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 W puli Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na 
lata 2007-2013 było blisko 770 
mln EUR. Były one wydatko-
wane na zadania z sześciu osi 
priorytetowych, tj. na rozwój 
przedsiębiorczości, wsparcie 
innowacyjności, podniesienie 
jakości systemu komunika-
cyjnego, ochronę środowiska 
i  rozwój infrastruktury energe-
tycznej, kulturę, turystykę i sport 
oraz wzmocnienie ośrodków 
miejskich i rewitalizację małych 
miast. - Na początku wydawało 
nam się, że ta kwota to bardzo 
wiele. Rzeczywistość szybko 
zweryfikowała nasz pogląd, 
bo potrzeby okazały się dużo 

O wykorzystanych szansach

i nowej perspektywie 
- Siedem lat bardzo szybko minęło. Dziś podsumowujemy i dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju 
naszego województwa, tak skutecznie wydatkując środki unijne. To znakomity dowód zaradności mieszkańców 
regionu. Z nadzieją patrzymy w przyszłą perspektywę finansową. Oczekiwanie na kolejne inwestycje jest duże, bo 
też ciągle duże są potrzeby – mówił marszałek Adam Jarubas, podczas konferencji podsumowującej realizację 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Konferencja odbyła się 
17 października w budynku Filharmonii Świętokrzyskiej, który sam jest fantastycznym przykładem wykorzystania 
środków unijnych. W spotkaniu uczestniczyli również wicemarszałek Grzegorz Świercz i członkowie Zarządu Woje-
wództwa - Jan Maćkowiak, Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek, wiceprzewodniczący Sejmiku Włodzimierz Stępień 
oraz radni Sejmiku - Ryszard Nosowicz i Józef Grabowski.

większe – mówi Przemysław 
Janiszewski, zastępca dyrek-
tora Departamentu Funduszy 
Strukturalnych UM WŚ. 
 - Zainwestowaliśmy ogrom-
ne kwoty, by poprawić opinie 
o systemie ochrony zdrowia w 
naszym województwie – mówi 
Grzegorz Świercz, wicemar-
szałek województwa - Stwo-
rzyliśmy warunki do leczenia 
w dziedzinach, w których nie 
mieliśmy wcześniej zaplecza. 
Dzięki tym placówkom wyko-
nano ponad 800 tysięcy ba-
dań klinicznyc h. Jesteśmy też 
liderem w inwestowaniu w  in-
frastrukturę ochrony zdrowia, 
wydatkowaliśmy na to 8% do-
stępnych środków. 

 Z dotychczasowych efektów 
realizacji RPO WŚ w zakresie 
ochrony środowiska i rozwoju 
infrastruktury energetycznej za-
dowolony jest Piotr Żołądek, 
członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego. – Jeśli chodzi 
o gospodarkę wodno-ściekową, 
to statystyki są bardzo dobre. 
92% miejscowości mamy już 
zwodociągowane. Realizujemy 
cały czas duży projekt, w który 
włączyło się 1277 miejscowo-
ści, a który zakłada budowę 27 
tysięcy przydomowych oczysz-
czalni ścieków. 
 - Jestem przekonany, że Re-
gionalny Program Operacyjny 
to program najbardziej samo-
rządowy, który trafia w  punkt, 

jeśli chodzi o rzeczywiste 
problemy – podkreśla Jan 
Maćkowiak, członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskie-
go – przez te siedem lat na-
braliśmy doświadczenia. Dziś 
nie tylko umiemy pozyskiwać 
środki, ale i je wydawać. Czas 
przygotowania na przykład 
inwestycji drogowych, które 
są przecież bardzo skompli-
kowane, początkowo był bar-
dzo długi, dziś porównywalne 
projekty realizujemy dwa, trzy 
razy szybciej, a to istotne, bo 
dostępność komunikacyjna 
jest podstawowym kryterium 
jeśli chodzi o postrzeganie wo-
jewództwa w kontekście inno-
wacyjności.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
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 - Dziś można powiedzieć, 
że kierunek działania przyjęty 
przed laty i zastosowane me-
chanizmy realizacji Regional-
nego Programu Operacyjnego 
były słuszne. Patrzymy na efek-
ty i traktujemy ten okres jako 
bazę dla przyszłej perspekty-
wy. Myślę, że udało nam się 
przygotować do niej naszych 
beneficjentów – podsumowuje 
Kazimierz Kotowski, członek 
Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego.
 Podczas konferencji poznali-
śmy laureatów III edycji konkur-
su pt. ”Jak Regionalny Program 
Operacyjny  Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007 
- 2013  pomaga Mnie i Moim 
bliskim”, który zorganizował 
Oddział Pomocy Technicznej 
Departamentu Funduszy Struk-
turalnych UM WŚ. Konkurs 

skierowany był do młodzieży 
gimnazjalnej, a  polegał na 
opracowaniu strony interneto-
wej dotyczącej projektów re-
alizowanych z RPO WŚ w ich 
gminie bądź okolicy. Najlepsze 
okazały się propozycje nade-
słane przez młodzież z Publicz-
nego Gimnazjum Samorządo-
wego im. Noblistów Polskich 
w Kazimierzy Wielkiej, Publicz-
nego Gimnazjum w Obrazowie 
i Publicznego Gimnazjum we 
Wzdole Rządowym. Jury wyróż-
niło też prace gimnazjalistów 
z  Gimnazjum Nr 1 im. Kazimie-
rza Wielkiego w Radoszycach, 
Gimnazjum Publicznego Nr 
2 w  Wolicy, Gimnazjum Nr 5 
w  Kielcach i  młodzież skupio-
ną wokół Europejskiego Cen-
trum Bajki w  Pacanowie.

Anna Rdzanek-Kapsa

 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, jako Instytucja Zarządzająca RPO WŚ na lata 2007-
2013, ogłosił łącznie 45 konkursów, na które napłynęło  2850 wniosków o dofinansowanie. Naj-
więcej dotyczyło inwestycji z zakresu rozwoju przedsiębiorczości. Na konta beneficjentów popły-
nęło do tej pory 2,8 mld PLN unijnego wsparcia.
 Dzięki temu udało się zrealizować dziesiątki projektów o znaczeniu tak lokalnym, jak i regional-
nym. Wybudowano 69 km dróg gminnych, 502 km sieci kanalizacji sanitarnej, ponad 487 km sieci 
wodociągowej, 500 km szlaków turystycznych i 9 oczyszczalni ścieków. Inwestowano w ochronę 
zdrowia, naukę i dziedzictwo kulturowe. Z udziałem środków z RPO WŚ, uczelnie wyższe w regio-
nie wybudowały 32 budynki, a 18 szpitali i ośrodków zdrowia zostało wyposażonych w niezbędny 
sprzęt i  aparaturę naukowo-badawczą.

W środę, 13 listopada, odbył 
się uroczysty odbiór przebu-
dowanych dróg wojewódzkich 
w Ostrowcu Świętokrzyskim 
i w Mircu na odcinku  Radom-
-W ie rzb ica -S ta rachow ice . 
Uczestniczył w nim marszałek 
województwa świętokrzyskiego 
Adam Jarubas, członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego 
Jan Maćkowiak, poseł Jarosław 
Górczyński. 

29 października br. Dom Kultu-
ry Zameczek w Kielcach po raz 
kolejny zorganizował spotkanie 
cyklu „Debaty Młodych – Ludzie 
i ich pasje”. Tym razem z młodzie-
żą z II Liceum Ogólnokształcące-
go im. Jana Śniadeckiego spotkał 
się marszałek województwa świę-
tokrzyskiego Adam Jarubas, który 
był pytany o swoje pasje, wspo-
mnienia i marzenia.

„Zjawisko agresji w szkołach 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych oraz środowisku ro-
dzinnym województwa święto-
krzyskiego” – to tytuł konferencji 
zorganizowanej 5 listopada br. 
przez Regionalny Ośrodek Po-
lityki Społecznej Urzędu Mar-
szałkowskiego. Spotkanie było 
okazją do wymiany poglądów 
oraz integracji środowisk zaj-
mujących się pracą z rodziną 
oraz młodzieżą. W konferencji 
uczestniczyli wicemarszałek 
Grzegorz Świercz oraz Barba-
ra Jakacka – Green, dyrektor 
Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej UM.

Grzegorz Orawiec, dyrektor 
Departamentu Polityki Regionalnej 

Urzędu Marszałkowskiego

Adam Jarubas i Kazimierz Kotowski nagrodzili laureatów konkursu „Jak RPO WŚ pomaga Mnie i Moim bliskim”
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 Podpisane w Nowym Kor-
czynie porozumienie, otwiera 
przygotowania do zadania in-
westycyjnego p.n. „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 973 na 
odc. Busko Zdrój – Nowy Kor-
czyn - Borusowa wraz z budo-
wą przeprawy mostowej na rz. 
Nidzie oraz rz. Wiśle”.
 W spotkaniu poprzedzają-
cym podpisanie porozumienia, 
które odbyło się w Urzędzie 
Gminy w Nowym Korczynie 
wzięli udział marszałkowie 
województw świętokrzyskie-
go i małopolskiego - Adam 
Jarubas i Marek Sowa, wice-
marszałek województwa ma-
łopolskiego Roman Ciepiela, 
przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Ta-
deusz Kowalczyk, członkowie 
zarządu naszego województwa 
- Kazimierz Kotowski i Jan 
Maćkowiak, radni Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
Krzysztof Dziekan i Mieczy-
sław Sas, radni Sejmiku Wo-
jewództwa Małopolskiego oraz 
starostowie powiatów i wójto-
wie gmin zainteresowanych in-
westycją.
 - Jest to bardzo ważna inwe-
stycja dla naszych województw. 
Nikogo nie trzeba przekonywać, 
że budowa tego mostu wpłynie 
na ożywienie gospodarcze, 
ale jednocześnie będzie ulgą 
i szansą dla mieszkańców po-
bliskich powiatów. Cieszę się, 
że nasi goście z Małopolski tak 
bardzo popierają tę inwestycję 
i współpracują z nami w  jej 
realizacji. Dla mnie ma ona 
sentymentalny charakter, gdyż 
Nowy Korczyn to moja rodzinna 
gmina - mówił marszałek wo-
jewództwa świętokrzyskiego, 
Adam Jarubas.
 - Te tereny mają słabe po-
łączenie drogowe i dlatego in-
westycja tego mostu musi być 
zrealizowana. Będzie to po-
łączenie naszych możliwości, 
bardzo ważne dla gospodarek 

Nowy most połączy regiony
Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa,  
podpisali 31 października w Nowym Korczynie porozumienie w sprawie budowy przeprawy mostowej na Wiśle, 
łączącej oba województwa. Jak zgodnie mówili marszałkowie, most będzie inwestycją, która da nowe gospodarcze 
szanse mieszkańcom obu regionów i znacznie poprawi połączenie między Świętokrzyskim a Małopolską.

 Zadanie obejmuje opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej 
nr 973 na odc. Busko Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa razem z budową przeprawy mostowej 
na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle, wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia jak również opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz 
opracowaniem Studium Wykonalności. Zostanie ono podzielone na 3 etapy:
1. Odcinek od Buska Zdroju do mostu na Wiśle – finansowane w 100% przez województwo 
świętokrzyskie;
2. Most na Wiśle – finansowany przez obie strony po 50%;
3. odcinek od mostu na Wiśle po stronie małopolskiej (wraz z dojazdami) do Borusowej – finan-
sowane w 100% przez województwo małopolskie.

 Koszt opracowania koncepcji to około 750 000,00 zł. Wstępny szacunkowy udział stron 
w  kosztach realizacji zadania wynosi: 150 000,00 zł (udział województwa małopolskiego) oraz 
600 000,00 zł (udział województwa świętokrzyskiego). Koszt zrealizowana inwestycji wyniesie 
ponad 200 mln złotych. Jeżeli budowa dróg i mostu ruszy w 2015 roku, powinna zakończyć się 
w roku 2018.

obu regionów. Trzeba patrzeć 
na tę inwestycję również sze-
rzej - poprawi się atrakcyjność 
Świętokrzyskiego i Małopol-

skiego, poprawią możliwości 
tranzytu. Mam nadzieję, że uda 
nam się szybko zrealizować tę 
inwestycję - mówił marszałek 

województwa małopolskiego, 
Marek Sowa.
 Dotychczasowy wkład woje-
wództwa małopolskiego w  re-
alizację powyższych założeń 
bardzo doceniał członek Zarzą-
du Województwa Świętokrzy-
skiego, Jan Maćkowiak - Chcę 
pochwalić współpracę z naszy-
mi przyjaciółmi z Południa, któ-
rzy wykazali inicjatywę tej inwe-
stycji, a teraz to Świętokrzyskie 
będzie jej liderem. Będzie ona 
rozwiązaniem problemów ko-
munikacyjnych między naszymi 
województwami. Wierzę, że ro-
bimy coś dobrego - powiedział 
Jan Maćkowiak.
 - Cieszę się, że znaleźliśmy 
środki na przygotowanie tej in-
westycji. Myślę, że wraz z zain-
teresowanymi samorządami bę-
dziemy dobrze współpracować 
aby jak najlepiej i najszybciej 
przygotować wszelką dokumen-
tację - dodał Przewodniczący 
Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego, Tadeusz Kowal-
czyk.
 Po spotkaniu w Urzędzie 
Gminy w Nowym Korczynie, 
jego uczestnicy przejechali na 
przeprawę promową przez Wi-
słę w Nowym Korczynie, gdzie 
na promie podpisano doku-
menty porozumienia.

Mateusz Cieślicki

Na przeprawie promowej w Nowym Korczynie 

Porozumienie podpisali marszałkowie województw
świętokrzyskiego i małopolskiego
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Większa koordynacja,
większa efektywność 
 Już odbywają się prace nad 
oceną wstępną projektu RPO 
WŚ 2014-2020, niebawem też 
przeprowadzona zostanie stra-
tegiczna ocena jego oddziały-
wania na środowisko. – W przy-
szłej perspektywie finansowej 
Unii Europejskiej Regionalne 
Programy Operacyjne będą 
dwufunduszowe – podkreśla 
członek Zarządu Województwa 
Kazimierz Kotowski. - Będą 
obejmowały działania z Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego oraz Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. 
Ich efektem ma być większa 
komplementarność i efektyw-
ność podejmowanych przed-
sięwzięć na danym terenie. To 
zasadnicza zmiana w procesie 
programowania i wdrażania 
programów operacyjnych, co 
wymaga zupełnego przemode-
lowania dotychczasowego my-
ślenia o rozwoju regionu.
 Kazimierz Kotowski nie ukry-
wa, że w kolejnym okresie pro-
gramowania duży nacisk będzie 
kładziony na lepszą koordyna-
cję między zakresem różnych 
programów operacyjnych oraz 
komplementarność dofinanso-
wywanych projektów, co może 
przynieść lepsze wykorzysta-
nie środków unijnych. Ponad-
to znaczna ich część trafi do 
przedsiębiorców, którzy będą 
mogli skorzystać z dofinanso-
wania na zakup innowacyjnych 
rozwiązań i technologii. Może to 
wzmocnić ich konkurencyjność 
na rynku. Komisja Europejska 
planuje, że bardziej niż dotych-
czas przedsiębiorcy skorzysta-
ją z preferencyjnych pożyczek, 
poręczeń i innych form wsparcia 
pozadotacyjnego.
 Instytucje unijne silnie po-
stulują, by w kolejnym okresie 
programowania koncentrować 

Wokół Regionalnego
Programu Operacyjnego 2014-2020 
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął kolejną, bardziej zaawansowaną wersję Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Konsultacje społeczne nad nim potrwają jesz-
cze do końca tego roku.

Kazimierz Kotowski nie ukrywa, że w kolejnym okresie programowania
duży nacisk będzie kładziony na lepszą koordynację
między zakresem różnych programów operacyjnych

 oraz komplementarność dofinansowywanych projektów,
co może przynieść lepsze wykorzystanie środków unijnych.

się na wspieraniu konkretnych 
dziedzin na określonym tery-
torium. Dotyczy to,  między in-
nymi, koncepcji inteligentnych 
specjalizacji, czyli mocnym 
wspieraniu najbardziej przy-
szłościowych branż gospodar-
czych. Środki będą kierowane 
na dane terytorium zgodnie 
z  zidentyfikowanymi wcześniej 
potrzebami, które obowiązko-
wo powinny znaleźć swoje od-
zwierciedlenie w zapisach pro-
gramów operacyjnych.
 Całkowicie nowym mechani-
zmem wsparcia, który znajdzie 
się w projekcie RPOWŚ 2014-
2020, są tak zwane Zintegro-
wane Inwestycje Terytorialne.  
Będą obejmować Miasto Kielce 
oraz jego obszar funkcjonalny 
z gminami: Chęciny, Daleszy-
ce, Górno, Masłów, Miedziana 
Góra, Morawica, Piekoszów, 
Sitkówka Nowiny, Zagnańsk, 
Strawczyn i Chmielnik. To dodat-
kowy instrument, który wzmocni 
rolę ośrodków miejskich oraz 
zwiększy ich zaangażowanie w 
kształtowanie polityki rozwoju 
regionu. Zakłada się, że Zarząd 
Województwa przekaże Miastu 
Kielce oraz wymienionym gmi-
nom wiele uprawnień, Obejmą 
one wspólne, wzajemnie ze 
sobą powiązane przedsięwzię-
cia, które finansowane będą 
poprzez wydzieloną, niewielką 
część środków RPOWŚ 2014-
2020.

Ponad miliard euro
do podziału 
 Przewiduje się, że Regional-
ny Program Operacyjny Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020 będzie dyspo-
nował 1 223,3 mln euro, z  cze-
go 70 proc. stanowić będą 
środki Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, 30 
proc. – środki Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

 Planowany podział środków 
UE na poszczególne osie prio-
rytetowe z EFRR: innowacje 
i  nauka – 61,2 mln euro, konku-
rencyjna gospodarka – 146,8, 
efektywna i zielona energia 
– 122,3, dziedzictwo natural-
ne i  kulturowe – 171,3, nowo-
czesna komunikacja – 146,8, 
rozwój miast – 110,1, sprawne 
usługi publiczne – 97,9 oraz na 
poszczególne osie priorytetowe 
z EFS: rozwój edukacji i  ak-
tywne społeczeństwo – 85,7, 
włączenie społeczne i walka 
z  ubóstwem – 55, otwarty ry-
nek pracy – 183,5, pomoc tech-
niczna – 42,8.   

Zdiagnozowane potrzeby
 Członek Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Kazimierz 
Kotowski podkreśla, że Urząd 
Marszałkowski przeprowadził 
prace nad potrzebami poszcze-

gólnych obszarów. – Chcieliśmy 
wiedzieć, gdzie istnieje najwięk-
sze zapotrzebowanie na środki 
dotyczące zarówno inwestycji 
w infrastrukturę, jak i w obsza-
ry społeczne, między innymi 
w podnoszenie umiejętności i 
kwalifikacji pracowników, osób 
nieaktywnych zawodowo czy 
w  przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu różnych środo-
wisk – mówi.
 – Zwróciliśmy się do samorzą-
dów lokalnych z naszego terenu, 
do różnych instytucji, by przeka-
zały nam swoje plany rozwojo-
we. To zestawianie potrzeb i wy-
zwań w regionie z  możliwościa-
mi, które stwarzają fundusze 
unijne, stanowi doskonały ma-
teriał, który pozwala na możliwie 
najtrafniejsze zaprogramowanie 
środków w  nowej perspektywie 
finansowej. 

(n)
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Przedsiębiorczość
szansą na rozwój regionu 
 - Nie ulega wątpliwości, że 
szeroko rozumiana przedsię-
biorczość będzie miała ważny  
wpływ na rozwój regionu, na 
wszystkie jego wskaźniki, two-
rzenie miejsc pracy, powstawa-
nie nowych rozwiązań – pod-
kreślał otwierając konferencję 
członek Zarządu Województwa 
Kazimierz Kotowski. - Do zago-
spodarowania będą olbrzymie 
pieniądze, które pozwolą stwo-
rzyć fundament do prowadzenia 
działalności gospodarczej po 
2020 roku, kiedy środki będą 
mniejsze. Samorząd wojewódz-
twa świętokrzyskiego jest bar-
dzo zainteresowany działaniem 
przedsiębiorców. Dlatego każde 
takie spotkanie jest nam bardzo 
potrzebne. Niebawem odbywać 
się będą kolejne.
 Kazimierz Kotowski przypo-
mniał, że tak ważny dokument, 
jak strategia rozwoju wojewódz-
twa, został przyjęty jednogłośnie 
podczas niedawnej sesji Sejmi-
ku Województwa. - Stanowi to 
dowód wspólnej troski o dobro 
regionu. Liczy się rozmowa i 
dyskusja. Uwagi są potrzebne, 
by jeszcze lepiej kształtować 
nowy program operacyjny dla 
województwa - mówił. 
 Kazimierz Kotowski zachę-
cał przedsiębiorców do prze-
kazywania informacji o swoich 
zamiarach biznesowych, nie-
zbędnych do tego środkach 
finansowych na poszczególne 
cele programowe. To pozwoli 
zaktualizować zapisy i później 
obronić je na spotkaniach kon-
sultacyjnych w Komisji Europej-
skiej i w Ministerstwie Rozwoju 
Regionalnego.

Pieniądze do wzięcia
 Prezes Zarządu Funduszu 
Pożyczkowego Województwa 
Świętokrzyskiego, Krzysztof 
Kobryń przedstawił krótko cele 
kierowanej przez siebie instytu-

Biznes z pożyczką i poręczeniem 
Fundusz Pożyczkowy i Fundusz Poręczeniowy oraz Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Re-
gionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim zorganizowały konferencję „Finanso-
wanie przedsiębiorczości w latach 2014-2020”.  Dopisała frekwencja, zainteresowanie konferencją było olbrzymie. 
Wzięło w niej udział ponad stu przedsiębiorców, którzy chcieli wiedzieć, jakie są możliwości  wsparcia ich działal-
ności w przyszłej perspektywie finansowej.  

cji, zasady jej działania i przykła-
dy wspierania przedsiębiorców. 
 - Cieszy mnie frekwencja, 
widać, że zależy państwu na 
pozyskiwaniu środków – powie-
dział na początku. – Pogoda, 
jak widzimy, jest zawsze dobra 
dla korzystnych interesów.  Do 
państwa dyspozycji są dziś 
konsultanci, z którymi możecie 
nawiązać kontakt, wymienić się 
wizytówkami i zainicjować pre-
zentację swoich potrzeb.
 Krzysztof Kobryń przypomniał, 
że produkty kierowane są na 
określonych zasadach do mikro, 
małych i średnich przedsiębior-
ców, którzy mają swoją siedzibę 
lub koncentrują swą działalność 
na terenie województwa świę-
tokrzyskiego. Kryteria podziału 
firm ustalają normy europejskie. 
Maksymalne kwoty pożyczek 
wynoszą odpowiednio: 250 tys. 
zł, 500 tys. zł, 1 mln zł, a  okresy 
finansowania do 60 miesięcy dla 
pożyczek inwestycyjnych i do 36 
dla finansowania obrotowego. 
Doświadczenie w  tym zakresie 
Fundusz Pożyczkowy ma olbrzy-
mie. Podpisał już 165 umów po-
życzkowych na 53,1 mln zł, z tego 

83 umowy pożyczek inwestycyj-
nych na 30,3 mln zł i 82 umowy 
pożyczki obrotowej na 22,7 mln 
zł. Średnia kwota pożyczki wynio-
sła 322 tys. zł.  

Poręczenia ŚFP
szansą dla Przedsiębiorców
 - Można powiedzieć, że je-
steśmy nieco „starszym bra-
tem” Funduszu Pożyczkowego 
Województwa Świętokrzyskie-
go - powiedział Tomasz Ja-
kubczyk, przedstawiciel Świę-
tokrzyskiego Funduszu Porę-
czeniowego, który przedstawił 
ofertę dla przedsiębiorców oraz 
warunki, które muszą spełniać, 
by mieć szanse na poręcze-
nie. - Powstaliśmy z inicjatywy 
marszałka województwa świę-
tokrzyskiego, Adama Jarubasa  
przy udziale Banku Gospodar-
stwa Krajowego. Obecnie nasz 
kapitał poręczeniowy wynosi 
ponad 30 mln zł.
 Tomasz Jakubczyk przed-
stawił europejską klasyfikację 
przedsiębiorców. Mogą oni 
skorzystać z poręczenia, o  ile 
mają zdolność kredytową a  nie 
dysponują wystarczającym za-

bezpieczeniem wymaganym 
przez banki. Poręczana może 
być wartość do 80 proc. kre-
dytu, i w maksymalnej  kwocie 
– do 1,4 mln zł. Dotychczas 
Fundusz udzielił 108 poręczeń 
kredytów na kwotę 25,5 mln zł  
przy średniej kwocie poręcze-
nia 236 tys. zł i średnim udziale 
poręczenia Funduszu w kre-
dycie wynoszącym 60 %  co 
oznacza, że przy jego pomocy 
przedsiębiorcy mogli uzyskać 
w bankach finansowanie na 
poziomie 42,5 mln zł, co przy-
czyniło się do utworzenia blisko 
250 nowych miejsc pracy co 
jest zasadniczym celem udzie-
lanego przez Fundusz wspar-
cia przedsiębiorców na rzecz 
rozwoju województwa.   

Większy nacisk
na nowe technologie 
 O wspieraniu przedsiębior-
czości w nowym okresie finan-
sowania mówił Tomasz Ja-
nusz, zastępca dyrektora De-
partamentu Polityki Regionalnej 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskie-
go. - Większy nacisk będziemy 

Krzysztof Kobryń, Justyna Gołębiewska-Suchenia, Ryszard Stępień, Tomasz Jakubczyk
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kłaść na wykorzystanie nowych 
technologii – wyliczał. - Właśnie 
te czynniki w obecnym świecie 
decydują o konkurencyjności 
gospodarki. To one będą rów-
nież obecne podczas przyjmo-
wania kryteriów wyboru projek-
tów dla przedsiębiorców. Takie 
są wymogi Unii Europejskiej. 
 Wszystko dlatego, że kla-
syczne wsparcie biznesowe, 
które nie stawiało aż tak wy-
sokich progów i wymogów dla 
przedsiębiorców nie do końca 
pozwala osiągnąć stawiane 
cele. Muszą się one odnosić 
do poziomu konkurencyjno-
ści europejskiej gospodarki 
w zestawieniu z największymi 
gospodarkami światowymi, 
z  gospodarką amerykańską 
czy wschodzącymi gospodar-
kami azjatyckimi. Nie może 
być pogłębiana dysproporcja 
innowacyjna i osłabiane tempo 

 Krajowy Ośrodek Wspierania 
Edukacji Zawodowej i Ustawicz-
nej realizuje konkurs w ramach 
projektu „Doskonalenie podstaw 
programowych kluczem do mo-
dernizacji kształcenia zawodo-
wego”. Dlatego jednym z naj-
ważniejszych założeń konkursu 
jest promowanie i nagradzanie 
dobrej współpracy z pracodaw-
cami.
 W przypadku Policealnej 
Szkoły Medycznej im. Hanny 
Chrzanowskiej wysoko oce-
niono efekty współpracy z Wo-
jewódzkim Szpitalem Zespo-
lonym w Kielcach, w którym 
uczniowie realizują kształcenie 
praktyczne. W roku szkolnym 
2011/2012 w zajęciach prak-
tycznych na różnych oddzia-
łach tego szpitala uczestniczyło 
około 100 uczniów kształcą-
cych się na kierunkach: ra-
townik medyczny, opiekun 
medyczny, technik masażysta, 
technik elektroradiolog. Ucznio-

Szkoła medyczna
dostanie Oskara Zawodowego
 Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w  Morawicy odniosła sukces w II edycji konkursu Kra-
jowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej pod nazwą „Szkoła dla rynku pracy”. Zdobyła naj-
wyższe miejsce w obszarze „Medyczno-społecznym oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia”.

wie i absolwenci mogli również 
w tej placówce zdobywać do-
świadczenie na indywidualnych 
praktykach zawodowych, na 
stażach oraz w ramach wolon-
tariatu. 
 Istotnym kryterium konkursu 
było to, czy w związku z reformą 
szkolnictwa zawodowego szko-
ła dostosowuje swoje programy 
nauczania w oparciu o informa-
cje uzyskane od pracodawcy, 
z  którym współpracuje.
 W szkole medycznej w Mo-
rawicy na przykład utworzenie 
kierunku technik elektroradiolog 
było spowodowane sygnałami 
ze szpitali, że jest zapotrzebo-
wanie na rynku na taką specjal-
ność w szkołach publicznych. 
– Bardzo poważnie analizujemy 
przekazywane przez pracowni-
ków szpitala uwagi, zalecenia 
i sugestie, czego współczesny 
pracodawca oczekuje od ab-
solwenta. Nasi absolwenci cie-
szą się dobrą opinią, bo dzięki 

praktykom w szpitalach idą do 
pracy dobrze przygotowani do 
realnych warunków – mówi Re-
nata Antos, dyrektor Policeal-
nej Szkoły Medycznej im. Han-

ny Chrzanowskiej w Morawicy. 
Szkoła prowadzi obecnie na 
wszystkich kierunkach kształ-
cenia naukę języka migowego. 
– Reagujemy na to, jaki pacjent 
trafia do szpitali, nie zawsze jest 
to pacjent sprawny pod wzglę-
dem słuchu i wzroku. Widzimy, 
że podstawy języka migowego 
to dziś niezbędna umiejętność 
dla naszych absolwentów, bo 
takie są wymagania pracodaw-
ców – dodaje dyrektor Renata 
Antos. WSZ w Kielcach to nie-
jedyny szpital, z którym szkoła 
współpracuje, ale współpra-
cę właśnie z tym pracodawcą 
zgłoszono do konkursu, bo tam 
uczniowie mają najwięcej zajęć. 
 Nagrodzonym w konkursie 
szkołom i współpracującym 
z nimi pracodawcom zostaną 
wręczone statuetki Oskar Za-
wodowy podczas spotkania 
6  grudnia 2013 roku w Warsza-
wie.

J.M.

wzrostu gospodarczego w sto-
sunku do największych graczy 
na światowych rynkach. 
 Tymczasem, czego nie 
ukrywał Tomasz Janusz, mimo 
sporego wsparcia, powiększa 
się dystans między najlepiej 
rozwijającymi się regionami 
a województwem świętokrzy-
skim. Podkreślał, że duże 
projekty infrastrukturalne nie 
mogą omijać naszego regionu,  
bo to również decyduje o kon-
kurencyjności województwa 
świętokrzyskiego względem 
województw ościennych. Z ko-
lei naprzeciw negatywnym ten-
dencjom demograficznym wy-
chodzi planowana interwencja 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego. - Przewidziano duże 
środki na zakładanie działal-
ności gospodarczej, w  tym 
przez absolwentów uczeni, 
co zachęci wykształcone oso-

by do pozostania w regionie 
i  prowadzenia tu działalności 
gospodarczej. By zniwelować 
niski przyrost naturalny będzie-
my inwestować w infrastrukturę 
publiczną, żłobki, przedszkola. 
Młodzi ludzie muszą też czuć 
się bezpieczni pod względem 
ekonomicznym. Trzeba zapew-
nić im stabilną pracę i dochody 
- mówił Mirosława Mochoc-
ka, zastępca dyrektora Świę-
tokrzyskiego Biura Rozwoju 
Regionalnego przedstawiła 
ofertę dla przedsiębiorców, 
która znajdzie się w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w latach 2014-2020. Promo-
wała projekty z programu Ka-
pitał Ludzki. Podkreślała, że 
wspieranie przedsiębiorczości 
i współpraca świata biznesu 
z  nauką będzie jednym z prio-
rytetowych obszarów wsparcia 
z Unii Europejskiej.

Bez informacji ani rusz 
 W końcowej części konferen-
cji przedsiębiorcy zostali zapo-
znani z informacją Justyny Go-
łębiewskiej-Suchenia, koor-
dynatora w  Głównym Punkcie 
Informacji o Funduszach Euro-
pejskich dotyczącą działalności 
tej placówki. Na jego stronach 
są wszystkie dokumenty, które 
dotyczą możliwości wsparcia 
finansowego. Podstawą jest 
strona internetowa, którą reko-
menduje Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego: www.fundu-
szeeuropejskie.gov.pl
 Obecni na spotkaniu przed-
siębiorcy zostali zachęceni do 
wypełniania anonimowej ankie-
ty online. Wszyscy zaintereso-
wani mogą w niej przedstawić 
swoje oczekiwania dotyczące 
finansowania ich działań w no-
wej perspektywie finansowej.

(n)

- Nasi absolwenci cieszą się
dobrą opinią, bo dzięki praktykom 
w szpitalach idą do pracy dobrze 

przygotowani
 – mówi Renata Antos, dyrektor 
Policealnej Szkoły Medycznej
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 Przyjęty przez Sejmik „Re-
gionalny Program Wspierania 
Rodziny i Systemu Pieczy Za-
stępczej na lata 2013-2018” 
określa zasady systemu wspar-
cia dla rodziny naturalnej i za-
stępczej przy uwzględnieniu 
możliwości i zasobów woje-
wództwa świętokrzyskiego. Jak 
poinformowała Barbara Jakac-
ka-Green, dyrektor Regional-
nego Ośrodka Polityki Społecz-
nej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzy-
skiego, rekomendująca rad-
nym projekt uchwały, zgodnie 
z  Ustawą o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej 
opracowanie takiego Programu 
należy do zadań własnych sa-
morządu województwa. Doku-
ment jest uszczegółowieniem 
celów zawartych w „Strategii 
Polityki Społecznej Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 
2012-2020” w zakresie wspie-
rania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej. 
 Radni zdecydowali również 
o udzieleniu gminie Wiślica do-
tacji celowej w wysokości 50 
tys. zł z przeznaczeniem na do-
finansowanie zadania: „Wiślica, 
podziemia Bazyliki Mniejszej 
(XII-XIII w.); konserwacja reliktów 
romańskich wraz ze świadkami 
archeologicznymi - etap III”. Za-

Obradowali radni Sejmiku
Przyjęcie „Regionalnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2013-2018” oraz prze-
kazanie dotacji dla gminy Wiślica na prace konserwatorskie w podziemiach Bazyliki Mniejszej – m. in. takie decyzje 
podjęli 25 października radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas XXXVI sesji. Nagrodzono również 
świętokrzyskie samorządy – laureatów II edycji Plebiscytu „Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmi-
na”.

danie to jest realizowane przez 
Muzeum Regionalne w  Wiślicy. 
Dotacja ma dla niego stanowić 
wkład przy korzystaniu z pro-

gramu „Dziedzictwo Kulturowe”, 
priorytet 1 „Ochrona zabytków”, 
finansowanego ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. –  Minister kultu-
ry i  dziedzictwa narodowego, 
Bogdan Zdrojewski, przekazał 
125 tys. zł na prace w podzie-
miach pod bazyliką mniejszą w 
Wiślicy – wyjaśnił radnym Jacek 
Kowalczyk, dyrektor Departa-
mentu Promocji, Edukacji, Kul-
tury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego.
 Podczas sesji marszałek 
Adam Jarubas i Jan Maćko-
wiak, członek Zarządu Woje-
wództwa nagrodzili innowa-
cyjne gminy. Gmina Morawica 
została zwycięzcą II edycji 
Plebiscytu „Moje Innowacyjne 
Otoczenie - Moja Innowacyjna 
Gmina”, organizowanego przez 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. 
Wyróżnienia otrzymały gminy 
Połaniec i Strawczyn. 
 Plebiscyt „Moje Innowacyj-
ne Otoczenie - Moja Innowa-
cyjna Gmina” był skierowany 
do gmin miejsko-wiejskich 
i  wiejskich województwa świę-
tokrzyskiego, a jego celem 
była promocja prorozwojo-
wych działań i rozwiązań oraz 
gmin, które prowadzają inno-
wacyjne działania na swoim 
terenie. Do tegorocznej edycji 
plebiscytu, a zgłosiło się 9 
gmin, które złożyły 15 wnio-

Prezydium Sejmiku

Marszałek Adam Jarubas 

Jan Maćkowiak przedstawił wyniki Plebiscytu
„Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”

Piotr Żołądek rekomendował uchwały dotyczące
dwóch świętokrzyskich parków krajobrazowych
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sków. Wygrał projekt zgłoszo-
ny przez Gminę Morawica.
 - Dziś, w tych uroczystych 
okolicznościach mamy przy-
jemność nagrodzić najbardziej 
innowacyjne gminy naszego 
regionu. Ocenialiśmy złożone 
wnioski w 2 kategoriach – edu-
kacji i biznesu. Miło mi ogłosić, 
że wygrała Gmina Morawica, 
która przedstawiła wakacyjny 
projekt edukacyjny „Wioska In-
diańska” – powiedział członek 

Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego Jan Maćkowiak.
 Projekt był realizowany 
w  Zaborzu wspólnie ze Sto-
warzyszeniem Ekorozwoju Li-
sowa i Zaborza. W projekcie 
brali udział m.in. wolontariusze 
z  USA, a w jego ramach reali-
zowane były warsztaty z udzia-
łem podmiotów społeczno-go-
spodarczych.

Joanna Majewska
Mateusz Cieślicki

Radni Sejmiku podczas głosowania

Barbara Jakacka-Green prezentowała założenia Programu Wspierania 
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Zwycięzcą II edycji Plebiscytu
została gmina Morawica 

Laureaci Plebiscytu „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”
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Zaprezentowano Świętokrzyską

platformę współpracy zagranicznej
12 listopada w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się konferencja pn. „Świętokrzyska platforma współ-
pracy zagranicznej – regionalny model współpracy zagranicznej”, podczas której przedstawiono nową platformę 
mającą na celu polepszanie tej współpracy. Odbyła się również debata z udziałem władz regionu, instytucji rządo-
wych i pozarządowych oraz dziennikarzy. 

 Celem projektu „Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej – regionalny model 
współpracy zagranicznej” jest budowa dialogu pomiędzy zainteresowanymi podmiotami z wo-
jewództwa świętokrzyskiego, aktywnymi w zakresie inicjatyw zagranicznych bądź planującymi 
działania w tym obszarze. Projekt skierowany jest do przedstawicieli jednostek samorządu te-
rytorialnego, instytucji kultury, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji poza-
rządowych, związków pracodawców, lokalnych grup działania. Uczestniczą w nim także regiony 
partnerskie województwa świętokrzyskiego oraz Związki Polaków na Białorusi i Ukrainie.

 W konferencji wzięli udział 
m.in. Konsul Węgier w  Polsce 
dr Sándor Nedeczky, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie 
Administracji i Cyfryzacji Bog-
dan Dombrowski, marszałek 
województwa świętokrzyskiego 
Adam Jarubas, członek Za-
rządu Województwa Święto-
krzyskiego Jan Maćkowiak, 
Jacek Kowalczyk i Ewa Ka-
pel-Śniowska - dyrektorzy De-
partamentu Promocji, Edukacji, 
Sportu i Turystyki Urzędu Mar-
szałkowskiego, radny Sejmiku 
Józef Grabowski oraz przed-
stawiciele regionów zagranicz-
nych, współpracujących z na-
szym województwem.
 - Mam nadzieję, że to spo-
tkanie przyczyni się do rozwoju 
województwa świętokrzyskie-
go, do rozwoju więzi społecz-
nych regionów i państw oraz 
rozwoju gospodarki - powie-
dział Bogdan Dombrowski - 
podsekretarz stanu w Minister-
stwie Administracji i Cyfryzacji.
 Konferencję zainaugurowała 
debata pod hasłem „Polityka 
zagraniczna od wielogłosu do 
koncertu symfonicznego, czyli 
jak zbudować multipolarny mo-
del współpracy zagranicznej”. 
Jej uczestnicy dyskutowali m.in. 
na temat skutecznego kształto-
wania wizerunku Polski za gra-
nicą, sposobów opracowania 
i wzmacniania mechanizmów 
wsparcia wymiaru samorządo-
wego i obywatelskiego polskiej 
polityki zagranicznej oraz szu-
kania płaszczyzn współdziała-
nia pomiędzy polską polityką 
zagraniczną a aktywnością 
międzynarodową samorządów. 
 - Jako samorządy musimy 
się wpisywać w ogólną polity-
kę państwa w sferze między-
narodowej, ale możemy też 
działać samodzielnie, czasem 
dzielić się naszymi opiniami z 
rządem. Warto posłuchać tych 

lokalnych aktorów, którzy mają 
swoje kontakty, doświadczenie. 
Dotychczas nie mieli oni okazji 
się wypowiedzieć, a wspólne 
działanie jest możliwe, to cel 
dzisiejszej konferencji. Sam 
fakt, że istnieje kilkanaście in-
stytucji zajmujących się polityką 
zagraniczną może wprowadzić 
mętlik, dlatego musimy uzupeł-
nić rozwiązania instytucjonalne 
zebrać kapitał społeczny i temu 
będzie służyła platforma - mó-
wił podczas debaty marszałek 
Jarubas.
 - Spotykamy się w dobrym 
miejscu, bowiem wzorem 
współpracy między regionami 
jest właśnie projekt pięciu wo-
jewództw Polski Wschodniej, 
a  jednym z nich jest wojewódz-
two świętokrzyskie. Ma ono 
ogromny potencjał bogactw na-
turalnych, potencjał turystyczny 
- mówiła dyrektor Departamen-
tu Informacji Gospodarczej Pol-

skiej Agencji Informacji i Inwe-
stycji Zagranicznych, Barbara 
Chamot.
 - Samo powstanie wspólne-
go przedstawicielstwa pięciu 
województw Polski Wschodniej 
jest wydarzeniem unikalnym. 
Wiemy, w jakim regonie się 
znajdujemy, jakie on ma uwa-
runkowania. Tym spotkaniem 
otwieramy cykl debat, pozosta-
łe powinny odbywać się w bran-
żowym charakterze i powinny 
padać na nich konkretne pyta-
nia - co możemy zrobić dla lep-
szej współpracy w konkretnych 
dziedzinach - dodał marszałek.
 Podczas konferencji zapre-
zentowana została interaktywna 
platforma internetowa. Będzie 
ona narzędziem komunikacji 
i informacji, pozwalającym na 
dotarcie z przekazem o reali-
zowanych bądź planowanych 
do realizacji inicjatywach za-
granicznych do szerokiego 

grona odbiorców w regionie 
świętokrzyskim, w kraju i zagra-
nicą. Jest to kolejne z działań 
zaplanowanych w ramach re-
alizowanego przez Samorząd 
Województwa Świętokrzyskie-
go projektu pn. „Świętokrzyska 
platforma współpracy zagra-
nicznej” współfinansowanego 
ze środków Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych.
 - Jest to pierwsza w Polsce 
taka inicjatywa. Udało nam się 
zaangażować bardzo szerokie 
grono partnerów - instytucje 
otoczenia biznesu, instytucje 
kultury, edukacji, samorządy, 
instytucje pozarządowe. Chce-
my, abyśmy wszyscy się pozna-
li i spotykali ale chcemy też, aby 
wszyscy mieli równy dostęp do 
informacji i możliwość komuni-
kacji ze wszystkimi partnerami. 
A tych mamy już blisko 70 po 3 
miesiącach działania -  mówiła 
prezentując stronę Ewa Kapel-
Śniowska, zastępca Dyrektora 
Departamentu Promocji, Edu-
kacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Świętokrzyskiego
 Na stronie zamieszczane 
będą informacje w 3 językach - 
angielskim, rosyjskim i niemiec-
kim. Znajduje się ona pod adre-
sem spwz.e-swietokrzyskie.pl 
 Konferencja zakończyła się 
debatą międzynarodową po-
święconą modelom współpracy 
zagranicznej funkcjonującym 
w  różnych krajach europejskich.

Mateusz Cieślicki

Świętokrzyscy samorządowcy oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
regionów zagranicznych debatowali nad modelem współpracy
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 TOUR SALON co roku gro-
madzi wystawców z kilkudziesię-
ciu krajów oraz wielotysięczną 
publiczność, nie tylko z  branży 
turystycznej, ale też turystów 
indywidualnych, zainteresowa-
nych materiałami dotyczącymi 
regionów i produktów turystycz-
nych. Targi rozpoczęły się 17 
października w Poznaniu i nie 
mogło na nich zabraknąć mobil-
nego stanowiska promującego 
nasz region.
 - Spośród innych stanowisk 
wyróżniała nas mobilna kapsu-
ła, która cieszyła się dużym za-

Turystyczne nagrody
dla Świętokrzyskiego w Poznaniu
„Róża Regionów” dla wydanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przewodnika tury-
stycznego, dwa Certyfikaty POT i nominacja do Złotego Certyfikatu POT – to wyróżnienia, jakie na największych 
targach turystycznych w Polsce, Tour Salon 2013, trafiły do województwa świętokrzyskiego.

interesowaniem, podobnie jak 
nasze przewodniki po trasach 
pieszych i rowerowych. Lu-
dzie często pytali o możliwość 
weekendowego wypoczynku w 
Świętokrzyskiem i organizację 
zielonych szkół – mówi Jakub 
Oczkowski z Departamentu 
Promocji, Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego.
 Prezentowane na targach 
wydawnictwo Urzędu Marszał-
kowskiego „Zasuwaj w Góry 
Świętokrzyskie - Wycieczki 

piesze po Regionie” zostało 
uznane za najlepsze w kraju i 
otrzymało nagrodę „Róża Re-
gionów” w kategorii Najlepsza 
seria wydawnicza.
 - W ubiegłym roku nagro-
dzono nasz przewodnik po tra-
sach rowerowych, tym razem 
po szlakach pieszych – dodaje 
Jakub Oczkowski.
 Oprócz przewodnika „Za-
suwaj w Góry Świętokrzyskie”, 
prezentowane były również wy-
dawnictwa „Świętokrzyskie na 
weekend” oraz „Świętokrzyskie 
miejsca mocy”.

 Nie był to jedyny sukces 
Świętokrzyskiego, bowiem aż 
trzy atrakcje z naszego regio-
nu znalazły się w konkursie na 
najlepszy produkt turystyczny,  
organizowanym przez Polską 
Organizację Turystyczną. Cer-
tyfikaty POT otrzymały Szlak 
Przygody i Baseny Mineralne 
Solec Zdrój wraz z zapleczem 
hotelowym w postaci Hote-
lu**** Malinowy Zdrój, a do 
prestiżowego Złotego Certyfi-
katu nominowany był Bałtowski 
Kompleks Turystyczny.

M. C.

 Świętokrzyska Nagroda 
Kultury to nagroda marszałka 
województwa świętokrzyskie-
go za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony dzie-
dzictwa narodowego. Nagroda 
jest wręczana co roku podczas 
inauguracji sezonu kulturalne-
go i jest dwustopniowa. Na-
grody I stopnia przyznawane 
są za szczególne osiągnięcia 
o charakterze międzynarodo-
wym lub całokształt osiągnięć 
w  dziedzinie twórczości ar-
tystycznej, upowszechniania 
i  ochrony dziedzictwa naro-
dowego, natomiast nagrody II 
stopnia za osiągnięcia o cha-
rakterze ogólnopolskim. Zarząd 
Województwa może przyznać 

Świętokrzyskie

Nagrody Kultury wręczone
Laureaci Świętokrzyskiej Nagrody Kultury w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzic-
twa narodowego zostali uhonorowani podczas Inauguracji Roku Kulturalnego oraz Sezonu Artystycznego w Muzeum 
Narodowym w Kielcach. W uroczystości udział wzięli przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam 
Jarubas ,członek Zarządu Województwa Jan Maćkowiak oraz dyrektorzy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego: Jacek Kowalczyk i Ewa Kapel – Śniowska. W części artystycznej na dzie-
dzińcu przed pałacem wystąpił Teatr Ognia. Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie wystawy „Panowie Ognia”. 

także wyróżnienia za osiągnię-
cia o  szczególnym charakterze 
dla rozwoju kultury w regionie.
 W tym roku Świętokrzyska Na-
groda Kultury I stopnia trafiła do 

rąk dziennikarza, poety, prozaika 
i krytyka literackiego Grzegorza 
Kozery oraz Radosława Nowa-
kowskiego - muzyka, pisarza, 
tłumacza, projektanta i wydawcy.  

Nagrodą II stopnia uhonorowa-
no Arkadiusza Latosa, Alicję 
Piłat, Ireneusza Ślusarczyka 
i  Andrzeja Wolskiego, zaś Na-
grodami Honorowymi  Roberta 
Jaworskiego, Gminę Bieliny 
oraz Krzysztofa Słoninę, An-
drzeja Żądło i Adama Ochwa-
nowskiego.  Przyznano także 
nagrody zespołowe. Trafiły one 
do: Agnieszki Dziarmagi, Wła-
dysława Burzawy, Katarzyny 
Dobrowolskiej i ks. dr Pawła 
Tkaczyka, Świętokrzyskiego 
Kwintetu Blaszanego,  Zespołu 
wokalnego ”Pełczyszczanie” 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Pełczyskach, a także do 
Agnieszki i Antoniego Dąbrow-
skich. Ponadto 8 osób otrzyma-
ło wyróżnienia. 
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 Samorząd Województwa 
Świętokrzyskiego już od roku 
2000 przyznaje nagrody dla 
wybitnie uzdolnionych uczniów 
i studentów z terenu wojewódz-
twa świętokrzyskiego, przy 
czym w latach 2000-2007 na-
grodzono 155 laureatów mię-
dzynarodowych i ogólnopol-
skich olimpiad oraz konkursów 
z terenu województwa.
 Od roku 2008 działania te są 
kontynuowane w nieco zmody-
fikowanej, rozszerzonej formu-
le, w ramach „Programu Sa-
morządu Województwa Święto-
krzyskiego wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzie-
ży”, który zakłada ponadto, że 
nagrody i wyróżnienia mogą 
otrzymywać również uczniowie 
i studenci posiadający wybitne, 
udokumentowane osiągnięcia 
naukowe lub artystyczne.
 Galę „Talentów Świętokrzy-
skich” wspaniałą rumbą i  czaczą 
otworzyła młoda para taneczna: 
Monika Syzdoł i  Wiktor Bog-
dański, laureaci licznych turnie-
jów tańca towarzyskiego w kate-
gorii zarówno latynoamerykań-
skiej jak i standardowej.

Wręczono

„Talenty Świętokrzyskie”
Młodzi naukowcy, laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów m.in. w dziedzinie matematyki, ekologii i ję-
zyków obcych, wybitnie uzdolnieni muzycy, tancerze, wynalazcy. 25 października, podczas uroczystej gali zor-
ganizowanej w Filharmonii Świętokrzyskiej, nagrodami i wyróżnieniami „Talentów Świętokrzyskich” uhonorowano 
najbardziej utalentowane dzieci i młodzież z terenu województwa. W uroczystości wzięli udział przewodniczący 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas, członkowie Zarządu Woje-
wództwa Piotr Żołądek i Jan Maćkowiak, przewodniczący Komisji Strategii Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
Grzegorz Gałuszka, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskie-
go Jacek Kowalczyk oraz reprezentujący Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Zbigniew Wojciechowski, zastępca 
dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Kielcach.

 - Jesteśmy z was dumni – 
mówił do młodzieży Tadeusz 
Kowalczyk, przewodniczący 
Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego. – Liczymy, że 
w przyszłości godnie nas za-

stąpicie, będziecie lepsi. Chcę 
podziękować rodzicom za trud, 
który włożyli w wasze kształ-
cenie. Dziękuję nauczycielom 
i  wychowawcom za codzienną, 
ciężką pracę – dodał.
 Młodzieży oraz nauczycielom 
dziękował i gratulował także mar-
szałek Adam Jarubas, zaś Zbi-
gniew Wojciechowski, zastępca 
dyrektora Wydziału Nadzoru Pe-
dagogicznego Kuratorium Oświa-
ty w Kielcach zaapelował: - Waż-
ne, abyście byli nie tylko uzdol-
nieni i mądrzy, ale też abyście byli 
dobrymi ludźmi – powiedział.
 Aleksandra Woźniak, kie-
rownik Biura Innowacji Urzędu 
Marszałkowskiego wręczyła 

ponadto dwie nagrody specjal-
ne. Zostały przyznane za wkład 
w rozwój kreatywności i umiejęt-
ności logicznego myślenia oraz 
reprezentowanie Województwa 
Świętokrzyskiego poza granicami 
kraju. Otrzymali je Michał Jantar-
ski oraz Krzysztof Wilczek.
 Podczas uroczystości zapre-
zentowali się laureaci nagrody 
„Talenty Świętokrzyskie”; Jan 
Markowski i Magdalena Cho-
łuj, zaśpiewała piosenkę z re-
pertuaru Czerwonych Gitar pt. 
„Powiedz stary, gdzieś ty był…”
 Wieczór zwieńczył koncert 
zespołu „Mafia”.

Robert Siwiec
fotogaleria z gali na str. 24

Utalentowanej młodzieży gratulowali m.in. Adam Jarubas i Tadeusz Kowalczyk 

 Od roku bieżącego program, po kolejnej modyfikacji i włą-
czeniu się w jego realizację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, 
otrzymał nazwę „Świętokrzyski Program Wspierania Edukacji 
Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów”. Został uchwalony 
przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego 26 czerwca br.
 Dotychczas, tj. od 2000 do 2012 roku, przyznano 315 nagród 
i 84 wyróżnienia „Talenty Świętokrzyskie”. 25 października do 
tego wyjątkowego grona dołączyła kolejna grupa wybitnie uzdol-
nionych młodych ludzi; indywidualnie nagrodzono 33 osoby, 
przyznano 2 nagrody zbiorowe oraz wyróżniono 16 osób.
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O współdziałaniu na rzecz rozwoju

lokalnego i regionalnego 
Marszałkowie Województw oraz Przewodniczący Sejmików obradowali wspólnie w Bydgoszczy 17 października 2013 r. 
Sejmik Województwa Świętokrzyskiego reprezentował podczas spotkania Przewodniczący Tadeusz Kowalczyk.

 Tematem wiodącym posie-
dzenia był prezydencki pro-
jekt ustawy o współdziałaniu 
w samorządzie terytorialnym 
na rzecz rozwoju lokalnego 
i regionalnego oraz zmianie 
niektórych ustaw. Zebranych 
zapoznał z projektem Sekretarz 
Stanu w Kancelarii Prezydenta 
RP Olgierd Dziekoński. W swo-
jej wypowiedzi podkreślił, że 
uczestnictwo społeczeństwa 
w podejmowaniu decyzji ma 
służyć skutecznemu wyraża-
niu potrzeb i poprawie jakości 
planowania rozwoju. Doku-
ment przewiduje zwiększenie 
partycypacji społecznej w taki 
sposób, aby jednocześnie nie 
powodować paraliżu decyzyj-
nego.
 W przyjętym stanowisku 
Przewodniczący i Marszałko-
wie pozytywnie odnieśli się do 
wielu rozwiązań zmierzających 
do doprecyzowania podziału 
kompetencji i zadań oraz po-
zycji organów w postępowaniu 
administracyjnym, jak również 
większej przejrzystości ich dzia-
łania, czemu ma służyć wpro-
wadzenie obowiązku podawa-

nia do publicznej wiadomości 
projektów uchwał. 
 Ze sceptyczną oceną przed-
stawicieli samorządów regio-
nalnych spotkały się natomiast 
propozycje nowych form współ-
pracy pomiędzy jednostkami 
samorządu terytorialnego w ra-
mach konwentów powiatowych 

i regionalnych. Marszałkowie 
i Przewodniczący nie zgodzili 
się przede wszystkim z koncep-
cją wyposażenia tych gremiów 
w szerokie kompetencje, w tym 
m.in. prawo do opiniowania pro-
jektów budżetów województw 
oraz regionalnych programów 
operacyjnych. Jak można prze-

czytać w stanowisku: „powołanie 
tych ciał wydłuży proces decyzyj-
ny i będzie wymagać utworzenia 
struktury organizacyjnej dla ich 
sprawnego działania”. 
 Debata na temat projektu za-
kończyła się przekazaniem na 
ręce Sekretarza Stanu wspólne-
go stanowiska z apelem o jego 
uwzględnienie w aktualnie trwa-
jących pracach legislacyjnych. 
 Tematyka dalszej części ob-
rad koncentrowała się wokół 
nowej perspektywy finansowej 
Unii Europejskiej oraz zmiany 
koncepcji planowania prze-
strzennego w Polsce. 
 Kolejne posiedzenie Konwen-
tu Przewodniczących Sejmików 
odbędzie się na Ziemi Święto-
krzyskiej. W dniach 28-29 maja 
2014r. stolicą Polski samorzą-
dowej stanie się Sandomierz, 
a obrady – jak podkreśla Prze-
wodniczący Tadeusz Kowalczyk 
– będą wspaniałą okazją do 
prezentacji i promocji zabytków 
i uroków naszego województwa.

Oprac. Kancelaria Sejmiku
fot. Marek DembskiWieczorne zwiedzanie Bydgoszczy – Wyspa Młyńska

Przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk na poprzedzającym wspólne obrady
posiedzeniu Konwentu Przewodniczących
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 SOR budowany był niespeł-
na rok. Ma 2 tysiące 600 metrów 
kwadratowych, czyli powierzch-
nię sześć razy większą niż do-
tychczasowy oddział. W nowym 
obiekcie połączonym ze szpita-
lem łącznikiem znajdują się dwie 
sale operacyjne, 10-łóżkowa or-
topedia, duże sale zabiegowe, 
gabinety lekarskie i specjalne 
pomieszczenia dla osób nie-
trzeźwych, które nie będą w ogó-
le miały kontaktu z pozostałymi 
pacjentami. Na dobę ma być 
tam przyjmowanych 300-400 
osób. Inwestycja kosztowała 16 
milionów 200 tysięcy złotych.
 – Szpitalny Oddział Ratunko-
wy to wizytówka danej placówki 
leczniczej, wizytówka funkcjono-
wania systemu opieki zdrowot-
nej. Cieszę się, że ten obiekt jest 
duży, personelowi będzie się tu 
lepiej pracować, także pacjenci 
znajdą tu bardzo dobre warunki 
– stwierdził obecny na uroczysto-
ści Aleksander Sopliński, pod-
sekretarz stanu w  Ministerstwie 
Zdrowia.
 Zdaniem marszałka Adama 
Jarubasa, SOR to miejsce newral-
giczne, gdzie trafiają praktycznie 

Nowy SOR oraz kamień węgielny

pod budowę szpitalika
Jedna inwestycja się zakończyła, druga oficjalnie rozpoczęła. 21 października przy Wojewódzkim Szpitalu Zespo-
lonym w Kielcach uroczyście otwarto nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy. W obecności przedstawicieli Minister-
stwa Zdrowia, parlamentarzystów, władz województwa i miasta wmurowano także kamień węgielny pod budowę 
oddziałów dziecięcych na Czarnowie.  - Możemy dzisiaj mówić, że dopełniamy świętokrzyskie miasteczko zdrowia 
- podkreślał marszałek Adam Jarubas. W uroczystości uczestniczyli także: Tadeusz Kowalczyk przewodniczący 
Sejmiku, wiceprzewodniczący Sejmiku Włodzimierz Stępień, wicemarszałek Grzegorz Świercz, Kazimierz Kotow-
ski, członek Zarządu Województwa oraz radni wojewódzcy: Maria Adamczyk, Jolanta Rybczyk, Grzegorz Gałuszka 
i Józef Grabowski.

wszyscy pacjenci szpitala. - Ta 
przestrzeń stwarza możliwości, 
aby udzielać tej najpilniejszej le-
karskiej posługi bardzo szybko 
i sprawnie. Tutaj tak naprawdę 
bardzo często minuty decydują, 
czy dany pacjent przeżyje – po-
wiedział marszałek.
 Nowy szpital dziecięcy ma 
być wybudowany za 32 miliony 
złotych. Pieniądze pochodzić 
będą z budżetu województwa 
i  funduszy unijnych. – Pan mar-
szałek uczynił więcej niż przyrzekł 
– stwierdził Jan Gierada. Adam 
Jarubas  przyznał, że nowy szpi-
tal dziecięcy to inwestycja bardzo 
oczekiwana, gdyż w obiektach 
przy ul. Langiewicza warunki są 
bardzo złe. - Stąd ta nadzieja, że 
już w przyszłym roku, w grudniu 
dzieci będą mogły być leczone 
w bardzo dobrych warunkach, 
w nowoczesnych standardach - 
powiedział marszałek. 
 Budowa szpitalika przy Szpi-
talu Zespolonym ma zakończyć 
się do 30 listopada 2014 roku.  
To najważniejsza obecnie inwe-
stycja w świętokrzyskiej ochronie 
zdrowia.

Anna Mazur-Kałuża
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 Kampania prowadzona była 
na siedmiu uczelniach wyż-
szych w regionie, m.in. na Wy-
dziale Nauk o Zdrowiu Wyższej 
Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk 
Medycznych w Kielcach. Dzie-
kan wydziału Grzegorz Gałusz-
ka zapowiedział, że podobne 
akcje uczelnia będzie organizo-
wać. -  Uczymy ratowania życia 
swoich studentów i oni też chcą 
ratować. To jest piękne, że pre-
zentują takie postawy obywa-
telskie – powiedział Grzegorz 
Gałuszka, jednocześnie radny 

Liczy się każdy dawca
Ponad 120 kandydatów na dawców szpiku udało się pozyskać w trakcie kilkumiesięcznej akcji „Szpik darem ży-
cia”. Jej inicjatorami byli Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego i Jerzy Stalmasiński, dyrektor 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Potencjalnych dawców komórek macierzy-
stych poszukiwano na wyższych uczelniach w regionie. Akcję uroczyście podsumowano 25 października. Już 
wiadomo, że będzie kontynuowana, bo powiększanie rejestrów dawców jest konieczne, by móc uratować jak 
najwięcej osób.

Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego. Przedstawiciele 
szkół wyższych uczestniczą-
cych w kampanii „Szpik darem 
życia” otrzymali pamiątkowe 
statuetki.
 Podsumowano także akcję 
„Krew darem życia”. Włoda-
rze gminy, których mieszkańcy 
oddali latem najwięcej krwi, 
otrzymali pamiątkowe puchary. 
Najofiarniejsi w tym roku okaza-
li się krwiodawcy z gmin: Sob-
ków, Strawczyn i Daleszyc. 
www.wrota-swietokrzyskie.pl

 Główny Urząd Statystyczny 
przy współudziale ankieterów 
i rzeczoznawców gminnych 
od lat prowadzi reprezentacyj-
ne, ankietowe badania rolne. 
Od ubiegłego roku badania te 
w większości realizowane są 
przez telefon. Teleankieterami 
są pracownicy Urzędów Sta-
tystycznych, którzy w drodze 
wywiadów telefonicznych po-
zyskują informacje niezbędne 
przy realizacji siedmiu z dzie-
więciu badań. 
 Każdy Urząd Statystyczny 
jest odpowiedzialny za prowa-
dzenie badań na terenie swoje-
go województwa. Wyjątek od tej 
reguły stanowią pierwsze etapy 
ankietowania, zwane „etapami 
centralnymi”. 

Badania ankietowe
w świętokrzyskich gospodarstwach
Wraz z początkiem grudnia ankieterzy Urzędu Statystycznego w Kielcach rozpoczną w świętokrzyskich gospo-
darstwach rolnych realizację badań dotyczących pogłowia zwierząt gospodarskich, produkcji zwierzęcej oraz ko-
niunktury w rolnictwie. Badania przeprowadzone zostaną w formie wywiadów telefonicznych, zaś gospodarstwa 
w których nie będzie takiej możliwości, ankieterzy odwiedzą osobiście. 

 Celem badań jest uzyskanie 
od użytkowników gospodarstw 
rolnych rzetelnych danych na 
potrzeby Wspólnej Polityki Rol-
nej, kształtowania polityki żyw-
nościowej kraju, analizy zmian 
w produkcji zwierzęcej oraz 
kompleksowej oceny sytuacji 
w  rolnictwie.
 Obecnie trwają ostatnie pra-
ce związane z gromadzeniem 
danych do Badania plonów nie-
których ziemiopłodów rolnych. 
Na przełomie października 
i listopada ankieterzy przepro-
wadzili 871 wywiadów wśród 
gospodarstw rolnych z  woje-
wództwa świętokrzyskiego.
 Od 2 do 20 grudnia br. rów-
nocześnie realizowane będą 
trzy różne badania dotyczące 

pogłowia zwierząt gospodar-
skich, produkcji zwierzęcej oraz 
koniunktury w rolnictwie. Łącznie 
przewiduje się przeprowadze-
nie wywiadów w województwie 
świętokrzyskim. Możliwa jest ku-
mulacja dwóch ankiet w  jednym 
gospodarstwie rolnym, a spo-
radycznie nawet trzech. Zaletą 
badań jest wygodna forma ich 
realizacji – wywiad telefoniczny 
oraz zaangażowanie wykwalifi-
kowanych ankieterów, których 
doświadczenie i kompetencje 
usprawnią pracę i ograniczą 
czas wywiadów.
 Gospodarstwa, w których 
nie będzie możliwości uzyska-
nia danych telefonicznie, osobi-
ście odwiedzą ankieterzy Urzę-
du Statystycznego wyposażeni 

w legitymacje służbowe oraz 
stosowne upoważnienia.
 Tożsamość ankieterów od-
wiedzających gospodarstwa 
oraz teleankieterów można 
sprawdzić dzwoniąc do Urzę-
du Statystycznego w Kielcach 
w godzinach pracy Urzędu 
pod nr 41 2499645.
 Urząd Statystyczny w Kiel-
cach dziękuje za przychylność 
i  pomoc okazywaną ankie-
terom. Liczy na dalszą dobrą 
współpracę, gdyż wiarygod-
ność i rzetelność uzyskanych 
wyników w dużym stopniu uza-
leżniona jest od kompletności 
zebranego materiału. 

Redakcja we współpracy
z Urzędem Statystycznym

w Kielcach

 Statuetkę odebrał Grzegorz Gałuszka, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu 
WSEPiNM, jednocześnie radny Sejmiku
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 - Reprezentowanie inte-
resów regionów na forum 
wszelkich instytucji Unii Eu-
ropejskiej, lobbowanie na 
rzecz projektów złożonych 
w Brukseli, promowanie Pol-
ski Wschodniej (DPW) – takie 
zadania postawiono przed 
Domem Polski Wschodniej. 
Jak udaje się je realizować?
 - Moim zdaniem Biuro w peł-
ni spełnia oczekiwania, które 
mu postawiono na początku. 
Choć oczywiście nie jest to ła-
twa rola. Bardzo dużo czasu 
jako Region poświęciliśmy na 
to, by nawiązać kontakty, po-
znać osoby w Komisji Europej-
skiej, w Parlamencie, w Komite-
cie Regionów czy dziesiątkach 
innych instytucji i faktycznie 
pierwszy okres poświęcony był 
temu, by te kontakty zainicjo-
wać, poznać kanały decyzji i in-
formacji. Bruksela jest bardzo 
specyficznym środowiskiem, 
pamiętajmy, że tam jest ponad 
250 regionów i każdy ma swoje 
przedstawicielstwo w tej czy in-
nej formie. Tam się odbywa nie-
ustanna, codzienna walka o to, 
by być zauważonym. Z biegiem 
czasu nasz DPW wypracował 
sobie markę „ambasadora” 
tego, co najlepsze w Polsce 
Wschodniej i dobrze wypełnia 
swoją rolę.

 - Skąd pomysł na wspólne 
przedstawicielstwo aż pięciu 
regionów? 
 - Chodziło o połączenie sił 
i redukcję kosztów. Każde wo-
jewództwo, w tym nasze, po-
dejmowało próby powołania 
samodzielnie takiego przedsta-
wicielstwa, ale to są poważne 
koszty. A my nie jesteśmy takim 
dużym regionem jak wielko-
polskie czy mazowieckie, które 

Jak Świętokrzyskie

promuje się w Brukseli
2 grudnia 2013 roku minie cztery lata od momentu powstania Domu Polski Wschodniej w Brukseli – wspólnego 
przedstawicielstwa w Unii Europejskiej pięciu regionów: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzy-
skiego i warmińsko-mazurskiego. O codziennej walce o to, by być zauważonym, o godzeniu interesów i priory-
tetach naszego przewodnictwa w DPW rozmawiamy z Grzegorzem Orawcem, dyrektorem Departamentu Polityki 
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

takie biura prowadzą opierając 
się na kilkuosobowej kadrze. 
Dzięki wspólnemu przedsta-
wicielstwu udaje nam się sku-
teczniej promować Świętokrzy-
skie, ale też pokazywać szerzej 
kontekst Polski Wschodniej. 
Działa to też w drugą stronę 
– Biuro jest „bramą”, która po-
maga nam zapraszać osoby 
z Brukseli i środowiska Komisji 
Europejskiej do naszego woje-
wództwa na różne konferencje 
i spotkania.

 - Jak udaje się godzić in-
teresy pięciu różnych regio-
nów? One też ze sobą kon-
kurują, choćby o te same fun-
dusze unijne.
 - Stąd też „dwutorowa” for-
muła Biura. Ponieważ część 
interesów mamy zbieżnych 
- wybrane działania realizujemy 
wspólnie. Finansujemy je ze 
wspólnego budżetu, na który 
składa się razem pięć regionów 
Polski Wschodniej. Pozostały 
czas, pieniądze i energię każde 
województwo zagospodarowu-
je według własnego pomysłu 
i uznania i to jest taka zdrowa 
rywalizacja. Dwa razy do roku 
mamy spotkania grupy robo-
czej, gdzie omawiamy działania 
wspólne. Często są to gorące 
dyskusje, czasami się zgadza-
my, czasami pięknie różnimy, 
na końcu musi być konsensus 
i określony plan działań.

 - Jakie są to działania?
 - Różnego rodzaju wydarze-
nia promocyjne, kulturalne i pro-
gospodarcze oraz tematyczne 
wizyty studyjne. Ostatnio, na 
przykład, podczas Off Fashion, 
prezentowaliśmy naszą kul-
turę poprzez modę i tradycję 
ludową. Zainteresowanie i fre-

kwencja były bardzo wysokie, 
a nie jest to łatwe w mieście, 
które jako stolica Europy oferuje 
dziesiątki atrakcyjnych wyda-
rzeń każdego tygodnia. Oprócz 
tego są działania bieżące, na 
przykład „Kawa z ekspertem” 
– cyklicznie spotkania, na które 
nasz przedstawiciel w Brukseli 
Krzysztof Wójcik zaprasza oso-
by pełniące ważne stanowiska 
w Komisji Europejskiej, czy też 
innych instytucjach, aby rozma-
wiać o kwestiach istotnych dla 
województwa. W październiku 
podczas tzw. „Open days” mie-
liśmy debatę na temat europej-
skiej polityki społecznej w nowej 
perspektywie, na której założe-
nia Europejskiego Funduszu 
Społecznego na lata 2014-2020 
prezentowali przedstawiciele 
DG Employment. Frekwencja 
nas zaskoczyła i sala ledwo 
pomieściła wszystkich zainte-
resowanych, a co ciekawe jako 
słuchacze przyszli też radni 
z Sejmiku Woj. Małopolskiego. 
Natomiast początkiem grudnia 
jest zaplanowana debata na 
temat Wspólnej Polityki Rolnej. 
Kolejne planowane tematy to 
m.in. przedsiębiorczość i in-
nowacje. Jako Departament 
Polityki Regionalnej kładziemy 
szczególny nacisk na promocję 
gospodarczą, stąd dzięki Biuru, 
nasi przedsiębiorcy uczestniczą 
w szeregu wydarzeń, w czasie 
których poznają choćby mecha-
nizmy decyzyjne co do wspar-
cia przedsiębiorczości w nowej 
perspektywie finansowej. Naj-
bliższa wizyta studyjna, w której 
biorą udział przedstawiciele na-
szych świętokrzyskich instytucji 
otoczenia biznesu, m.in. fundu-
szy pożyczkowych i poręczenio-
wych odbędzie się na przełomie 
listopada i grudnia.

 - Bardzo aktywni w kierun-
ku brukselskim są nasi świę-
tokrzyscy sadownicy.
 - I bardzo nas to cieszy, bo 
choć potocznie uważa się, że 
nasze jabłka jadą na Wschód 
to okazuje się, że z racji coraz 
lepszej oferty, technologii pro-
dukcji oraz niższych kosztów 
pracy, coraz więcej kontraktów 
sadownicy zdobywają na Za-
chodzie. Po raz pierwszy zapro-
siliśmy ich do Brukseli w maju 
br., aby pokazali swoją ofertę na 
lokalnej wystawie gospodarczej 
Polski Wschodniej. Nasze jabłka 
sandomierskie i soki wypadły 
bardzo dobrze i zostały życz-
liwie przyjęte przez gości tego 
spotkania. Zwrócił na nie uwagę 
ambasador Polski w Brukseli, 
który zaprosił producentów do 
dalszej współpracy promocyj-
nej. Kolejna prezentacja tego 
sektora odbędzie się w grudniu, 
podczas Wigilii w polskiej amba-
sadzie. Pokażemy tam również 
wina z sandomierskich winnic, 
krzemień pasiasty i to, co jest 
perełką gospodarczą regionu – 
zdrową, świętokrzyską żywność. 

Grzegorz Orawiec, 
dyrektor Departamentu 

Polityki RegionalnejUrzędu 
Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach
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 - Tego dnia województwo 
podkarpackie symbolicznie 
przekaże nam przewodnictwo 
Domu Polski Wschodniej.
 - Tak, chociaż formalnie prze-
wodnictwo obejmiemy 1 stycz-
nia 2014 roku. Przez kolejny rok 
Samorząd Województwa Świę-
tokrzyskiego będzie występował 
w charakterze lidera, który pro-
ponuje główne wydarzenia i jako 
koordynator działań będzie miał 
głos decydujący w sprawie 
szczegółów. Świetnie się składa, 
bo przyszły rok będzie szczegól-
ny - 10 lat Polski w Unii Europej-
skiej oraz Konwent Marszałków, 
któremu będzie przewodniczył 
Pan Marszałek Adam Jarubas. 
Równolegle będzie miał miej-
sce finisz negocjacji progra-
mów operacyjnych z Komisją 
Europejską na okres 2014-2020, 
w szczególności naszego RPO. 
Ta kumulacja wydarzeń powo-
duje, że nasze przewodnictwo 
na pewno będzie wyjątkowo in-
tensywne. Dlatego też przygoto-
wujemy się do niego już od kilku 
miesięcy.

 - Jakie będą priorytety na-
szej koordynacji? 
 - Mamy dwa priorytety. Po 
pierwsze, maksymalne wyko-
rzystanie możliwości naszego 
przedstawiciela w DPW jeśli 
chodzi o negocjacje naszego 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego 2014-2020. Właśnie 
w przyszłym roku będziemy 
z Komisją Europejską omawiać 
i rozstrzygać kluczowe zapi-
sy i chcemy, zarówno poprzez 
kontakty formalne, jak i robocze 
ustalenia przednegocjacyjne, 
przeforsować jak najkorzyst-
niejsze rozwiązania np. w za-
kresie tzw. ring-fencingów, czyli 
unijnych limitów wydatkowania 
funduszy na dane obszary te-
matyczne. Drugi priorytet to 
promocja gospodarcza i proin-
westycyjna Świętokrzyskiego. 
Chcemy zarówno przyciągać 
potencjalnych inwestorów i po-
kazywać możliwości gospodar-
cze, jakie daje województwo, 
jak również intensywnie promo-
wać eksportowo świętokrzyskie 
produkty. Bardzo dobrym przy-

kładem są tutaj wina z sando-
mierskich winnic, na które zgła-
szane wstępnie zapytania już 
teraz przewyższają ich obecne 
„moce” produkcyjne. Dla za-
chodniego konsumenta „znu-
dzonego” już winami francuski-
mi, czy włoskimi, właśnie wino z 
Sandomierza stanowi atrakcyjny 
produkt. Oprócz tego oczywiście 
Urząd Marszałkowski realizuje w 
Brukseli ciągłą i konsekwentną 
promocję turystyczną i kultural-
ną naszego województwa.

 - Mówił Pan o tym, jak trud-
no regionom zaistnieć w Bruk-
seli, jak trzeba walczyć o uwa-
gę. Co w Brukseli wiedzą 
o Świętokrzyskim?
 - Na pewno wiedzą coraz wię-
cej. Rozszerzona Unia Europej-
ska okrzepła, nowe regiony też 
już się w niej zadomowiły. Urzęd-
nicy, którzy zawodowo mają do 
czynienia z naszym wojewódz-
twem śledzą nawet przez Inter-
net naszą prasę lokalną, więc 
orientują się dobrze w różnych 
wydarzeniach i problemach. 

Natomiast faktycznie wciąż ist-
nieje stereotyp, z którym trze-
ba walczyć, tej biednej ściany 
wschodniej, tego jednego z pię-
ciu najbiedniejszych polskich 
województw, które na pierwszy 
rzut oka może mieć niewiele do 
zaoferowania. Prawda jest zu-
pełnie inna. Znakomicie dowio-
dła tego sierpniowa wizyta go-
spodarcza w powiecie sando-
mierskim. Kiedy przedsiębiorcy 
z Brukseli i Emiratów Arabskich, 
czy też radcy handlowi z pol-
skich ambasad m.in. w Rosji, 
Ukrainie i Kazachstanie zoba-
czyli nasze grupy producenckie 
i ich ofertę i byli pod ogromnym 
wrażeniem. Podkreślali, że oferta 
gospodarcza jest bardzo kon-
kretna i profesjonalna. To poka-
zuje, że Świętokrzyskie ma co 
promować w Brukseli, musimy 
tylko konsekwentnie i bez kom-
pleksów realizować priorytety, 
które są zapisane w Strategii 
Rozwoju Woj. Świętokrzyskiego 
do 2020 r. 

Rozmawiała
Anna Rdzanek-Kapsa

 Laureatów i wyróżnionych 
oraz ich opiekunów uhonorowali 
marszałek Adam Jarubas, Woj-
ciech Saletra, dziekan Wydziału 
Zarządzania i Administracji UJK, 

Przedsiębiorcza młodzież nagrodzona
17 października 2013 r. uroczyście zostało otwarte Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach. W dwupiętrowym, w pełni wyposażonym, nowoczesnym budynku, którego powierzch-
nia użytkowa wynosi 1900 m2, studenci i pracownicy naukowi będą mieli do dyspozycji pięć auli wykładowych, 
dwie pracownie komputerowe, a także nowoczesną salę konferencyjną. - Jestem przekonany, że młodzi ludzie 
zdobędą właśnie tutaj skuteczny oręż, który pomoże im w odnalezieniu się na konkurencyjnym rynku pracy - pod-
kreślał marszałek Adam Jarubas. Uroczystości towarzyszyło wręczenie nagród w konkursie „Pomysł na biznes” 
organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Ryszard Stępień, prezes Świę-
tokrzyskiego Funduszu Porę-
czeniowego i Krzysztof Kobryń, 
prezes Wojewódzkiego Fundu-
szu Pożyczkowego.

 Na konkurs napłynęło 90 prac 
autorstwa uczniów świętokrzy-
skich gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych, którzy prezento-
wali swoje pomysły na założenie 

własnej firmy produkcyjnej czy 
usługowej, opisując zasady jej 
funkcjonowania, źródła pozyska-
nia pieniędzy oraz bilans finanso-
wy po pierwszym roku działania.

 Uhonorowani zostali nie tylko młodzi „biznesmeni”, ale też ich szkolni opiekunowie
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RPO również dla przedsiębiorców

Tym razem, w naszym cyklu prezentującym inwestycje realizowane z udziałem środków z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, pokazujemy, jak środki te wykorzystują prywatni 
przedsiębiorcy.

W starym młynie powstanie hotel
„NETRADUS POLSKA” Spółka z o.o. buduje w Opatowie hotel 
Miodowy Młyn. Powstaje on w budynku dawnego młyna, który 
ma swoją historię i objęty jest ochroną konserwatora zabyt-
ków. Inwestor chce zachować charakter tego budynku. Ho-
tel swoim gościom oferować będzie 60 miejsc noclegowych, 
w  pokojach jedno, dwu lub trzy osobowych. Znajdować bę-
dzie się tam restauracja serwująca dania kuchni regionalnej, 
sala konferencyjna, sala bankietowa na 160 miejsc, siłownia, 
sauna, czy wypożyczalnia rowerów i plac zabaw dla dzieci. 
W Miodowym Młynie będą mogły się odbywać różnego ro-
dzaju imprezy okolicznościowe, w tym konferencje, szkolenia 
i warsztaty. Otwarcie obiektu planowane jest jeszcze w tym 
roku, w grudniu.

Tytuł projektu: Hotel***Miodowy Młyn-rozbudowa i adapta-
cja zabytkowego młyna w centrum Opatowa dla dywersyfika-
cji działalności firmy, wdrożenia innowacji usługowej i działań 
na rzecz rozwoju turystyki regionalnej
Beneficjent: „NETRADUS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wartość projektu: 4 264 241.38 PLN
Wartość dofinansowania: 1 274 800.16 PLN

Idealne miejsce na spotkanie z książką

 Pałac i park w Sichowie Dużym, w powiecie staszow-
skim, powstały na przełomie XVIII i XIX wieku i przez po-
nad 100 lat należały do rodziny Potockich. Potem ma-

jątek przeszedł w ręce Macieja, a następnie Krzysztofa Radziwiłła. Po 
II wojnie światowej został upaństwowiony, a w pałacu założono szkołę 
rolniczą. W latach 70-tych pałac zamieszkiwali pracownicy gospodar-
stwa pomocniczego. Po 1986 roku popadł w kompletną ruinę. Stefan 
Dunin-Wąsowicz, potomek rodziny Radziwiłłów, w 2006 roku, odku-
puje posiadłość od Skarbu Państwa i postanawia uczynić z zespołu 
pałacowo-parkowego w Sichowie Dużym lokalny ośrodek rozwoju in-
telektualnego i kulturalnego. Udaje się. Dziś pałac, w którym mieści się 
pensjonat z kilkunastoma pokojami, oranżeria, restauracja, biblioteka 
z czytelnią internetową, sala konferencyjna i ośrodek szkoleniowy, tętni 
życiem. Odbywają się tam wystawy, wernisaże, spotkania z książką, 
seminaria i konferencje.
Tytuł projektu: Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Sichowie 
Dużym na ośrodek doradztwa, pensjonat i bibliotekę z czytelnią inter-
netową
Beneficjent: Dom i Biblioteka Sichowska im. Krzysztofa i  Zofii Radzi-
wiłłów Sp. z o.o.
Wartość projektu: 3 037 591,74 PLN 
Wartość dofinansowania: 1 499 226,60 PLN

Leczyć najnowocześniejszymi metodami

 Technologia medyczna „Constellation”. Co to takiego? To 
technologia wykorzystująca nowoczesny aparat do skom-
plikowanych zabiegów chirurgicznych z dziedziny okulistyki. 
Dzięki takiemu urządzeniu można wykonywać, na przykład, 
zabiegi witrektomii z użyciem oleju silikonowego, zabiegi wie-
loproceduralne, duże zabiegi na siatkówce oka, czy duże za-
biegi na ciele szklistym. Technologia wprowadzana na rynek 
w krajach zachodnich dostępna jest teraz także w naszym 
regionie, a dokładnie w Niepublicznym Specjalistycznym Za-
kładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne VISUS w Stara-
chowicach. Zabiegi wykonywane są na oddziale chirurgii jed-
nego dnia. Dzięki unijnemu wsparciu, placówka wyposażyła 
blok operacyjny w  niezbędny sprzęt: aparat do witrektomii, 
uniwersalny stół operacyjny, najnowocześniejsze lampy ope-
racyjne, rozbudowaną kolumnę anestezjologiczną. Zakupione 
zostały również: dezynfektor powietrza, duży sterylizator, czy 
pięć automatycznie sterowanych łóżek.

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności 
NSZOZ CM VISUS poprzez wprowadzenie nowoczesnej tech-
nologii medycznej constellation
Beneficjent: VISUS II Spółka z o.o.
Wartość projektu: 1 532 656,20 PLN 
Wartość dofinansowania: 288 357,14 PLN
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Opracowała Anna Rdzanek-Kapsa

Zwiększyć konkurencyjność,
rozszerzyć działalność

Fundacja „Pomost”, powołana przez Caritas Diecezji Kielec-
kiej w 2009 roku, rozbudowuje i modernizuje ośrodek kolo-
nijno-wypoczynkowy w Kaczynie, w powiecie kieleckim. Po-
szczególne pomieszczenia wyposaża w niezbędne meble, 
sprzęt i urządzenia. W ośrodku odbywają się kolonie, zimo-
wiska, zielone i białe szkoły, rekolekcje. Od ośmiu lat Caritas 
Diecezji Kieleckiej organizuje tam turnusy polonijne, w których 
udział biorą dzieci i młodzież z Ukrainy czy Białorusi. Dzięki 
rozbudowie i modernizacji ośrodka, prowadząca go Funda-
cja, będzie mogła jeszcze zwiększyć wachlarz oferowanych 
w nim usług. 
Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności „Fundacji 
Pomost” poprzez dywersyfikację usług na terenie Ośrodka 
w  Kaczynie.
Beneficjent: Fundacja „Pomost”
Wartość projektu: 3 776 043.91 PLN
Wartość dofinansowania: 1 259 879.25 PLN

Centrum hotelowo-konferencyjne
Firma remontowo-budowlana Ryszard Czajka odbudowuje 
niemal od podstaw XIX-wieczny pałac LACON w Kazimierzy 
Wielkiej. Ma tam powstać nowoczesne centrum hotelowo-
-konferencyjne, które świadczyć będzie usługi hotelowe, ga-
stronomiczne i odnowy biologicznej.  W wyniku realizowanej 
inwestycji utworzonych zostanie 5 miejsc pracy. Pałac Lacon 
został wzniesiony w 1890 roku, przez znanego architekta Ta-
deusza Stryjeńskiego w nurcie historyzmu. Po II wojnie świto-
wej mieściły się tam instytucje publiczne. Z biegiem lat pałac 
niszczał, a kazimierski samorząd nie miał pieniędzy, by go od-
restaurować. Postanowił go więc sprzedać. Nowy właściciel 
odbudowuje pałac „od zera”, ze względu na bardzo zły stan 
techniczny. Charakterystyczna „wieża” z loggią będzie nadal 
jego znakiem rozpoznawczym.
Tytuł projektu: Pałac LACON - centrum hotelowo konferen-
cyjne
Beneficjent: FIRMA REMONTOWO - BUDOWLANA RY-
SZARD CZAJKA
Wartość projektu: 4 379 408.84 PLN
Wartość dofinansowania: 1 274 728.42 PLN

 Podczas akcji „Wolontariusz 
z Plusikiem”, pracownicy - wo-
lontariusze Urzędu Marszał-
kowskiego, między innymi po-
malowali ściany, odrestaurowali 
boazerię, posprzątali i odświe-
żyli pomieszczenia. Założyli 
również w świetlicy kolejną pół-
kę bookcrossingową, na której 
znalazło się blisko 200 książek 
i gier dla dzieci i młodzieży. 
 Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
w Kielcach jako pierwszy w Pol-
sce realizuje program wolonta-
riatu pracowniczego w jednost-
ce administracji publicznej.
 - Patrząc na doświadczenia 
dużych korporacji, które prakty-
kują ideę wolontariatu pracow-
niczego pomyśleliśmy, że warto 
zobaczyć, czy wśród urzędni-
ków też są osoby wrażliwe, em-
patyczne, które chcą zrobić coś 
więcej, niż praca od 7.30 do 
15.30. Okazało się, że są i jest 
to dość pokaźna grupa, ponad 
60 osób, która chce włączać 
się w różnego rodzaju akcje 

Wolontariusz z Plusikiem
Wolontariusze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wyremontowali świetlicę dla 
dzieci i młodzieży w Kostomłotach Drugich, prowadzoną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania 
Patologiom Społecznym „Plusik”. W otwarciu świetlicy wzięli udział marszałek Adama Jarubas i Dariusz Detka, 
dyrektor Biura Komunikacji Społecznej UM.

na rzecz lokalnej społeczności 
– mówi marszałek wojewódz-
twa Adam Jarubas - Myślę, 
że jest taka duża potrzeba, by 
wszyscy, w tym także urzędnicy 
dawali coś od siebie. Statystyki 
pokazują, że w województwie 

świętokrzyskim mamy bardzo 
mało stowarzyszeń, mało chęci, 
by działać społecznie. Chcemy 
dać przykład, zaprosić wszyst-
kich mieszkańców naszego 
regionu: rozejrzyjcie się wokół 
siebie, czy nie ma jakiegoś 

miejsca, o które warto zadbać, 
kogoś, komu trzeba pomóc. 
 Tymczasem wolontariusze 
z Urzędu Marszałkowskiego już 
przygotowują się do kolejnej 
edycji akcji „Szlachetna Paczka”.

Karolina Zatorska
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Gęś a sprawa polska
 Spożycie gęsiego mięsa 
wyraźnie spadło w Polsce po II 
wojnie światowej. Obecnie jest 
mało popularne i nie dostanie-
my go raczej w każdym sklepie. 
Statystyczny Polak zjada rocz-
nie zaledwie około 20 g gęsiny. 
Za to bardzo smakuje ona in-
nym, bo 95% polskiej produkcji 
trafia na eksport, głównie do 
Niemiec – szacunkowo ok. 20 
tys. ton rocznie.
 Dzięki działaniom promo-
cyjnym widać jednak niewiel-
ką tendencję wzrostową. Slow 
Food Polska współorganizuje 
akcję „Gęsina na św. Marcina”, 
namawiając Polaków, by gęś 
uczynili kulinarnym symbolem 
naszego Święta Niepodległo-
ści, na wzór amerykańskiego 
indyka w Święto Dziękczynie-
nia. Podobnych listopadowych 
inicjatyw, lokalnych i krajowych, 
z roku na rok przybywa. Do 
spożywania gęsiny namawia 
też Piotr Żołądek, członek 
Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego: – Warto zmieniać 
nasze narodowe przyzwycza-
jenia i promować odchodze-
nie od spożywania wyłącznie 
wieprzowiny czy kurczaków, 
sięgając po mniej popularne 
rodzaje mięs, bardzo zdrowe, 
dietetyczne i smaczne. Nasza 
gęsina czy wołowina znajdują 
odbiorców głównie za granicą. 
Doceńmy i my te walory, tym 
bardziej, że w przypadku gęsi-
ny zobowiązuje nas lokalna tra-
dycja. Gęś kielecka ma szansę 
stać się wizytówką Świętokrzy-
skiego - mówi.
 A tradycja spożywania gę-
siny w Polsce sięga XVII wieku. 
Dzień św. Marcina, symbolicz-
nie kończył rok gospodarski na 
wsi. Świętowano go tańcami 
i  suto zastawionym stołem, na 
którym nie mogło zabraknąć 
gąski, tłustej i dorodnej o tej 
porze roku. „Dzień świętego 
Marcina dużo gęsi zarzyna” – 
to jedno z wielu przysłów ludo-
wych na tę okoliczność.

„Na świętego Marcina gęś do komina”
Staropolskim obyczajem dzień św. Marcina, przypadający 11 listopada, nie mógł się obyć bez pieczonej gęsi. Od 
kilku lat trwają ogólnopolskie kampanie promocyjne, które mają spopularyzować gęsinę. A w Świętokrzyskiem 
mamy piękne tradycje hodowlane i kulinarne. Stowarzyszenie „Gęś kielecka” stara się je przywracać.

Z Chmielnika i z Rakowa
 Okolice Chmielnika od 
dawna słynęły z hodowli gęsi, 
a  „Chmielnicka gęś pieczona” 
jest na Liście Produktów Trady-
cyjnych Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Przed wojną na 
tych terenach były liczne tu-
czarnie, ubojnie, skupy pierza 
i drobiu. Te tradycje hodowlane 
i kulinarne stara się reaktywo-
wać działające w Chmielniku 
Stowarzyszenie „Gęś kielecka 
z tradycjami”, m. in. poprzez 
konkurs „Smaki gęsiny”.
 Z gęsiną od dawna kojarzy 
się też Raków. Tutejszy Bar 
pod Gąską, należący do sieci 
Dziedzictwo Kulinarne Święto-
krzyskie, kontynuuje tradycje 
rodzinne z lat 30-tych XX wieku.

Gęś kielecka powraca
 Istnieje rasa gęsi kieleckiej, 
o szczególnych walorach na 
tle innych ras. Jak wyjaśnia 
Jarosław Mostowski, dyrek-
tor Świętokrzyskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Mo-
dliszewicach, przypisuje się jej 
dobre umięśnienie, kruchość 
i  małe otłuszczenie mięsa, 
odporność na warunki. Jest je-
den problem – jako zagrożona 
zanikiem, została kilkadziesiąt 
lat temu objęta Programem 
Ochrony Zasobów Genetycz-
nych Zwierząt Gospodarskich. 
Realizuje go Instytut Zootech-
niki  Państwowego Instytutu 

Badawczego w Krakowie, który 
w Dworzyskach pod Pozna-
niem prowadzi jedyne w Polsce 
tzw. stado zachowawcze gęsi 
kieleckiej w liczbie ponad 200 
sztuk.
 Dzięki inicjatywie Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, by przy-
wrócić jej chów, gospodarstwa 
agroturystyczne we współpracy 
z ŚODR powołały Stowarzysze-
nie „Gęś kielecka z tradycja-
mi”, z siedzibą w Chmielniku, 
ale o  zasięgu wojewódzkim. 
–  Gęś nie jest tak wymagają-
cym ptakiem w czasie produk-
cji jak brojler i mogłaby stano-
wić uzupełnienie dochodów dla 
części gospodarstw. Inicjatywa 
trafiła na dobry grunt, pierwszy 
krok został zrobiony. Jeśli bę-
dzie zainteresowanie odbior-
ców krajowych, zagranicznych, 
to gęś kielecka ma szansę wró-
cić na nasz teren, bo hodowla 
dla samej hodowli nie miałaby 
oczywiście sensu – mówi Sła-
womir Neugebauer, dyrektor 
Departamentu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich i Środowiska 
UMWŚ. 
 Co roku w Dworzyskach 
członkowie Stowarzyszenia ku-
pują partię około 1300 piskląt. – 
Jest coraz więcej chętnych. Pro-
blemem jest cena pisklęcia, bo, 
wliczając koszty transportu spod 
Poznania, to ok. 20 zł za sztukę 
– mówi Gabriela Król, prezes 

Stowarzyszenia, która sama pro-
wadzi gospodarstwo ekologicz-
ne i agroturystyczne w  Bliżynie, 
w  powiecie skarżyskim. 
 Barierą rozwojową jest brak 
stada reprodukcyjnego w regio-
nie i z tego względu nie można 
jeszcze mówić o produkcji wiel-
kotowarowej. Na razie po ok. 
sto sztuk biorą gospodarstwa 
agroturystyczne albo hodowcy, 
którzy na większą skalę prowa-
dzą również tucz bardziej po-
pularnej gęsi owsianej. 
 Stowarzyszenie dąży do 
utworzenia w województwie sta-
da zarodowego. Ma zgodę In-
stytutu Zootechniki, ale to duże 
wyzwanie. Musi się znaleźć kon-
kretna osoba, a najlepiej grupa 
producentów, która podejmie 
ryzyko, wdrażając wszystkie 
restrykcyjne wymogi, by mogły 
z  fermy wychodzić ptaki z cer-
tyfikatem gęsi kieleckiej.

Smaczne i zdrowe
 Gęsie mięso polecane jest 
rekonwalescentom i dzieciom, 
ma najwięcej żelaza ze wszyst-
kich mięs, zaś gęsi smalec to 
najzdrowszy tłuszcz zwierzę-
cy. A gęś kielecka uchodzi za 
rarytas. – Osoby, które ode 
mnie biorą, są zachwycone, 
ona ma zupełnie inny smak niż 
gęś owsiana, mięso ma mniej 
tłuszczu, jest ciemniejsze, deli-
katniejsze. Za 1 kg świeżej gęsi 
kieleckiej z certyfikowanego 
gospodarstwa ekologiczne-
go, trzeba zapłacić 60 zł, czyli 
160-180 zł za trzykilogramową 
tuszkę. Mimo wysokiej ceny na-
bywców nie brakuje, zwłaszcza 
wśród turystów, wypoczywają-
cych w gospodarstwach. Tań-
sza jest gęsina innych odmian 
– w supermarketach można 
kupić mrożoną od 23 zł za kilo-
gram. Gęś pieczona z jabłkami, 
półgęski, „gęsie pipki” rodem 
z kuchni żydowskiej, żołądki, 
krupnik na gęsinie czy pasztet 
- listopad to doskonały czas, by 
spróbować tych specjałów.

Joanna Majewska
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 Współorganizatorami konkur-
su są: Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego, Świętokrzy-
ski Kurator Oświaty, Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych w 
Radomiu oraz Wojewódzki Dom 
Kultury w Kielcach.
 Celem przedsięwzięcia jest 
rozwijanie w młodych ludziach 
zainteresowania sprawami śro-
dowiska naturalnego, pogłę-
bianie ich wiedzy na temat form 
ochrony przyrody na świecie, 
w Polsce i regionie, ze szczegól-
nym uwzględnieniem terenów 
parków krajobrazowych woje-
wództwa  świętokrzyskiego oraz 
kształtowanie trwałej postawy 
proekologicznej poprzez pod-
wyższanie świadomości ekolo-
gicznej.
 Zmagania konkursowe od-
bywają się w cyklu rocznym 
i   przebiegają   dwuetapowo. Do 
pierwszego, uczniowie przygoto-
wali  prace konkursowe w formie 
posterów, filmów, reportaży, al-
bumów fotograficznych oraz pre-
zentacji multimedialnych. Prace 
stanowiły opracowanie jednego 

Konkurs ekologiczny 
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach już po raz XXIII organizuje 
konkurs ekologiczny pn. „Ekologia, my i region w którym żyjemy”. Uczestniczą w nim uczniowie ze szkół 
podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.

z czterech tematów: 
 - „Historia zaklęta w kamie-
niu”. Na przykładzie różnych 
form ochrony przyrody nieoży-
wionej znajdujących się w na-
szych parkach krajobrazowych, 
przedstaw przeszłość geolo-
giczną województwa święto-
krzyskiego.
 - Nazwa „Siedem Cudów 
Świata” odnosi się do najpięk-
niejszych i najbardziej popular-
nych miejsc turystycznych na 
świecie. Zaproponuj miejsca  
znajdujące się na terenie na-
szych parków krajobrazowych, 
które według Ciebie zasługują na 
to miano w skali województwa.
 - „Lider Polskiej Ekologii” to 
prestiżowy tytuł, który otrzymu-
ją Laureaci konkursu, o tej sa-
mej nazwie. Jakie należałoby 
podjąć działania proekologicz-
ne w Twojej gminie aby mogła 
się ona w przyszłości ubiegać 
o  otrzymanie tego zaszczytne-
go tytułu?
 - Na podstawie obserwa-
cji, przedstaw wzajemne od-
działywanie na siebie: lasów 

położonych w terenach zabu-
dowanych i mieszkańców tych 
terenów. Określ korzyści i za-
grożenia będące wynikiem opi-
sanego wyżej sąsiedztwa. Jakie 
według Ciebie należałoby pod-
jąć działania aby w przyszłości  
ograniczyć antropopresję na 
siedliska leśne położone w po-
bliżu Twojego miejsca zamiesz-
kania.
 Prace uczniowie przygotowy-
wali zespołowo. Opracowanie 
tematów wymagało szczegóło-
wego poznania wartości przy-
rodniczych,  historycznych, kul-
turowych i walorów krajobrazo-
wych występujących w okolicy 
miejsca zamieszkania, przepro-
wadzenia analizy przyrodniczej, 
wskazania najpiękniejszych 
i  najbardziej atrakcyjnych tu-
rystycznie  miejsc w naszym 
województwie oraz pogłębienia 
przez nich wiedzy na temat form 
ochrony przyrody województwa 
świętokrzyskiego.
 Na konkurs napłynęło 86 
prac z 40 świętokrzyskich pla-
cówek oświatowych, z których 

Komisja Konkursowa  wybrała 
piętnaście, o najwyżej liczbie 
punktów. Współautorzy wyróż-
nionych prac wezmą udział 
w  drugim etapie konkursu tzw. 
finałowym, który odbędzie  się 
5  grudnia w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach. Tym 
razem uczestnicy będą mie-
li za zadanie rozwiązać test 
sprawdzający ich wiedzę z za-
kresu znajomości parków kra-
jobrazowych w regionie świę-
tokrzyskim, polskich  parków 
narodowych, tematyki leśnej 
i ochrony przyrody. Szkoły, 
których reprezentacje wezmą 
udział w finałowych zmaga-
niach oraz sami uczniowie 
wraz z opiekunami otrzymają 
cenne nagrody ufundowane 
przez Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kiel-
cach, Regionalną Dyrekcję La-
sów Państwowych w Radomiu 
oraz Zespół Świętokrzyskich 
i  Nadnidziańskich Parków Kra-
jobrazowych.

W rocznicę mszy polowej „Ponurego” 
W niedzielę, 10 listopada, u podnóża wzgórza Szczytniak w Piórkowie, gmina Baćkowice, odbyły się uroczyste obchody 
Święta Niepodległości w 70. rocznicę mszy polowej zgrupowania „Ponurego”. Spotkanie odbyło się pod patronatem 
honorowym marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa. W uroczystości uczestniczyli radny Sejmiku 
Wojciech Borzęcki, Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Zbigniew Walas, prezes 
Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej w Powiecie Opatowskim - współorganizator przedsięwzięcia.
 11 listopada 1943 roku por. 
Jan Piwnik „Ponury”, legendar-
ny dowódca partyzancki Armii 
Krajowej, zarządził koncentrację 
swoich oddziałów na Szczytniaku, 
najwyższym szczycie Pasma Jele-
niowskiego Gór Świętokrzyskich. 
Pragnął wzmocnić morale swoich 
żołnierzy po obławie zorganizowa-
nej przez Niemców kilkanaście dni 
wcześniej, 28 października. Dlate-
go też wówczas dla nich na górze 
odprawiona została uroczysta, 
partyzancka msza polowa.
 Z kolei w 70. rocznicę tam-
tych wydażeń mszę na Szczyt-

niaku celebrował proboszcz pa-
rafii św. Stanisława Męczennika 
w Piórkowie, ksiądz kanonik Ma-
rek Bieniasz, który zorganizował 
uroczystość wspólnie z preze-
sem Stowarzyszenia na Rzecz 
Wspierania Aktywności Lokalnej 
w Powiecie Opatowskim Zbi-
gniewem Walasem. Uroczysto-
ści uświetniła Orkiestra Dęta 
imienia Józefa Grudnia przy 
Opatowskim Ośrodku Kultury. 
Dzieci z Piórkowa i Baćkowic 
wystąpiły z krótkim programem 
artystycznym.

(n)

Współorganizatorem uroczystości był Zbigniew Walas,
prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej

w Powiecie Opatowskim (pierwszy z prawej)
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Prawnik radzi…
Sołtysi są niekwestionowanymi liderami środowisk wiejskich. To właśnie oni o swoich „małych ojczyznach” wiedzą 
najwięcej, posiadają największą wiedzę o tym, jakie lokalne problemy trzeba rozwiązać w pierwszej kolejności. 
Częstokroć napotykają jednak na związane ze swoją pracą problemy prawno – administracyjne. Wspólnie ze Zbi-
gniewem Stefańczykiem, radcą prawnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pomagamy 
je rozwiązać.

 Ewa Kwietniowska, sołtys 
sołectwa Nikisiałka Duża, 
gmina Opatów: 

 - W naszej miejscowości 
często dochodzi do kłótni 
pomiędzy sąsiadami. Jak po-
winien zachować się sołtys 
w  sytuacji, gdy jest wzywany 
do sądu na świadka, czy powi-
nien uczestniczyć w wizji lokal-
nej, jeśli już do niej dochodzi?

 Zbigniew Stefańczyk: - Do 
obowiązków sołtysa nie na-
leży bycie rozjemcą w spra-
wach, do których odnosi się 
pytanie. Wezwanie sołtysa do 
sądu w  charakterze świadka 
i ewentualne godzenie zwa-

śnionych stron należy odczy-
tywać pozytywnie i bardziej 
przypisywać, jego osobie niż 
funkcji, jaką pełni. Jeśli gospo-
darz wsi zostanie wezwany do 
sądu w charakterze świadka 
powinien złożyć zeznania. 
 Zgodnie z przepisem art. 
261 k.p.c.:  - „Nikt nie ma pra-
wa odmówić zeznań w  cha-
rakterze świadka, z wyjątkiem 
małżonków stron, ich wstęp-
nych, zstępnych i rodzeństwa 
oraz powinowatych w tej sa-
mej linii lub stopniu, jak rów-
nież osób pozostających ze 
stronami w stosunku przyspo-
sobienia. Prawo odmowy ze-
znań trwa po ustaniu małżeń-
stwa lub rozwiązaniu stosunku 
przysposobienia. Jednakże 
odmowa zeznań nie jest do-
puszczalna w sprawach o pra-
wa stanu, z wyjątkiem spraw 
o  rozwód”.
 Natomiast świadek może 
odmówić odpowiedzi na zada-
ne mu pytanie, jeżeli zeznania 
mogłyby narazić jego lub jego 
bliskich określonych powyżej, 
na odpowiedzialność karną, 
hańbę lub dotkliwą i bezpośred-
nią szkodę majątkową albo, je-
żeli zeznanie miałoby być połą-
czone z pogwałceniem istotnej 
tajemnicy zawodowej.
 W sądzie świadek zosta-
nie poinformowany o prawie 
odmowy zeznań jak i też od-
powiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań. 
Przesłuchanie rozpoczyna się 
od pytania dotyczącego jego 
osoby oraz stosunku do stron.
 Należy pamiętać, że za nie-
usprawiedliwione niestawien-
nictwo sąd skaże świadka na 
grzywnę, po czym wezwie go 
powtórnie, a w razie ponowne-
go niestawiennictwa skaże na 
ponowną grzywnę i może za-
rządzić przymusowe sprowa-

dzenie. W zakresie wizji rów-
nież obowiązują analogiczne 
zasady, jakie podano powyżej. 

Sołtys z powiatu staracho-
wickiego
 - Niektórzy mieszkańcy 
naszego sołectwa nie złożyli 
deklaracji „śmieciowej”. Czy 
sołtys jest zobowiązany, aby 
w specjalnym oświadczeniu 
podać liczbę osób zamiesz-
kujących dane gospodar-
stwo domowe?

 Zbigniew Stefańczyk: - Je-
śli właściciel danego gospo-
darstwa domowego nie złożył 
deklaracji śmieciowej to sa-
morząd (gmina) powinna mu 
samodzielnie wyliczyć staw-
kę. Gmina wyliczając stawkę 
może wziąć pod uwagę m.in.: 
średnią ilość odpadów komu-
nalnych wyprodukowanych 
w  gospodarstwie domowym 
o podobnym charakterze.
 Deklaracja śmieciowa wy-
pełniona i złożona w gminie 
jest podstawą do naliczenia 
opłaty za wywóz z naszych 
domów odpadów. W deklara-
cji właściciel danego gospo-
darstwa informuje czy będzie 
segregować śmieci, ile osób 
zamieszkuje nieruchomość 
i  czy jest ona zamieszkiwana 
przez cały rok, czy tylko okre-
sowo. Gmina znając dane wy-
liczy odpowiednią stawkę za 
odbiór śmieci. Opłata będzie 
odpowiadać temu, ile śmieci 
jest wywożonych z gospodar-
stwa domowego.
 Gmina (wójt) może popro-
sić sołtysów m.in.: o odwie-
dzenie tych właścicieli go-
spodarstw domowych, którzy 
nie złożyli jeszcze deklaracji 
w  celu szybkiego i wspólnego 
jej wypełnienia i dostarczenia 
do urzędu.

Joanna Ryk, sołtys sołectwa 
Obice gmina Morawica: 

 - Na jakich zasadach mie-
niem komunalnym może za-
rządzać sołectwo?

 Zbigniew Stefańczyk: - Mie-
nie komunalne jest to mienie, 
które jest własnością gminy. 
Zgodnie z artykułem 48 ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym 
z 8 marca 1990 roku sołectwo 
ma prawo do zarządzania i ko-
rzystania z mienia komunalnego, 
które mu przekaże gmina. Ma 
prawo także do rozporządza-
nia dochodami pochodzącymi 
z jego zagospodarowana. 
 Przekazanie sołectwu mie-
nia następuje w drodze za-
rządzenia wójta. Korzystanie 
z  mienia odbywa się w ramach 
zwykłego zarządu, który obej-
muje m.in.: utrzymanie mienia 
w stanie niepogorszonym po-
przez dokonywanie napraw, 
konserwacji czy remontów. 
 Umowy najmu czy dzierża-
wy sołtys zawiera na podsta-
wie pełnomocnictwa udzielo-
nego mu przez wójta. Z kolei 
środki uzyskane z dochodów 
są przekazywane na wydatki 
realizowane przez sołectwo.

Oprac. Agata Pęk

Naszych świętokrzyskich sołtysów 
zachęcamy do nadsyłania pytań 
do prawnika. Będziemy na nie od-
powiadać w kolejnych numerach 
„Naszego Regionu”.
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Paradoks rynku pracy
 Pisałem ostatnio na blogu, 
że uważam bezrobocie za jed-
ną z  największych, a przy tym 
najtrudniejszych do rozwiąza-
nia, tragedii współczesnych 
społeczeństw. Polska boryka 
się z tym problemem, podobnie 
jak cała Europa. I u nas, i gdzie 
indziej szczególnie dotkliwe 
jest bezrobocie wśród młodych 
ludzi –  już prawie 5,5 miliona 
Europejczyków poniżej 25 roku 
życia nie może znaleźć pra-
cy. A  jednocześnie nie cichną 
głosy pracodawców, narzeka-
jących na trudności ze znale-
zieniem odpowiednio przygoto-
wanych  pracowników. 
 Patrząc na wyniki badań 
agencji zatrudnienia, przepro-
wadzonych przez Manpower 
Group, wyraźnie widać ogromne 
niedopasowanie wykształcenia 
osób poszukujących zatrudnie-
nia do potrzeb rynku. Z  tych 
samych  badań wynika, że za-
równo w Polsce, jak i w  całej 
Europie najbardziej poszukiwani 
są wykwalifikowani pracownicy 
fizyczni. I jednocześnie, że jedna 
czwarta absolwentów wyższych 
uczelni nie może znaleźć pracy. 

Wspólne śpiewanie

 Dla nikogo nie jest już ta-
jemnicą, że to efekt błędów 
popełnionych w systemie edu-
kacji w ostatnim ćwierćwieczu: 
przede wszystkim marginaliza-
cji szkolnictwa zawodowego 
i  „nadprodukcji” absolwentów 
kierunków humanistycznych. 
Wciąż jednak – mimo iż w ślad 
za diagnozą pojawiły się  kon-
kretne działania (np. powstają 
klasy patronackie w szkołach 
zawodowych - firmy związują 

ze sobą pracow-
ników już w  trak-
cie ich nauki) 
-  jesteśmy za 
mało skuteczni. 
 Teoretycznie 
rzecz biorąc, re-
cepta jest prosta: 
trzeba ściślej po-
wiązać edukację 
z  gospodarką. 
Problem w tym, 
że nie wszyst-
ko, co dzieje się 
w  sferze eduka-
cji i rynku pracy, 
da się „zadekre-
tować”. Nie za-
każemy przecież 

młodym ludziom kształcić się 
na kierunkach humanistycz-
nych. Po latach kuszenia mło-
dzieży perspektywą wyższego 
wykształcenia, nie możemy im 
teraz powiedzieć: nie studiujcie. 
Ale winni jesteśmy im jasną infor-
mację, że realizowanie swoich 
pasji, poszerzanie wiedzy bez 
oglądania się na rynek pracy, 
może oznaczać, że po studiach 
będą mieli duże kłopoty ze zna-
lezieniem zatrudnienia w swoim 

zawodzie. To trudne i politycznie 
niepopularne stwierdzenie,  ale 
nie można nikogo mamić, że 
jest inaczej. 
 Drugą trudną kwestią jest 
zmiana wizerunku pracy fizycz-
nej. Trudno się dziwić, że przez 
lata deprecjonowana, stała się 
niepopularna i odrzucana przez 
kolejne pokolenia. Polikwidowa-
no szkoły zawodowe, rzemiosło 
praktycznie odeszło do lamu-
sa.  A przecież nie od dzisiaj 
wiadomo, że najlepiej to „mieć 
fach w  ręku”. I ten „fach” to nie 
muszą być umiejętności kar-
diochirurga, ale także dobrego 
mechanika samochodowego, 
stolarza czy budowlańca. 
 Austria, gdzie bezrobocie 
wśród młodych wynosi tylko 
8,3 proc., już dawno znalazła 
rozwiązanie. Tam szkoły ogól-
nokształcące wybiera średnio 
20 procent rocznika 15 –latków 
(u nas 45 proc.), technika – 42 
proc, a 38 proc. system dualny: 
1-2  dni w tygodniu szkole,  3-4 
na praktykach w firmach, ucząc 
się zawodu. Może warto więc 
skorzystać z dobrych wzor-
ców?

Pieśni patriotyczne wspólnie śpiewali m.in. przewodniczący
obydwu Sejmków

Najbardziej znane pieśni legionowe zabrzmiały 8 listo-
pada w Centrum Kultury w Jędrzejowie. Odśpiewali je 
wspólnie uczniowie jędrzejowskich szkół oraz przedsta-
wiciele władz województwa świętokrzyskiego i małopol-
skiego. Uroczyste spotkanie odbyło się w ramach reali-
zacji Świętokrzyskiego Programu Edukacji Patriotycznej 
„Młodzież pamięta”. We wspólnym śpiewaniu uczest-
niczyli Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego i Kazimierz Barczyk, 
przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskie-
go, Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty 
i  jednocześnie radna wojewódzka oraz Małgorzata Ko-
walińska, zastępca dyrektora Departamentu Promocji, 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszał-
kowskiego.
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