-
kach społecznych. Początkowo 
tylko na poziomie policealnym, 
a następnie we współpracy 
z Uniwersytetem Marii Curie – 
Skłodowskiej w Lublinie, rów-
nież na poziomie licencjackim. 
W 2006 r. odbył się pierwszy na-
bór do Kolegium Pracowników 
Służb Społecznych. 
 Szkoła stara się dostosowy-
wać swoją ofertę edukacyjną 

Do 30 sierpnia 2013 r. potrwa nabór do Policealnej Szkoły
Pracowników Służb Społecznych na kierunki:

- Technik farmaceutyczny (2 – letni)
- Opiekun medyczny  (1 – roczny)
- Opiekunka środowiskowa (1 – roczny)
- Opiekun w domu pomocy społecznej (2 – letni)
- Asystent osoby niepełnosprawnej (1 – roczny)
- Opiekun osoby starszej (2 – lata)
- Technik masażysta (2 – letni)
- NOWY KIERUNEK Technik sterylizacji medycznej (1 – roczny)

Do 27 września 2013 r. prowadzony będzie nabór na kierunek pracownik socjalny
w Kolegium Pracowników Służb Społecznych.

Od października 2013 r. ruszy natomiast kurs kwalifikacyjny „asystent rodziny” w oparciu o zgodę 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych
ul. Legionów 124, 26-110 Skarżysko-Kamienna 

centrum.skarzysko@gmail.com, tel. 412531946; fax 412524278
http://www.pspss.neostrada.pl

Ciekawa oferta edukacyjna

skarżyskiej szkoły
 Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej to jednostka oświatowa, której 
organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. W ramach Centrum działają dwie placów-
ki: Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych. 

do wymogów rynku pracy i spo-
łecznego zapotrzebowania. 
Wznowione więc m.in. kształce-
nie na kierunkach medycznych, 
tym samym podtrzymując wie-
loletnią tradycję szkoły. 
 Placówka może pochwalić 
się nowoczesnym sprzętem dy-
daktycznym i multimedialnym, 
powstała nowa pracownia infor-
matyczna oraz powiększył się 
biblioteczny księgozbiór. Re-
mont i modernizację przeszło 
kilka sal wykładowych, koryta-
rze klatek schodowych. Środki 
na ten cel pochodziły z Urzędu 
Marszałkowskiego.

najlepsi organizatorzy bibliotek 
samorządowych w wojewódz-
twie. Za szczególne zasługi 
w rozwoju bibliotek publicz-
nych i czytelnictwa w gminie 
wyróżniono włodarzy Radkowa 
i Kijów - Stanisława Hereja 
i Krzysztofa Słoninę. W Radko-
wie samorząd przekazał środki 
na kapitalny remont Gminnej 

Biblioteki Publicznej, która jest 
placówką otwartą i przyjazną 
mieszkańcom. Widoczne jest 
również wsparcie władz gminy 
w działalność kulturalno-oświa-
tową i popularyzację czytelnic-
twa przez bibliotekę.
 Kapituła Konkursu zwróciła 
również uwagę na duże zaan-
gażowanie wójta Krzysztofa 

Słoniny w zachowanie sieci bi-
bliotek na terenie gminy, popra-
wę ich bazy lokalowej, wyposa-
żenie oraz wspieranie bibliotek 
w popularyzacji czytelnictwa 
oraz organizacji wielu akcji sku-
piających społeczność lokalną. 
- Sam do niedawna byłem bi-
bliotekarzem i z własnego do-
świadczenia wiem, jak trudno 

przekonać władze samorządo-
we do poważnego traktowania 
bibliotek. Cieszę się, że nasza 
biblioteka jest znakomitym 
narzędziem promocji gminy 
i ważnym dla mieszkańców 
miejscem - podkreślał Krzysz-
tof Słonina.

Małgorzata
Niewczas-Sochacka
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 W trakcie uroczystego otwar-
cia wiele ciepłych słów powę-
drowało w kierunku Zarządu 
Województwa, który znacząco 
wspiera służbę zdrowia. 
 Jan Gierada, dyrektor Szpi-
tala Zespolonego, stwierdził, że 
nigdy nie było tak dużych na-
kładów na  zdrowie, jak za ka-
dencji obecnego Samorządu 
Województwa. – Każdy remont 
przyspiesza, ułatwia leczenie, 
poprawia jego standard, a także 
standard pracy lekarzy i pielę-
gniarek – stwierdził Aleksander 
Sopliński, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia, który 
także gratulował tego,  co zro-
biono w szpitalu oraz  planów 
dotyczących  budowy szpitala 
dziecięcego. Jego nowa siedzi-
ba powstanie bowiem właśnie 
przy Szpitalu Zespolonym. - Tu-
taj, pod jednym adresem będzie 
cały kompleksowy zestaw usług 
dla matki i dziecka na bardzo 
wysokim poziomie – stwierdził 
marszałek Adam Jarubas. 
Jego zdaniem, wyposażenie 
i profesjonalna kadra poprawią 
wskaźniki dotyczące umieralno-
ści noworodków w Świętokrzy-
skiem. Właśnie te smutne dane 
były przyczynkiem do stwo-
rzenia na kieleckim Czarnowie 
świetnie wyposażonej neonato-
logii, a wcześniej położnictwa 
i ginekologii. 
 Na nowym oddziale powsta-
ło 35 miejsc dla noworodków, w 
tym 6 intensywnej terapii. Od-
dział, który uzyskał III stopień 
referencyjności, jak mówiła 
jego szefowa Grażyna Pazera, 
ma być dedykowany dzieciom 
urodzonym przedwcześnie, po 
22. tygodniu ciąży. Wcześnia-
ki, dzięki profesjonalnej kadrze 
i wartemu ponad 5,5 miliona 

Lepsza opieka
mamy i dziecka w kieleckim szpitalu 

 W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach otwarty został Oddział Położniczy z Intensywnym Nadzorem 
Noworodka. Będą tam leczone najtrudniejsze przypadki z województwa świętokrzyskiego. Oddział wyposażono 
w najnowocześniejszy sprzęt specjalistyczny. W uroczystym otwarciu oddziału uczestniczyli: Tadeusz Kowalczyk, 
przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Mieczysław Gębski i Włodzimierz Stępień - wiceprze-
wodniczący Sejmiku, wicemarszałek Grzegorz Świercz, Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa, radny 
Grzegorz Gałuszka, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz uznani specjaliści w dziedzinie medycyny. 

złotych wyposażeniu mają tam 
komfortowe warunki, uzyskają 
tam pomoc do czasu, aż będą 
w stanie funkcjonować bez 
specjalistycznej aparatury. Na 
oddziale są m.in. respiratory, 

inkubatory, specjalne pompy 
do podawania krwi i żywienia 
pozajelitowego. Są tam tak-
że dwie dwuosobowe sale dla 
matek wcześniaków poniżej 34. 
tygodnia. 

 W związku z inwestycjami 
w WSZ zatrudnionych zostało 
dodatkowo 7 lekarzy i 30 pielę-
gniarek. Na zakup sprzętu dla 
placówki Zarząd Województwa 
przeznaczył w zeszłym roku 
5 milionów złotych.
 W ciągu zaledwie trzech lat 
w szpitalu zrealizowano  aż 10 
poważnych inwestycji. Przed 
dyrekcją kolejne wyzwanie – 
wspomniana już budowa szpi-
tala dziecięcego. – To zakoń-
czenie długiego etapu, wielu 
scenariuszy, zapowiedzi. Mamy 
miejsce, mamy pieniądze na to, 
aby ten projekt zrealizować, bo 
warto troszczyć się o zdrowie 
naszych dzieci – stwierdził mar-
szałek Adam Jarubas.
 

Anna
Mazur-Kałuża

Oddział Położniczy z Intensywnym Nadzorem Noworodka otwarty!

Oddział posiada najnowocześniejszy sprzęt oraz znakomitą kadrę specjalistów
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 Jakie były zasadnicze po-
wody wzrostu bezrobocia w IV 
kwartale 2012 roku i w pierw-
szych dwóch miesiącach 
roku 2013? Przede wszystkim 
wstrzymanie w miesiącach 
zimowych prac sezonowych 
- głównie w rolnictwie, budow-
nictwie i turystyce oraz rejestro-
wanie się osób powracających 
do ewidencji po zakończeniu: 
prac sezonowych za granicą, 
programów i projektów finanso-
wanych ze środków Funduszu 
Pracy z limitu roku 2012, umów 
zawartych przez pracodawców 
do końca 2012 roku (w miejsce 
zwolnionych etatów pracodaw-
cy z nowym rokiem nie przyjęli 
nowych pracowników), a także 
rejestrowanie się osób z uwagi 
na ubezpieczenie zdrowotne 
i dostęp do różnych świadczeń, 
w tym pracujących w szarej 
strefie. Szacuje się, iż z tego 
powodu zarejestrowanych jest 
od 30 do 45 procent bezrobot-
nych. Z uwagi na uruchomienie 
1 stycznia br. elektronicznego 
systemu ewidencji ubezpieczo-
nych eWUŚ, wiele osób zareje-
strowało się, aby mieć możli-
wość bezpłatnego korzystania 
z opieki zdrowotnej. 
 Najważniejszą jednak przy-
czyną tak znaczącego wzro-
stu bezrobocia na przestrzeni 
ostatnich lat nie tylko w Świę-
tokrzyskiem, ale i w kraju, była 
trudna sytuacja gospodarcza 
Polski, przejawiająca się m.in. 
słabnącym tempem wzrostu 
PKB w kolejnych kwartałach 
2012 roku. Według GUS nasza 
gospodarka w ubiegłym roku 
najwolniej rozwijała się właśnie 
w IV kwartale. - Poziom za-
trudnienia i bezrobocia zależy 

Spada bezrobocie

w Świętokrzyskiem
 Stopa bezrobocia w województwie świętokrzyskim na koniec marca br. wyniosła 16,6 procent. Oznacza to, 
że po czterech kolejnych miesiącach, w których w regionie przybywało bezrobotnych, liczba osób pozostających 
bez pracy w Świętokrzyskiem zmniejszyła się. W kwietniu odnotowano dalszy spadek stopy bezrobocia już we 
wszystkich województwach. - Moim zdaniem, dzisiejsze bezrobocie w Polsce jest bardziej złożone niż w okresie 
spowolnienia w 2009 roku. W dużym stopniu jesteśmy zależni od sytuacji gospodarczej w Europie i na świecie. 
Każde zachwianie na obcych rynkach, odbija się automatycznie na polskim rynku pracy, który bardzo silnie reaguje 
na zmiany koniunktury gospodarczej – mówi Andrzej Lato, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

przede wszystkim od wysoko-
ści PKB, który w skali ubiegłe-
go roku wyniósł ok. 2 procent 
– mówi Andrzej Lato, dyrektor 
Wojewódzkiego Urzędu Pra-
cy. - Aby wzrastało zatrudnie-
nie i powstawały nowe miejsca 
pracy, wzrost Produktu Krajo-
wego Brutto powinien wynosić 
co najmniej 4 procent. Z prze-
widywań Komisji Europejskiej 
wynika, że polska gospodarka 
będzie rozwijała się w tym roku 
w tempie 1,2 procenta PKB, 
dopiero w 2014 roku wzrost 
gospodarczy może wynieść 2,2 
procent – dodaje Andrzej Lato.
 Od marca w województwie 
obserwujemy spadek pozio-
mu bezrobocia. Na przestrzeni 
ostatnich dwóch miesięcy licz-
ba bezrobotnych zmniejszy-
ła się o ponad 4,5 tys. osób. 
Oznacza to, iż na koniec kwiet-
nia bez pracy pozostawało 
88.759 osób. W odniesieniu do 
lutego dynamika spadku wy-
niosła 4,9%, natomiast w kraju 
w tym samym okresie bezrobo-
cie zmniejszyło się o 3,3%.
 Jak podaje Ministerstwo Pra-
cy i Polityki Społecznej w kwiet-
niu byliśmy jednym z pięciu 
województw, w których odnoto-
wano najsilniejszy procentowy 
spadek liczby bezrobotnych 
w porównaniu do poprzedniego 
miesiąca, tj. w lubuskim o 3,7%, 
zachodniopomorskim o 3,6%, 
świętokrzyskim, podkarpackim 
i warmińsko-mazurskim o 3,5% 
(w kraju o 2,4%). W odniesieniu 
do marca, poziom bezrobocia 
zmniejszył się we wszystkich po-
wiatach naszego województwa, 
przy czym najbardziej w powiecie 
buskim (o 12,5%), staszowskim 
(o 9,0%) i pińczowskim (5,1%).

 - Jednak to nie gospodar-
ka miała decydujący wpływ na 
obniżenie poziomu bezrobocia, 
ale realizacja programów akty-
wizacji bezrobotnych oraz roz-
poczęcie, pomimo niesprzyja-
jących warunków atmosferycz-
nych, prac sezonowych – do-
daje Andrzej Lato. Powiatowe 
urzędy pracy po raz pierwszy 
już od 1 stycznia dysponowały 
środkami Funduszu Pracy na 
wsparcie dla bezrobotnych, 
które wyniosły 125.537.500 zł 
i były o ponad 37 mln wyższe 
(42%) niż w roku 2012.
 W okresie styczeń-kwiecień 
pracodawcy zgłosili 12.254 
oferty pracy, co stanowi wzrost 
o 3.723 (43,6%) w porównaniu 
do analogicznego okresu 2012, 
w kraju wzrost ten wyniósł tylko 
18.0%. W ciągu 4 miesięcy zak-
tywizowano 10.480 bezrobot-
nych, tj. prawie dwa razy więcej 
niż w tym okresie w 2012 roku.
 Czy możemy być zatem 
świadkami pozytywnej ten-
dencji zatrudnienia w woje-
wództwie świętokrzyskim, 
która utrzyma się w kolejnych 
miesiącach? - W ustawie bu-
dżetowej na rok 2013 zakłada 
się względną stabilizację na 
rynku pracy, m.in. wzrost za-
trudnienia o 0,2% i utrzymanie 
się stopy bezrobocia na po-
ziomie ok. 13%. Jednak zało-
żone wskaźniki są mało realne 
– mówi Andrzej Lato. Według 
ekonomistów, pracodawców 
i organizacji związkowych rok 
2013 będzie trudnym na rynku 
pracy. O zatrudnieniu decyduje 
gospodarka, a polska gospo-
darka zwalnia. Redukcje za-
trudnienia najmocniej dotykają 
budownictwo i przemysł. 

 Bardziej znaczący spadek 
bezrobocia tradycyjnie rozpo-
czyna się w maju, kiedy ruszają 
intensywne prace w rolnictwie 
i budownictwie. To, czy tenden-
cja utrzyma się, będzie zależało 
od ożywienia w gospodarce (to 
małe i średnie przedsiębiorstwa 
tworzą nowe miejsca pracy), 
które eksperci zapowiadają na 
drugą połowę roku. 
 - W mojej ocenie, o ile Mi-
nisterstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej nie podejmie interwencji 
na rynku pracy poprzez przeka-
zanie dodatkowych środków 
z Funduszu Pracy na aktywiza-
cję bezrobotnych, to od wrze-
śnia zarejestrowanych osób 
bez zajęcia zacznie znów przy-
bywać. Na rynek pracy wkroczą 
absolwenci. Trudno im będzie 
znaleźć zatrudnienie, ponie-
waż przedsiębiorcy będą nadal 
ostrożni w tworzeniu nowych 
miejsc pracy (etatów), w sy-
tuacji gdy spodziewana jest 
w tym czasie tylko nieznaczna 
poprawa koniunktury gospo-
darczej. Stąd koniec roku 2013 
przyniesie ponowne pogorsze-
nie się sytuacji na rynku pracy, 
ale na pewno nie drastyczne 
załamanie – mówi dyrektor 
WUP.

Robert Siwiec
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 - Dlaczego akurat w na-
szym województwie?
 - Choć wiele lat temu wy-
jechałem do Niemiec i tam 
głównie prowadziłem swoje in-
teresy, to pochodzę przecież z 
Pińczowa, mam rodzinę w Bu-
sku-Zdroju, przez wiele lat pra-
cowałem w Oblęgorku. To już 
chyba wystarczający powód, 
żeby właśnie tutaj ulokować 
swój biznes (śmiech)? Ale też 
są inne: województwo święto-
krzyskie ma stosunkowo dobre 
nasłonecznienie, jest świetnym 
punktem wypadowym choćby 
w Podkarpackie czy Małopol-
skie, a ponad wszystko panuje 
tutaj doskonały klimat do pro-
wadzenia biznesu. Duża w tym 
zasługa pracowników Święto-
krzyskiego Centrum Obsługi In-
westora, którzy od ponad roku 
pomagają w ulokowaniu tutaj 
naszych inwestycji. Znaleźli 
nam działki pod nasze farmy 
słoneczne, zorganizowali spo-

Cztery pytania do…
Antoniego Kluskiewicza z firmy New Energy Systems, który postanowił zainwestować w Świętokrzyskiem w farmy fotowoltaiczne.

tkania z wójtami gmin, w któ-
rych było zainteresowanie tego 
rodzaju przedsięwzięciem.
  - Ile takich elektrowni pla-
nuje Pan ulokować na terenie 
naszego województwa?
 - Trudno powiedzieć, ale my-
ślę, że od kilkunastu do kilku-
dziesięciu. 
 Większość terenów, któ-
re odwiedzaliśmy należały do 
gmin, jednak ten proces zawie-
rania umowy dzierżawy z gmi-
nami jest stosunkowo długi i ła-
twiej jest przejść tę procedurę 
w porozumieniu z prywatnym 
właścicielem.
 Dzierżawa jest długoletnia, 
najczęściej 20-letnia z możliwo-
ścią jej przedłużenia.
 Nie ukrywam, że nie jest ła-
two znaleźć odpowiedni teren, 
ponieważ musi on być płaski 
lub z wystawą południową, nie 
może być zbyt odległy od linii 
przesyłowej, do której można 
by się podłączyć. Ważne by nie 

było w sąsiedztwie zadrzewień 
i zabudowań. Oczywiście nie 
ze względu na fakt, że energia 
ta jest szkodliwa, bo nie jest, 
lecz z racji na niepożądane za-
cienienie. A poza tym w razie 
jakichś nawałnic drzewa mogą 
się przewracać i uszkodzić 
elektrownie.
 - Jakie są zalety farm sło-
necznych?
 - Jest ich mnóstwo! Przede 
wszystkim korzystanie ze słoń-
ca nic nas nie kosztuje. Na 
wybudowanie farmy fotowolta-
icznej o mocy MWp potrzebuje-
my około 2,5-3 ha powierzchni. 
Farma taka może rocznie wy-
produkować około 1000 MWh 
energii i zabezpieczyć w prąd 
ok. 300 gospodarstw domo-
wych. W naszych planach bie-
rzemy pod uwagę choćby oko-
lice Oblęgorka, gdzie jest na 
dzień dzisiejszy 1500 gospo-
darstw domowych, a do tego 
planowane jest olbrzymie osie-
dle domków jednorodzinnych. 
Jeżeliby istniała możliwość 
podłączenia się do sieci, można 
by wybudować tam elektrownię 
o mocy 5 megawatów, które – 
co niezwykle ważne – byłyby 
wykorzystywane na miejscu. 
Zaletą farm słonecznych jest 
możliwość wykorzystania ener-
gii tam, gdzie się ją produkuje. 
Elektrownie są rozproszone, nie 
ma centralnej.
 Naziemne farmy fotowol-
taiczne są więc – zaraz po 
farmach wiatrowych – jedny-
mi z najbardziej efektywnych 
naziemnych metod produkcji 

Warto wiedzieć 
 Energia elektryczna wytworzona w farmie fotowoltaicznej odprowadzana jest do sieci śred-
niego napięcia (15 KV). Odpowiednie podłącze musi znajdować się zatem w odległości, która 
zapewni sprawną dystrybucję energii i nie wpłynie znacząco na podniesienie kosztów inwestycji.
 Podstawą wybudowania farmy fotowoltaicznej jest zapis w planie zagospodarowania lub stu-
dium że, obszar jest przeznaczony pod przemysł, jako tereny składowe itp. lecz nie – tereny 
przeznaczone pod budownictwo mieszkalne. Przed podjęciem jakichkolwiek konkretnych prac 
związanych z planowaniem farmy fotowoltaicznej muszą być wyjaśnione rzeczone kwestie.
 Powierzchnie pod farmy fotowoltaiczne zazwyczaj dzierżawione są przez operatorów na okres 
20 lat z opcją sukcesywnego przedłużania dzierżawy. Roczna opłata za dzierżawę w zależności 
od warunków ramowych wynosi około 2000 do 6000 zł za ha.
 W Niemczech przyjęto rozwiązanie polegające na tworzeniu miejscowych firm – operatorów (Gmi-
na jako współudziałowiec), która działa jak każdy inny podmiot gospodarczy, opłaca podatki itd.

Farma fotowoltaiczna

energii odnawialnej. Do pozy-
skania tej samej ilości energii 
z biogazu potrzebujemy po-
wierzchni 25 razy większej. Do 
uprawy rzepaku przeznaczone-
go do produkcji ropy lub etyli-
ny – 50 razy większej. W obu 
przypadkach metodologia 
pozyskania energii wiąże się 
z koniecznością użycia nawo-
zów i środków ochrony roślin. 
Utworzenie farmy fotowolta-
icznej jest pod tym względem 
zdecydowanie mniej inwazyjne 
dla środowiska, nie wymaga 
bowiem nawożenia ani stoso-
wania środków chemicznych. 
Ponadto, po wygaśnięciu dzier-
żawy i likwidacji farmy jej infra-
struktura może być usunięta 
bez jakichkolwiek szkód dla 
terenu, również jako grunt orny. 
Farmy nie są uciążliwe dla osób 
 - Kiedy zatem powstanie 
pierwsza elektrownia?
 - Wszyscy czekają na wpro-
wadzenie ustawy o energii od-
nawialnej; zgodnie z wcześniej-
szymi zapewnieniami miało to 
nastąpić w styczniu tego roku, 
teraz mówi się o roku 2014. Je-
żeli termin wprowadzenia usta-
wy zostanie przesunięty kolejny 
raz, myślę że będziemy mieli 
prawdziwy problem z inwesto-
waniem w Polsce. Po prostu 
zaufanie inwestorów spadnie 
i wielu z nich się wycofa. Zatem 
nie pozostaje nam nic innego 
jak czekać na zmiany legisla-
cyjne. Po ich wprowadzeniu ru-
szamy pełną parą!

Rozmawiali: Małgorzata
Niewczas-Sochacka

i Robert Siwiec

Antoni Kluskiewicz
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 - Pana przodek walczył 
w powstaniu styczniowym 
i zapłacił za to wysoką cenę 
– cała rodzina opuściła Pol-
skę i nigdy już tu nie wróciła. 
Pan mieszka dziś na Kauka-
zie. Jak ta historia wyglądała 
od samego początku?
 - Dziadek mojej babci ze 
strony matki był powstańcem 
styczniowym. Nazywał się Jan 
Zerwiróg. Za udział w walkach 
pozbawiono go majątku (nawet 
nie wiem, gdzie znajdował się ten 
majątek), szlachectwa i wysłano 
na Syberię. Legenda rodzinna 
mówi, że zesłano z nim całą ro-
dzinę. Ja natomiast myślę, jako 
historyk, że jednak Aleksander 
II to jeszcze nie był Józef Stalin, 
i nie zsyłał całymi rodzinami ani 
Polaków, ani innych. Więc praw-
dopodobnie został zesłany tylko 
mój prapradziadek, a żona z ro-
dziną pojechała za nim.
 Z kolei syn tego powstańca 
Andrzej Zerwiróg, czyli ojciec mo-
jej babci i mój pradziadek, bar-
dzo chciał zamieszkać na Kre-
sach, ale żeby to zrobić, musiał 
przejść na prawosławie. Wtedy 
w Rosji obowiązywał ukaz carski 
z 1868 roku, na mocy którego 
Polakom nie wolno było osie-
dlać się na Kresach. A jak ich 
identyfikowano? Posługiwali się 
językiem polskim w rodzinie i byli 
katolikami. Więc rodzina przeszła 
na prawosławie i zamieszkała na 
Kresach. Tam urodziła się moja 
babcia. Tam babcia poznała 
dziadka, Rosjanina. Zerwirogo-
wie, rodzina babci, zaakceptowali 
go i dziadkowie pobrali się tuż po 
zakończeniu wojny polsko-bol-
szewickiej. Na Kresach urodzili 
się moja mama i jej brat Święto-
sław, który później, w przededniu 
19. rocznicy swoich urodzin, zgi-
nął w walce o Kaukaz Północny. 
Stamtąd dziadek przeniósł część 
rodziny bliżej granicy z Kazach-
stanem. Następnie już z dziećmi 

Mieszka na Kaukazie, ale pamięta
o przodku – powstańcu styczniowym
 Jest praprawnukiem zesłanego na Syberię powstańca, a babcia wychowała go na polskiego patriotę. Kielce 
odwiedził, żeby wziąć udział w międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 150. rocznicy powstania stycznio-
wego. Jako historyk ze szczególną pasją badał losy i działalność polskich zesłańców na Kaukazie. O historii – na-
rodowej i rodzinnej – o której nie można zapomnieć, rozmawiamy z Aleksandrem Bogolubowem z Piatigorska.

i babcią przenieśli się na Kaukaz 
do Piatigorska.
 - Ta polska przeszłość była 
zawsze obecna w życiu Pana 
rodziny?
 - Babcia często opowiadała 
o swoim dziadku, o jego bo-
haterskich czynach, o polskich 
przodkach. Była na przykład 
taka legenda rodzinna, że je-
den z jej przodków uzyskał 
szlachectwo w XIV wieku za 
to, że uratował króla Kazimie-
rza Wielkiego na polowaniu, 
gdy rzucił się na niego tur. Mój 
przodek trzymał go za rogi aż 
do momentu, kiedy król był 
bezpieczny. Przy okazji złamał 
zwierzęciu jeden róg. Niestety, 
po powstaniu styczniowym pra-
pradziadek został pozbawiony 
szlachectwa. Babcia opowiada-
ła mi o tym wszystkim i wpoiła 
zamiłowanie do Polski. Udało jej 
się wychować mnie na polskie-
go patriotę, chociaż w rodzinie 
prawie po polsku nie mówiła, 
tylko po rosyjsku. Była bardzo 
dobra, łagodna, ale powtarzała 
zawsze: „Bądź twardy”.
 - Napisał Pan doktorat na 
Uniwersytecie Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie. Jak 
do tego doszło?
 - W Piatigorsku jest uniwer-
sytet lingwistyczny, który ukoń-

czyłem z wyróżnieniem ponad 
30 lat temu. Tuż po powstaniu 
w Rosji organizacji polonijnych 
dołączyłem do związku w Pia-
tigorsku. Dzięki temu wyjeżdża-
łem na kursy języka polskiego. 
Znam angielski, niemiecki, 
włoski i jako językoznawca zo-
stałem skierowany przez naszą 
Polonię na metodyczny kurs 
języka polskiego u profesora 
Jana Mazura. Po czterech la-
tach nauki zacząłem rozmawiać 
i pisać biegle po polsku. Teraz 
prowadzę lekcje z języka pol-
skiego, historii i kultury polskiej 
w polonijnej szkole sobotnio-
niedzielnej.
 Podczas kursów językowych 
w Polsce poznałem swojego 
przyszłego promotora, pana 
profesora Marka Mądzika, któ-
ry wówczas zrobił habilitację 
z działalności kulturalnej Pola-
ków w Gruzji na przełomie XIX 
i XX wieku. Powiedziałem mu, że 
widziałem zburzone archiwum 
w Groznym, które mieściło się 
w budynku kościoła i podczas 
działań wojennych w 1995 roku 
wszystko zostało zniszczone. 
A tam przecież była bardzo moc-
na Polonia. Wystąpiłem z propo-
zycją, żeby zbadać te archiwa, 
które jeszcze ocalały i uratować 
przed ewentualnym zniszcze-

niem informacje o działalności 
Polaków w tym regionie. Profe-
sor mi powiedział, żebym zrobił 
z tego doktorat. I to mi się udało 
– w języku polskim. Niestety, ro-
syjska najwyższa komisja atesta-
cyjna odmówiła mi nostryfikacji 
doktoratu. Ale dalej sporo robię, 
piszę prace naukowe.
 Na kielecką konferencję 
o powstaniu styczniowym przy-
gotowałem referat na podstawie 
swojej rozprawy doktorskiej – 
mówiłem o dążeniach niepodle-
głościowych Polaków zesłanych 
na Kaukaz. A były dwie poważ-
niejsze fale: na początku lat 30-
ych po powstaniu listopadowym 
i w latach 40-ych XIX wieku. Tam 
było dużo pamiętnikarzy, którzy 
pisali o Kaukazie, o swoim ze-
słaniu, o stosunkach z Rosjana-
mi, z góralami itd.
 - W Kielcach jest Pan nie 
po raz pierwszy?
 - Jestem od 17 lat redakto-
rem naczelnym gazetki polonij-
nej „Polonia kaukaska”, do tej 
pory ukazało się ponad 60 nu-
merów tego kwartalnika. Jako 
redaktor naczelny wielokrotnie 
brałem udział w spotkaniach 
dziennikarzy polonijnych, które 
zaczynają się tradycyjnie w Tar-
nowie, a ciąg dalszy mają w in-
nych województwach. I dzięki 
tym forom jestem w Kielcach 
już po raz trzeci. Znam trochę 
miasto, w Pałacu Biskupów Kra-
kowskich też byłem po raz trzeci 
w życiu.
 Bardzo się cieszę, że mogłem 
uczestniczyć w tej międzynaro-
dowej konferencji w Kielcach na 
temat powstania styczniowego. 
Kontakty z naukowcami z Uni-
wersytetu Jana Kochanowskie-
go nawiązałem dzięki spotka-
niom i konferencjom organizo-
wanym przez organizacje polo-
nijne działające na Kaukazie.
 - Dziękuję za rozmowę.

Joanna Majewska
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 Edward Sobczyk, sołtys 
sołectwa Osowa, gmina 
Sobków:

 - Czy środki pieniężne z Fun-
duszu Sołeckego przeznaczo-
ne na dany cel i zatwierdzone 
przez mieszkańców sołectwa 
mogą zostać zmniejszone 
przez urząd gminy? 

Zdzisław Cielecki

Prawnik radzi…
 Sołtysi to prawdziwi gospodarze wsi. To właśnie oni potrafią zmobilizować ludzi do działania, zgromadzić ich 
wokół własnej idei, wyzwolić ciekawe pomysły, a przede wszystkim energię do ich realizacji. Często jednak w swo-
jej pracy napotykają na różnego rodzaju problemy prawno-administracyjne. Wspólnie ze Zbigniewem Stefańczy-
kiem, radcą prawnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pomagamy je rozwiązać. 

 Zbigniew Stefańczyk: 
- Fundusz Sołecki to pieniądze 
z budżetu gminy, gwarantowa-
ne sołectwom na wykonanie 
przedsięwzięć służących po-
prawie warunków życia miesz-
kańców. Zgodnie z ustawą 
z  20 lutego 2009 roku o fun-
duszu sołeckim (Dz.U. z dnia 
31 marca 2009r.) to rada gmi-
ny rozstrzyga o wyodrębnieniu 
w budżecie gminy środków 
stanowiacych fundusz sołecki 
podejmując uchwałę, w której 

wyraża zgodę, albo nie wyra-
żą zgody na wyodrębnienie 
funduszu w roku budżeto-
wym. Jeśli rada gminy podjęła 
decyzję o jego wyodrębnieniu 
powinna przekazać kwotę 
wynikającą ze wzoru, z któ-
rego oblicza się wysokość 
środków przypadających na 
dane sołectwo. Wzór znajduje 
się w ustawie o funduszu so-
łeckim. Zgodnie z ustawą do 
31 lipca roku poprzedzajace-
go rok budżetowy wójt prze-
kazuje sołtysom informacje 
o wysokości środków przypa-
dajacych na dane sołectwo.
 Wysokość funduszu konk-
tretnego sołectwa może być 
niższa niż oddana do dyspozy-
cji w zależności od możliwości 
zagospodarowania tych środ-
ków lub wyższa od kwoty poten-
cjalnej, lecz jedynie w wypadku 
podjęcia takiej decyzji przez 
radę gminy. 
 Należy pamiętać, że warun-
kiem przyznania w danym roku 
budżetowym środków z fundu-
szu jest złożenie do wójta przez 
sołectwo wniosku. Być może 
koszty przedsięwzięcia opisa-
nego we wniosku, które ma być 
realizowane w sołectwie prze-
wyższają te, które zostały okre-
ślone dla danego sołectwa. 
W takim przypadku rada gminy 
podjęła decyzje o zmniejszeniu 
środków pieniężnych na dane 
przedsięwziecie.

 Niektóre przedsięwzięcia 
mogły także nie spełniać wa-
runków, które zostały określo-
ne w ustawie np. nie należą 
do zadań własnych gminy, nie 
poprawiają warunków życia 
mieszkańców i są niezgodne 
ze strategią rozwoju gminy. 

 Zdzisław Cielecki, sołtys 
sołectwa Czerników Opa-
towski, gmina Opatów: 
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 - W naszym sołectwie czę-
sto dochodzi do sytuacji, że 
sąsiad kłóci się z sąsiadem 
o granicę gruntów rolnych. 
Dochodzi nawet do rozpraw 
w sądzie. Ludzie wzywają 
mnie na świadka. Czy jako 
sołtys powinienem uczestni-
czyć w wizjach lokalnych i być 
rozjemcą w takich sprawach? 
 Zbigniew Stefańczyk: 
- Nikt nie ma prawa odmówić 
zeznań w charakterze świad-
ka, z wyjątkiem małżonków 
stron, ich wstępnych, zstęp-
nych i rodzeństwa oraz po-
winowatych w tej samej linii 
lub stopniu, jak również osób 
pozostających ze stronami 
w stosunku przysposobienia. 
Prawo odmowy zeznań trwa 
po ustaniu małżeństwa lub 
rozwiązaniu przysposobienia. 
Jednakże odmowa zeznań 

nie jest dopuszczalna w spra-
wach o prawa stanu, z wyjąt-
kiem spraw o rozwód. Nato-
miast świadek może odmówić 
odpowiedzi na zadane mu py-
tanie, jeżeli zeznania mogłyby 
narazić jego lub jego bliskich 
określonych powyżej, na od-
powiedzialność karną, hańbę 
lub dotkliwą i bezpośrednią 
szkodę majątkową albo jeżeli 
zeznanie miałoby być połą-
czone z pogwałceniem istot-
nej tajemnicy zawodowej. Sąd 
wzywając świadka przedsta-
wia zwięzłą osnowę przepi-
sów karnych za pogwałcenie 
obowiązków świadka. Zaś 
przed przesłuchaniem uprze-
dza świadka o prawie odmo-
wy zeznań jak i też odpowie-
dzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. Samo 
przesłuchanie rozpoczyna 
się od pytań dotyczących 
jego osoby oraz stosunku do 
stron. Za nieusprawiedliwio-
ne niestawiennictwo sąd, jak 
stwierdza to art. 274 § 1 k.p.c 
skaże świadka na grzywnę, po 
czym wezwie go powtórnie, 
a w razie ponownego niesta-
wiennictwa skaże na ponow-
ną grzywnę i może zarządzić 
przymusowe sprowadzenie. 
W zakresie wizji również obo-
wiązują analogiczne zasady 
jakie podano powyżej.
 Nie należy do obowiąz-
ków sołtysa bycie rozjemcą 
w sprawach, do których od-
nosi się pytanie. Nie mniej 
ewentualne działania z jego 
strony mające na celu pogo-
dzenie zwaśnionych stron na-
leży odczytywać pozytywnie 
i bardziej przypisywać jego 
osobie niż funkcji. 

Halina Myślińska-Kuśmierz, 
sołtys sołectwa Mnichów, 
gmina Jędrzejów:

Zbigniew Stefańczyk
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Halina Myślińska - Kuśmierz

 Chorzewa to niewielka wieś 
powiatu jędrzejowskiego liczą-
ca zaledwie 280 mieszkańców. 
Już po raz trzeci środki z fun-
duszu sołeckiego na wsparcie 
i realizację pomysłów miesz-
kańców pozyskuje sołectwo 
Chorzewa – niewielka wieś 
w gminie Jędrzejów, licząca za-
ledwie 280 mieszkańców.
 - W znacznej mierze środki 
te wpływają na poprawę wa-
runków życia na wsi wiejskim 
– podkreśla sołtys Czesław 
Bogdał. - Chciałbym, aby na-
sza wioska była miejscem przy-
jaznym dla dzieci i młodzieży. 
Podczas zebrania wiejskiego 
powstał pomysł, aby wyremon-
tować  budynek remizy, w któ-
rym mieściłaby się świetlica 
wiejska służąca m.in. najmłod-
szym mieszkańcom sołectwa 
– mówi sołtys Chorzewej. In-

W budynku remizy po remoncie mieścić się będzie świetlica wiejska

Co ma zrobić sołectwo, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego?
 Musi zostać zwołane zebranie wiejskie na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie 
środków z funduszu sołeckiego. Wniosek może być uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady so-
łeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. We wniosku należy wskazać co 
mieszkańcy chcą zrobić (wraz z uzasadnieniem słuszności podjętych działań) oraz podać prze-
widywany koszt tych prac. Należy pamiętać, aby wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie 
była wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa. Informacja o wysokości przysłu-
gujących na sołectwo wniosków będzie przekazana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
sołtysom w terminie do 31 lipca każdego roku. Uchwalony wniosek sołtys przekazuje wójtowi 
(burmistrzowi, prezydentowi miasta), w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 
w którym chcemy otrzymać pieniądze.

Fundusz pomaga i integruje
 Przykłady wielu świętokrzyskich wsi pokazują, że fundusz sołecki pełni ważną rolę w pobudzaniu oddolnej ini-
cjatywy mieszkańców, którzy zyskali możliwość decydowania na co przeznaczą sołeckie pieniądze. To oni bowiem 
najlepiej wiedzą, czy w pierwszej kolejności powinny być przeznaczone np. na urządzenie placu zabaw, budowę 
chodnika czy remont remizy. Na wartość realizowanych zadań wpływa także wkład własny mieszkańców pracują-
cych przy inwestycjach, użyczanie sprzętu, które z pewnością integrują wspólnotę sołecką.

formuje, iż środki pozyskane 
w latach 2009 – 2010 wyniosły 
9 tys. zł, w latach 2011-2012 
– ok. 10  tys. zł, a w latach 
2012-2013 kwota  ok. 11  tys. zł.  
– Oczywiście cieszą przyznane 
nam pieniądze, są one wyko-
rzystywane we właściwy spo-
sób, ale niestety nie pokrywają 
w całości kosztów prac związa-
nych z przystosowaniem remizy 
na potrzeby świetlicy. Wykona-
ne zostały już prace remonto-
we przy elewacji budynku oraz 
wymienione okna. Tegoroczne 
środki pozwolą na pomalo-
wanie wnętrza oraz wymianę 
podłogi. Gospodarz sołectwa 
chciałby, aby w Chorzewej po-
wstał również plac zabaw oraz 
dokończone zostały prace przy 
budowie boiska piłkarskiego. 
 Sołectwo Chorzewa już wy-
korzystuje środki z funduszu 

sołeckiego, natomiast miesz-
kańcom wsi Błogoszów  w gmi-
nie Oksa po wielkich trudach 
i staraniach fundusz sołecki zo-

stał dopiero przyznany. Kwota  
wsparcia to 15 tysięcy złotych. 
- Środki niezwykle potrzebne 
na rozwój i modernizację so-
łectwa, jak choćby na remont 
dróg dojazdowych do okolicz-
nych pól uprawnych czy utwo-
rzenie placu zabaw – informuje 
Bogusław Warzyński,  sołtys 
Błogoszowa, który podkreśla, 
iż mieszkańcy 3 lata czekali na 
przyznanie ich wsi funduszu 
sołeckiego. Na pewno zosta-
nie on właściwie wykorzystany 
– podkreśla gospodarz Błogo-
szowa.

Anna Michalska/Redakcja

 Firma, która wygrała przetarg 
na wykonanie remontu drogi 
gminnej nie wywiązała się cał-
kowicie z umowy. Kto powinien 

nadzorować prace inwestycyj-
ne wykonywane w ramach Fun-
duszu Sołeckiego?

 Zbigniew Stefańczyk: 
-  Fundusz sołecki to fundusz 
w budżecie gminy zagwaran-
towany dla sołectwa na wy-
konanie przedsięwzięć służą-
cych poprawie warunków ży-
cia mieszkańców wsi. O jego 
wyodrębnieniu w budżecie 
gminy decyduje rada gminy. 
 Z pytania wynika, że rada 
przyjęła wniosek dotyczący 
remontu drogi, a następnie 

podjęto jego realizację wy-
łaniając w przetargu firmę, 
wykonującą to zadanie. W 
tym przypadku jak i też każ-
dym innym niezależnie od 
sposobu finansowania inwe-
stycji, także ze środków fun-
duszu sołeckiego to organ 
wykonawczy gminy sprawuje 
nadzór i kontrolę nad realiza-
cją zadania. Umowa z wyko-
nawcą zawierała m.in.: opis 
przedmiotu prac, sposób wy-
konywania, termin realizacji, 
rękojmię, gwarancję, ewentu-
alne kary umowne itp. I wła-

śnie w tym kontekście co do 
zasady powinny być rozstrzy-
gane kwestie niewykonania 
lub niewłaściwego wykonania 
umowy. 
 Nic nie stoi natomiast na 
przeszkodzie, skoro miesz-
kańcy uważają, iż firma nie 
wywiązała się całkowicie 
z umowy, czy też ich zada-
niem zakres zadania jest 
mniejszy od ujętego we wnio-
sku, aby w ich imieniu gospo-
darz wsi wskazał te kwestie 
burmistrzowi.  

Oprac. Agata Pęk
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 Tradycyjnie, w ostatni weekend czerwca do 
Wąchocka zjadą sympatycy ruchu sołeckiego. 
W „stolicy humoru” będą obradować, bawić się 
i rywalizować w nietypowych konkurencjach, ta-
kich jak przejście wierzchem przez płoty, czy zwi-
janie asfaltu. 29 i 30 czerwca 2013 r. Wąchock 
gościć będzie uczestników Zjazdu Sołtysów Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego oraz XVI  Krajowego  
Turnieju Sołtysów w Wąchocku. Patronat hono-
rowy nad imprezą objął marszałek województwa 
Adam Jarubas, organizatorami są: Stowarzysze-
nie Sołtysów Ziemi Kieleckiej, Gmina Wąchock, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Towarzystwo 
Przyjaciół Wąchocka. Ogłoszone zostaną także 
wyniki konkursu „Sołtys Roku 2012 Województwa 
Świętokrzyskiego”, a najbardziej aktywnym go-
spodarzom wsi wręczone puchary i dyplomy.

Wąchock czeka na sołtysów 

Sołtys Jacek Piwowarski

 Blog sołtysa ma być kolejną 
formą spotkania. Tym razem za 
pośrednictwem nowoczesnych 
mediów. Bo jak inaczej przycią-
gnąć młodych ludzi, dla których 
to Internet właśnie jest podsta-
wowym źródłem informacji. - Ja 
traktuję to tak: 15 wejść na stronę 
dziennie, to tak, jakbym codzien-
nie zorganizował zebranie wiej-
skie dla 15 osób. To już jest coś! 
A przecież jednego dnia wejdzie 
15, innego 300 osób – mówi blo-
gujący sołtys. 
 Na stronę Wiązownicy Ko-
lonii zaglądają nie tylko miesz-
kańcy wsi, których jest tam 467. 
Do śledzenia wpisów przyznaje 
się nawet staszowski burmistrz. 
Niektórzy codziennie sprawdza-
ją, czy pojawiło się coś nowego. 
Od początku istnienia, strona 
zanotowała 13 tysięcy wejść. 
Tylko komentarzy mało, co nieco 
sołtysa martwi, bo liczył na więk-
szą interakcję. Ostatnie wieści 
z sołectwa? Remont w budynku 
byłej szkoły, ogłoszenie o przy-
stąpieniu do akcji „Masz głos, 
masz wybór” i zaproszenie na 
spotkanie założycielskie lokalne-
go Stowarzyszenia.  
 Obok bloga, Jacek Piwowar-
ski założył też profil sołectwa na 
portalu społecznościowym Face-
book, który lubi prawie 100 osób. 
A mieszkańcom udostępnił ma-

Sołtys 2.0
 Jacek Piwowarski, 36-latek, sołtysem wsi Wiązownica Kolonia w powiecie staszowskim został 14 listopada 2012 
roku. Kilka dni później uruchomił bloga. - Od początku założyłem sobie, że wszystkie moje działania muszą być 
transparentne. Skoro ludzie mnie wybrali, obdarzyli zaufaniem, niech wiedzą, co robię i jak robię - mówi. 

ila, na który dostaje też projekty 
uchwał. Myśli już o przeniesieniu 
bloga na płatny serwer, bo na tym 
darmowym pomału kończy mu 
się miejsce.
 Blog sołtysa Wiązownicy bie-
rze udział w ogólnopolskim kon-
kursie na najlepszą wiejską stronę 
internetową „Sołectw@ w sieci”, 
którego organizatorem jest Kra-
jowe Stowarzyszenie Sołtysów. - 
Dzięki konkursowi z jednej strony 
chcemy przygotować ogólnopol-
ską bazę wiejskich stron interneto-

wych, a z drugiej raport przedsta-
wiający aktywność społeczności 
wiejskich w Internecie oraz model 
idealnej wiejskiej strony interneto-
wej – mówi Ireneusz Niewiarow-
ski, prezes KSS.
 Do konkursu zgłosiło się sie-
dem stron z naszego regionu, 
m.in.: www.chroberz.info, http://
szczeglice.ocom.pl/, www.cichec-
ki.net/bebelno/, www.cisownik.pl. 
Na start zdecydował się też Da-
mian Bąk, pomysłodawca i au-
tor strony internetowej Służowa, 

w gminie Busko-Zdrój. Witrynę 
założył w 2008 roku, jak mówi – 
z czystego lokalnego patriotyzmu. 
- Wielu naszych mieszkańców wy-
emigrowało na Śląsk i to oni chęt-
nie wchodzą na stronę, by spraw-
dzić, jak zmienia się wieś. 
 Prywatną inicjatywą jest też 
Internetowy Serwis Informacyjny 
Kleczanowa, istniejący już bli-
sko sześć lat. Założyli go w 2007 
roku ówcześni gimnazjaliści, 
członkowie Nieformalnej Grupy 
Działania „Głos Młodzieży Kle-
czanowskiej”. – Dokumentujemy 
w formie tekstów, zdjęć i filmów 
to, co dzieje się w naszej wsi 
i najbliższej okolicy, aktywizujemy 
młodzież, informujemy  – mówi 
Jacek Kominek, jeden z autorów 
witryny. 
 - Nasze jury oceniać będzie 
strony pod względem ich funk-
cjonalności, estetyki i zawartości 
merytorycznej. Znaczenie będzie 
miała również popularność stro-
ny i interakcja z mieszkańcami 
– podkreśla Patryk Węgierkie-
wicz, koordynator projektu. Lau-
reaci otrzymają komputery, lapto-
py i tablety z opłaconym rocznym 
abonamentem na Internet. O tym, 
czy wśród nich znajda się świę-
tokrzyskie witryny dowiemy się 
w czerwcu.

Anna Rdzanek-Kapsa 
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RADNI IV KADENCJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Maria Adamczyk Marek Bogusławski Wojciech Borzęcki Agnieszka Buras Krzysztof Dziekan

Grzegorz Gałuszka Mieczysław Gębski Izydor Grabowski Józef Grabowski Lech Janiszewski

Adam Jarubas Kazimierz Kotowski Tadeusz Kowalczyk Janusz Koza

Wiesław Stępień

Bogdan Latosiński

Marzena Marczewska Sławomir Marczewski Małgorzata Muzoł Ryszard Nosowicz Marcin Ożóg

Stefan Podesek Janusz SkibińskiTomasz Ramus Jalanta Rybczyk Mieczysław Sas

Włodzimierz Stępień Grigor Szaginian Grzegorz Świercz Piotr Żołądek



... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...


