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PORTAL „E-VIVE.PL”   
Świętokrzyskie Anioły Dobroci wręczone 
 
W Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach wręczone zostały Świętokrzyskie Anioły 
Dobroci. Wyróżnienia trafiły do osób i instytucji najbardziej zaangażowanych w pomoc 
innym. Nagrodzona została Teresa Gajewska, przedsiębiorca i społecznik z Opatowa. 
Nagrody przyznawane są w kategoriach indywidualnej i zespołowej. W pierwszej 
wyróżniane są osoby, które z poświęceniem niosą pomoc innym w trudnej sytuacji 
życiowej.  Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Teresa Gajewska, przedsiębiorca i 
społecznik z Opatowa. Z kolei wyróżnienie z kategorii zespołowej przyznawane są do 
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, stowarzyszeń, organizacji 
pozarządowych, które prowadzą działalność poświęconą pomocy społecznej oraz tworzą 
i realizują innowacyjne projekty. Wyróżnione zostało Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych "Przyjazne schody”, działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Baryczy. W tegorocznej edycji przyznano także wyróżnienie Katarzynie 
Rycerz, pracownikowi Szkoły Podstawowej w Zawichoście. Zgodnie z założeniami 
plebiscyt ma zwrócić uwagę na pracę osób niosących pomoc w najtrudniejszych chwilach 
życia. Organizatorem plebiscytu jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Teresa Gajewska "Świętokrzyskim Aniołem Dobroci" 
 
Teresa Gajewska, przedsiębiorca i społecznik z Opatowa została tegorocznym 
"Świętokrzyskim Aniołem Dobroci". W Teatrze Stefana Żeromskiego uhonorowano 
najaktywniejsze osoby i instytucje działające na rzecz innych. Teresa Gajewska organizuje 
m. in. paczki świąteczne dla potrzebujących dzieci, a od ubiegłego roku wspomaga 
także13-letnią dziewczynkę z Ruandy i co miesiąc wysyła jej pieniądze. Jak mówi, kocha 
dzieci i nie może być obojętna na los afrykańskich dzieci, dlatego zdecydowała się na 
adopcję na odległość. Oprócz statuetki wręczono także dwa wyróżnienia. Pierwsze z nich 
powędrowało do Katarzyny Rycerz, pracownika Szkoły Podstawowej w Zawichoście. 
Oprócz  pracy zawodowej pomaga uczniom  w nauce, współpracuje z Caritas Diecezji 
Sandomierskiej oraz ze Świętokrzyskim Bankiem Żywności. Pomaga także rodzinom, w 
których występuje problem z alkoholem. Wśród wyróżnionych znalazło się także 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Przyjazne schody”, działające przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy. Gala "Świętokrzyskiego Anioła 
Dobroci” odbyła się po raz dziewiąty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Trasy rowerowe zarządzane przez ROT 
 
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego chce stworzyć 
klaster, który będzie zarządzał trasami rowerowymi powstającymi w Polsce Wschodniej. 
Dzięki temu jest szansa na pozyskanie dodatkowych pieniędzy z Unii Europejskiej. Będą 
one przeznaczone m. in. na utrzymanie i promowanie ścieżek po roku 2015 - informuje 
prezes organizacji Jacek Kowalczyk. Dodaje, że projekt ścieżek musi być dobrze 
zarządzany, bo to daje gwarancję, że będą pieniądze nie tylko na wybudowanie tras, ale 
także na ich utrzymanie. Obecnie ROT realizuje dwa projekty rowerowe. Jeden dotyczy 
budowy nowych tras w Polsce Wschodniej, a drugi ich promocji. W sumie na ten cel 
wydanych zostanie ponad 25 mln złotych. Urzędnicy zakładają, że po zakończeniu 
kampanii promocyjnej na wyprawę rowerową po Polsce Wschodniej zdecyduje się 320 
tysięcy osób rocznie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
„Janosikowe" nie wpłynie do świętokrzyskiego 
 
Region świętokrzyski nie dostanie w przyszłym roku prawie 15 milionów złotych tzw. 
"janosikowego". To pieniądze z podatków, którymi najbogatsze województwa wspierają te 
najbiedniejsze. Powodem są kłopoty województwa mazowieckiego, które nie ma pieniędzy na 
wsparcie innych regionów. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu, posłowie PO i PSL przegłosowali 
poprawkę do ustawy, która wzmacnia samorząd Mazowsza kwotą prawie 250 milionów złotych. 
Jest to forma pożyczki, której udzielają wszystkie regiony. Posłowie opozycji krytykują te 
zmiany. Maria Zuba z PiS powiedziała, że trudno jej zrozumieć, dlaczego Mazowsze, które nie 
trzyma reżimów finansowych, dostaje wsparcie, kosztem m.in. Świętokrzyskiego. Poseł Artur 
Gierada z PO głosował za przyjęciem poprawki, ponieważ uboższe województwa i tak nie 
dostałyby pieniędzy z "Janosikowego". Parlamentarzysta zaznaczył, że jeśli któryś z 
samorządów znajdzie się w takiej sytuacji, jak Mazowsze, to pozostałe województwa powinny 
mu solidarnie pomóc. Poseł Artur Gierada podaje przykład Skarżyska i Piekoszowa, które być 
może niebawem będą potrzebowały takiego wsparcia. Marszałek Adam Jarubas stwierdził, że 
pozbawienie regionu prawie 15 milionów złotych będzie mieć poważne konsekwencje. Cięcia 
będą dotyczyć wydatków bieżących w jednostkach samorządu wojewódzkiego. Adam Jarubas 
podkreślił, że jest to tylko pożyczka dla Mazowsza, która ma być spłacana od 2015 roku. 
Najbogatsze świętokrzyskie gminy wpłacają na "Janosikowe" prawie 7 milionów złotych rocznie. 
Najwięcej Sitkówka- Nowiny i Połaniec. Z kolei najbiedniejsze samorządy dostają z ponad 14 
milionów. Najwięcej Starachowice - około 750 tysięcy złotych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Wszystkie pieniądze z obecnego RPO zostaną wydane 
 
Województwo świętokrzyskie wyda wszystkie pieniądze z Regionalnego Programu 
Operacyjnego, które dostało z unijnego budżetu na lata 2007- 2013. Takie zapewnienie 
złożył marszałek Adam Jarubas, w czasie spotkania z przedstawicielami Komisji 
Europejskiej . To dobrze rokuje na przyszłość- zaznaczył marszałek. Zaznaczył, że do 
unijnego budżetu nie wróci ani jedno euro. Jego zdaniem, to dobrze rokuje na przyszłość. 
Jak dodał, w trakcie spotkania rozmawiano o nowej unijnej perspektywie na lata 2014-
2020, ale negocjacje z Komisją Europejską w tej sprawie rozpoczną się na początku 
przyszłego roku. W latach 2014- 2020, Świętokrzyskie dostanie na RPO ponad 1 miliard 
400 milionów złotych. Najwięcej pieniędzy ma być przeznaczone na walkę z bezrobociem 
i podniesienie konkurencyjności gospodarki. Stosunkowo małe fundusze- niecałe 150 
milionów zostanie wydane na budowę dróg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORTAL „ONET.PL”       str. 1/2  
Przyznano Świętokrzyskie Anioły Dobroci 
 
Osoby i instytucje najbardziej zaangażowane w działalność na rzecz ludzi znajdujących 
się w trudnej sytuacji życiowej, wyróżniono we wtorek w Kielcach w plebiscycie 
"Świętokrzyskie Anioły Dobroci". Ideą nagród przyznanych po raz dziewiąty przez 
marszałka województwa świętokrzyskiego, jest zwrócenie szczególnej uwagi na osoby 
angażujące się w pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji oraz na instytucje 
pomocy i integracji społecznej oraz organizacje pozarządowe, realizujące innowacyjne 
projekty pomocowe. Statuetkę Świętokrzyskiego Anioła Dobroci otrzymała Teresa 
Gajewska – przedsiębiorca z Opatowa. Laureatka uczestniczy w programie adopcji na 
odległość – jest mamą zastępczą dla 13-letniej dziewczynki z Ruandy. Zachęciła też inne 
osoby do wspierania finansowego dzieci - co pozwala zapewnić im podstawowe produkty 
do życia. Gajewska od 2003 r. pełni także funkcję niespokrewnionej, niezawodowej 
rodziny zastępczej dla 17-letniej dziś dziewczyny. Sponsoruje nagrody na organizowane 
w Opatowie turnieje i konkursy szkolne oraz festyny rodzinne. Organizuje paczki 
świąteczne dla najbardziej potrzebujących rodzin, wspiera miejscową świetlicę 
środowiskową i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jałowęsach. Gajewska 
odbierając nagrodę i dziękując za wyróżnienie podkreśliła, że pomaga nie dla zasług i 
poklasku tylko "z dobroci serca". - Dzielę się tym, co mam i dziękuję Panu Bogu, że mam 
się czym dzielić - mówiła później dziennikarzom. W ramach konkursu przyznano dwa 
wyróżnienia.  



PORTAL „ONET.PL”       str. 2/2  
Przyznano Świętokrzyskie Anioły Dobroci 
 
W kategorii zespołowej - dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
"Przyjazne schody" działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
Baryczy. Stowarzyszenie skupiające rodziców, nauczycieli i przyjaciół ośrodka, prowadzi 
działalność edukacyjną i rehabilitacyjną na rzecz 121 niepełnosprawnych uczniów 
placówki. W kategorii indywidualnej wyróżniono Katarzynę Małgorzatę Rycerz - 
pracownika Szkoły Podstawowej w Zawichoście. Nauczycielka zorganizowała 
popołudniową świetlicę dla dzieci, przed świętami organizuje zbiórki żywności dla 
potrzebujących rodzin, angażuje się także w pomoc dzieciom żyjących w rodzinach z 
problemem alkoholowym. Podczas uroczystości zorganizowanej w kieleckim Teatrze im. 
Stefana Żeromskiego odczytano list ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza, 
skierowany do laureatów konkursu. - Szczerze podziwiam państwa za chęć i umiejętność 
dzielenia się z innymi swoim czasem i sobą samym. To piękny gest, wynikający z 
postawy, która nie pozwala patrzeć obojętnie na jakiekolwiek krzywdy i niedostatek - 
napisał minister. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








