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 - Które tegoroczne wydarze-
nie z kalendarza prac Sejmiku 
uważa Pan Przewodniczący za 
najważniejsze?

 - Z pewnością aktualizację 
Strategii Rozwoju Województwa 
Świętokrzyskiego do roku 2020. 
Dotychczasowy dokument, 
przyjęty w 2006 roku, wymagał 
dostosowania do nowych wy-
zwań, stojących przed naszym 
regionem. W wyniku szeroko 

Przed nami
doniosłe wydarzenie

Rozmowa z Tadeuszem Kowalczykiem,
przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

zakrojonych prac nad Strategią, 
w których aktywnie wzięli udział 
radni województwa, udało się – 
w mojej opinii – trafnie wytyczyć 
nowe kierunki rozwoju.
 Chciałbym również zwró-
cić uwagę na podjęcie decyzji 
w  sprawie rozpoczęcia budowy 
oddziałów dziecięcych przy Wo-
jewódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Kielcach. Jest to pierwszy krok 
w kierunku spełnienia oczeki-
wań wielu pokoleń kielczan, aby 

stworzyć w stolicy województwa, 
wieloprofilowy specjalistyczny 
szpital pediatryczny, wyposażo-
ny w wysokiej jakości aparaturę 
i sprzęt do ratowania życia i zdro-
wia, który będzie służył małym 
pacjentom również z powiatów 
i gmin województwa świętokrzy-
skiego. W roku bieżącym zostały 
zaplanowane środki na wykona-
nie dokumentacji, a w roku przy-
szłym planowana jest kwota 32 
mln zł na wybudowanie obiektu, 

zaś koszty wyposażenia szpitala 
zostaną pokryte z funduszy unij-
nych. Będę apelował do Sejmiku 
kolejnej kadencji o wspieranie 
kontynuacji i dokończenie tego 
zadania. 
 Spośród 10 sesji, jakie od-
byliśmy w 2013 roku, na pod-
kreślenie zasługuje wrześniowe 
posiedzenie, poświęcone za-
gadnieniom ochrony środowi-
ska i środowiskowym aspektom 
rolnictwa. O zorganizowanie tej 

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia
towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok,

a każda chwila będzie piękna i pełna miłości.
W tych szczególnych dniach życzymy,

by był to rok szczęśliwy w osobiste doznania
oraz by przyniósł wiele satysfakcji

z zawodowych dokonań.
Niech Boże Narodzenie będzie czasem spokoju

i pomyślności, a rodzinne spotkania
upłyną w ciepłej, pełnej harmonii atmosferze.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego

Tadeusz Kowalczyk

Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas
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Adam Jarubas,
marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 - Kończący się 2013 rok 
stał pod znakiem ważnych in-
westycji infrastrukturalnych, 
zwłaszcza komunikacyjnych 
– zakończyliśmy modernizację 
trasy Chmielnik – Staszów wraz 
z  budową obwodnicy Kuroz-
węk, drogi wojewódzkiej Busko 
Zdrój – Kazimierza Wielka – gra-
nica województwa, zmoderni-
zowany został ponad 70-kilo-
metrowy ciąg drogi wojewódz-
kiej nr 786 Kielce – Łopuszno 
– Włoszczowa – granica woje-
wództwa, wybudowaliśmy tak-
że obwodnice Końskich i Rako-
wa, mocno zaawansowana jest 
budowa mostu na Wiśle w Po-

łańcu, a z władzami wojewódz-
twa małopolskiego podpisali-

śmy porozumienie w sprawie 
budowy przeprawy mostowej 
na Wiśle w Nowym Korczynie, 
co otworzy komunikacyjnie na-
sze województwo na południe, 
w stronę Słowacji. Podkreślenie 
inwestycji drogowych nie jest 
przypadkowe – słaba dostęp-
ność komunikacyjna regionu 
była często podnoszona przez 
ekspertów i wskazywana jako 
bariera w rozwoju województwa 
świętokrzyskiego. Działania po-
dejmowane w ostatnich latach 
przez  Zarząd Województwa 
mają prowadzić do stopniowe-
go niwelowania tej bariery roz-
wojowej. 

 Wszystkie te duże przed-
sięwzięcia drogowe nie byłyby 
możliwe bez funduszy pomoco-
wych z Unii Europejskiej. Powoli 
kończymy wydatkowanie środ-
ków z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007- 
2013. Zgodnie z przyjętymi 
w  Unii Europejskiej zasadami 
na dokończenie i rozliczenie 
wszystkich inwestycji realizo-
wanych z unijnym dofinanso-
waniem mamy czas do 2015 
roku. Ale jednocześnie bardzo 
mocno rozpoczęliśmy przygo-
towania do  kolejnego okre-
su  programowania funduszy 

Zarząd Województwa
podsumowuje rok

debaty zostałem poproszony na 
posiedzeniu Wojewódzkiej Rady 
Ochrony Przyrody i była to trafna 
sugestia
 Uważam, że nasze wojewódz-
two jest jednym z najczystszych 
regionów i o ten potencjał nale-
ży dbać.  Zajmujemy pierwsze 
miejscu w Polsce pod względem 
cennych przyrodniczo zasobów, 
podlegających prawnej ochronie 
i jako gospodarz województwa 
musimy dążyć do zapewnienia 
zrównoważonego rozwoju go-
spodarczego i społecznego przy 
zachowaniu tych unikatowych 
walorów środowiska.
 Sesja była okazją do zapo-
znania radnych ze strategicznym 
planem adaptacji dla sektorów 
i obszarów wrażliwych na zmia-
ny klimatu do roku 2020 z per-
spektywą do roku 2030 oraz 
możliwościami wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 
pochodzenia rolniczego a tak-
że założeniami do Narodowego 

Programu Leśnego. Ostatni do-
kument zaprezentowany przez 
prof. dr hab. Kazimierza Rykow-
skiego z Instytutu Badawczego 
Leśnictwa wzbudził ogromne 
zainteresowanie i ożywioną dys-
kusję wśród uczestników posie-
dzenia.
 Debata zakończyła się przy-
jęciem dokumentu, w którym 

Sejmik zwrócił się do władz sa-
morządowych i wyższych uczel-
ni o współpracę przy wdrażaniu 
najlepszych standardów środo-
wiskowych w celu kreowania wi-
zerunku naszego województwa, 
jako “Zielone Świętokrzyskie”. 
Kilka gmin i powiatów już odpo-
wiedziało na nasz apel, dekla-
rując współdziałanie. Mam na-
dzieję, że aktywność wszystkich 
szczebli samorządu przyniesie 
oczekiwane efekty.

 - A jakie plany ma Sejmik na 
2014 rok?

 - Przyszły rok kończy obecną 
kadencję, będzie więc czasem 
wytężonej pracy. W lutym 2014r. 
planuję organizację sesji poświę-
conej omówieniu sytuacji gospo-
darczej naszego regionu. Debata 
będzie wspólnym przedsięwzię-
ciem z organizacjami zrzesza-
jącymi przedsiębiorców woje-
wództwa i - w moim przekonaniu 

– pozwoli wskazać nowe obszary 
współpracy. Pogarszająca się 
sytuacja przedsiębiorstw prze-
kłada się na spadek dochodów z 
CIT, co negatywnie odbija się na 
budżecie województwa. Ważne 
jest, abyśmy poznali dokładną 
skalę tego zjawiska i wspólnie 
zastanowili się nad możliwymi 
działaniami na rzecz odwrócenia 
niekorzystnego trendu.
 Doniosłym wydarzeniem 
w  przyszłorocznym kalendarzu 
samorządowym będzie posiedze-
nie Konwentu Przewodniczących 
Sejmików – pierwsze od 12 lat na 
Ziemi Świętokrzyskiej. Spotkanie, 
które odbędzie się w dniach 28-
29 maja 2014 r. w Sandomierzu, 
zbiegnie się w czasie z obchoda-
mi 25-lecia samorządu terytorial-
nego i 15-lecia samorządu woje-
wództwa, będzie więc dodatkową 
okazją do podsumowania dorob-
ku i uczczenia tych ważnych dla 
nas rocznic.

Redakcja
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Grzegorz Świercz,
wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego
 - Rok 2013 jest kolejnym, 
który pokazał, że potrafiliśmy 
w  województwie dobrze wy-
korzystywać unijne środki na 
ochronę zdrowia w kończą-
cym się okresie programowa-
nia 2007-2013. Przy podzia-
le środków z Regionalnego 
Programu Operacyjnego, co 
odbywa się na szczeblu sa-
morządu wojewódzkiego, 
uwzględniamy wspieranie roz-
woju i modernizację nie tylko 
jednostek wojewódzkich, ale 
również szpitali powiatowych. 
Dzięki temu również w terenie, 
nie tylko w stolicy regionu, pa-
cjenci mają dostęp do leczenia 
w coraz lepszych warunkach. 
 Przełomowa była niewątpli-
wie decyzja o rozpoczętej nie-
dawno budowie nowej siedzi-
by szpitala dziecięcego przy 
Wojewódzkim Szpitalu Zespo-
lonym. Inwestycja ta była bar-
dzo wyczekiwana społecznie, 
gdyż w starych obiektach przy 
Langiewicza warunki nie są na 
miarę dzisiejszych standar-
dów. Szpital ma powstać do 
końca 2014 roku. 
 Ważnym wydarzeniem, 
znacząco poprawiającym ja-
kość opieki okołoporodowej 
w województwie świętokrzy-
skim, było wyremontowanie 
i wyposażenie w najnowo-
cześniejszy sprzęt Oddziału 
Położniczego z Intensywnym 
Nadzorem Noworodka WSZ. 
Oddział ten uzyskał ostatnio III, 
najwyższy stopień referencyj-
ności. Są tam leczone najtrud-
niejsze przypadki. To powinno 
przyczynić się do poprawy 
wskaźników umieralności no-

worodków. Standard leczenia 
poprawił w WSZ również nie-
dawno oddany nowy Szpitalny 
Oddział Ratunkowy, kilka razy 
większy niż dotychczasowy, 
z  dwiema salami operacyjny-
mi, co pozwala na sprawniej-
sze udzielania pomocy pacjen-
tom, trafiającym tutaj często 
w  bardzo ciężkim stanie. Mówi 
się, że SOR-y i izby przyjęć to 
wizytówki systemu opieki zdro-
wotnej, dlatego cieszy, że roz-
poczęła się budowa drugiego 
w Kielcach SOR-u w Szpitalu 
św. Aleksandra, a nowoczesne 
izby przyjęć po przebudowie 
i modernizacji otwarto w szpi-
talach w Chmielniku i w Busku-
-Zdroju (tutaj wraz z Oddzia-
łem Anestezjologii i  Intensyw-
nej Opieki Medycznej). Z kolei 
w Staszowie po generalnym 
remoncie mamy Oddział 
Neurologiczny i Udarowy, na-
tomiast w Końskich – rozbu-
dowany blok operacyjny oraz 
Oddział Anestezjologii i  Inten-
sywnej Opieki Medycznej. Każ-
de z tych przedsięwzięć w po-
wiatowych szpitalach zyskało 
ki lkudziesięcioprocentowe 
wsparcie z funduszy unijnych 
na rozwój regionalny.
 Ale jakość w służbie zdro-
wia to nie tylko infrastruktura 
i sprzęt, ale również, a może 
przede wszystkim, wyspecjali-
zowana kadra, lecząca w opar-
ciu o najnowsze zdobycze 
nauki. Cieszy stały rozwój świę-
tokrzyskich szpitali pod tym 
względem – w mijającym roku 
rangę oddziałów klinicznych 
we współpracy z Uniwersyte-
tem Jana Kochanowskiego, 

uzyskały dwa kolejne oddzia-
ły WSZ oraz osiem oddziałów 
Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii. To przybliża UJK do 
planowanego uruchomienia 
kierunku lekarskiego. Bardzo 
ważnym krokiem w związku 
z tym było ostatnio rozpoczęcie 
przez uczelnię budowy obiektu 
naukowo-dydaktycznego przy 
Wydziale Nauk o Zdrowiu, rów-
nież dofinansowanego z RPO. 
Realizacja tej śmiałej wizji to 
nie tylko sprawa uniwersytetu, 
ale całego regionu, wpisująca 
się w cele strategiczne woje-
wództwa, ważna dla pacjentów 
i dla środowiska medycznego, 
bo takie zaplecze przyczyni się 
do dalszego rozwoju naukowo-
-badawczego świętokrzyskich 
placówek medycznych.
 Nową jakość w świętokrzy-
skiej służbie zdrowia wprowa-
dza również projekt „e-Zdro-
wie”, Zakończył się jego pierw-
szy etap o wartości ponad 18 
mln zł, realizowany w sześciu 
placówkach podlegających 
samorządowi województwa. 
Trwająca w ochronie zdrowia 
informatyzacja, również w szpi-
talach powiatowych, już zaczy-
na przekładać się na dostrze-
galną poprawę jakości pro-
cesu leczenia i w najbliższym 
czasie znacznie go usprawni, 
m. in. dzięki wymianie elektro-
nicznej dokumentacji medycz-
nej między jednostkami służby 
zdrowia, rejestracji przez Inter-
net, lepszej koordynacji lecze-
nia.
 Nie na wszystko mamy 
wpływ jako samorząd woje-
wództwa, szczególnie jeśli cho-

dzi o dostępność świadczeń, 
nawet w prowadzonych przez 
siebie placówkach wojewódz-
kich. Wiele problemów ma 
charakter systemowy. Ogra-
niczeniem są m. in. kwestie 
kontraktowania usług, zbyt ni-
skie wyceny niektórych wyso-
kospecjalistycznych procedur 
medycznych. Nie ma prostych 
rozwiązań tych problemów 
i  Polska nie jest jedynym kra-
jem borykającym się z niedo-
finansowaniem sektora usług 
medycznych. Jednak w ramach 
posiadanych możliwości stara-
my się dążyć do racjonalizacji 
zarządzania szpitalami. Jed-
nym z takich kroków było w tym 
roku włączenie oddziałów psy-
chiatrycznych, które działały 
w strukturze Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego do Świę-
tokrzyskiego Centrum Psychia-
trii – konsolidacja ma na celu 
oszczędności i poprawę jako-
ści świadczeń.

strukturalnych – mamy przygo-
towaną Strategię Rozwoju Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego do 
2020 roku oraz projekt Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2014 – 2020. 
 W ciągu najbliższych 7 lat 
Świętokrzyskie  będzie miało 
do dyspozycji ok. 1 miliard  370 
mln euro unijnej pomocy. Sku-

teczne - wzmacniające rozwój, 
konkurencyjność  i siłę gospo-
darczą województwa - wykorzy-
stanie tych pieniędzy, to wielkie 
wyzwanie, które stoi przed nami 
wszystkimi. Mam nadzieję, że 
fundusze z nowego Regional-
nego Programu Operacyjnego, 
a także z innych programów 
krajowych, pozwolą nam po-

prawić pozycję regionu na ma-
pie gospodarczej kraju, że po-
prawi się jego atrakcyjność in-
westycyjna, a to z kolei spowo-
duje wzrost liczy miejsc pracy. 
Stawiamy na rozwój gospodar-
czy oparty na innowacyjności, 
na racjonalne wykorzystanie 
zasobów środowiska natural-
nego oraz wzmocnienie kapi-

tału społecznego. Moim ma-
rzeniem jest, by największym 
bogactwem Świętokrzyskiego 
byli jego mieszkańcy – wy-
kształceni, mobilni, otwarci na 
wyzwania, którzy dzięki swojej 
wiedzy i  umiejętnościom będą 
mogli skutecznie konkurować 
na otwartym rynku pracy.
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 - W roku 2013 kończy się 
unijna perspektywa finansowa 
2007-2013, siłą rzeczy był to 
więc rok finalizowania projektów 
i podsumowywania dotychcza-
sowych efektów regionalnych 
programów operacyjnych. Je-
stem z nich bardzo zadowolony. 
Świętokrzyska wieś otrzymała 
potężny zastrzyk finansowy, 
dzięki któremu dynamicznie się 
rozwija. Cel, jakim była aktywi-
zacja mieszkańców obszarów 
wiejskich, podniesienie jakości 
życia na wsi, a także zachowanie 
i ochrona dziedzictwa kulturowe-
go tych obszarów w dużej mierze 
udało się osiągnąć. Wieś dobrze 
sobie radzi z inwestowaniem 
w infrastrukturę. Kwota dotacji 
która zasiliła budżety gminne 
w związku z realizacją inwestycji 
z tego zakresu wyniosła prawie 
200 mln zł i w sposób znaczący 
przyczyniła się do polepszenia 
sytuacji w zakresie dostępu do 
sieci wodociągowych i  kanali-
zacyjnych mieszkańców. Zwodo-
ciągowanych mamy 93% miej-
scowości województwa, 53% 
gmin ma kanalizację. W ramach 
całego Programu Rozwoju Ob-

Piotr Żołądek,
członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

szarów Wiejskich 2007-2013 do 
beneficjentów trafi ponad 416 
mln zł. Cieszę się, że wśród nich 
są także organizacje pozarządo-
we działające na obszarach wiej-
skich i Lokalne Grupy Działania, 
których w świętokrzyskim mamy 
18. Dysponują ponad 149 mln 
zł z Osi IV LEADER. Dodam, że 
poziom kontraktacji środków do-
stępnych w ramach tej Osi w wo-
jewództwie  świętokrzyskim jest 
jednym z najwyższych w skali 
kraju i wynosi ponad 71 %.
 Ostatni rok był też czasem 
intensywnego przygotowania 

Kazimierz Kotowski,
członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
 - Rok 2013 to czas właści-
wego, dobrego zagospoda-
rowania środków unijnych, 
którymi zajmowałem się w po-
dziale swych obowiązków jako 
członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego. To był dobry 
rok do tworzenia zadań, ich roz-
liczania, certyfikacji na szczeblu 
Komisji Europejskiej.
 To w tym czasie opraco-
waliśmy jedno z fundamental-
nych zadań, czyli aktualizację 
strategii rozwoju województwa 
świętokrzyskiego. Jesteśmy 
przygotowani do rozmów w Unii 
Europejskiej. Mamy mocno już 
zaawansowaną wersję Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014 – 2020. 

 Bardzo przydatne w kształ-
towaniu naszych programów 
były bezpośrednie kontakty 
z  kierownictwem Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego. Wie-
lokrotnie gościliśmy w naszym 

terenie minister Ewę Bieńkow-
ską, obecnie wicepremier pol-
skiego rządu, która bezpośred-
nio i  praktycznie brała udział 
w  wielu spotkaniach. Przekazy-
wała nam swoje uwagi, założe-
nia, wytyczne formułowane za-
równo w Komisji Europejskiej, 
jak i widziane i kształtowane na 
szczeblu ministerialnym. 
 Na naszych spotkaniach, 
które odbywaliśmy, podsumo-
wywaliśmy kolejne etapy, kształ-
towaliśmy zarówno założenia 
do zaktualizowanej strategii, jak 
i do Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Uwzględniali-
śmy wszelkie poprawki wiedząc 
o tym, że to jest dwufunduszo-
wy program, w którym znajdą 
się zarówno środki miękkie na 

sferę społeczną, rozwiązywa-
nie problemów związanych 
z  zatrudnieniem, bezrobo-
ciem, tworzeniem miejsc pracy, 
jak i  twarde na infrastrukturę. 
 Prace prowadziliśmy nie 
tylko na szczeblu Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego, ale 
też Komitetu Monitorującego, 
Grup Koordynujących, Zespo-
łów Roboczych. 
 W końcu roku odbywaliśmy 
konsultacje o wykorzystywa-
niu środków unijnych w latach 
2014-2020. Mówiliśmy o możli-
wościach dofinansowania swo-
ich przedsięwzięć na szcze-
blach samorządów gminnych, 
powiatowych  i samorządu wo-
jewództwa.

do nowej perspektywy finanso-
wej, a w tej bardzo istotne będą 
tematy związane z kwestiami kli-
matycznymi i racjonalizowaniem 
polityki energetycznej. Wiele wy-
siłku już teraz wkładamy w pod-
niesienie świadomości władz 
samorządowych odnośnie 
roli inwestycji zwiększających 
efektywność wykorzystywania 
energii. Dzięki efektywnemu za-
rządzaniu energią możemy nie 
tylko obniżać koszty energii np. 
w budynkach użyteczności pu-
blicznej, ale również zmniejszyć 
emisję gazów cieplarnianych. 
Z przeprowadzonych przez De-
partament Rozwoju Obszarów 
Wiejski i Środowiska nasze-
go Urzędu Marszałkowskiego 
analiz wynika, że nasz region 
posiada olbrzymi potencjał do 
rozwoju agroenergetyki. Wyko-
rzystanie 30% potencjału całego 
rolnictwa naszego województwa 
na cele energetyczne zaspoko-
iłoby 20-25% całkowitego zapo-
trzebowania, (przemysł, potrze-
by komunalne oraz zapotrze-
bowanie gospodarstw domo-
wych), na energię  województwa 
świętokrzyskiego w  ciągu roku.

 Chciałbym też zwrócić uwa-
gę na ciągły rozwój rolnictwa 
ekologicznego, które może 
być ogromną szansą dla świę-
tokrzyskich rolników. Już dziś 
jesteśmy czołowym producen-
tem warzyw ekologicznych. 
19,5% produkcji krajowej, to 
ekologiczne warzywa ze świę-
tokrzyskich upraw. Ekologia 
w  uprawach to przyszłość. 
 Za niezwykle ważne uważam 
też przeprowadzenie inwestycji 
dotyczących zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. Ponad 
60 mln zł przeznaczyliśmy na 
usuniecie szkód powodziowych 
powstałych w skutek powodzi z 
2010 roku, wykonanie niezbęd-
nych dokumentacji i ekspertyz. 
Inwestycje te dotyczyły, między 
innymi, remontu lewego wału 
Wisły, czy odbudowy zapory 
zbiornika wodnego „Rejów”. 
W najbliższych latach, do naj-
ważniejszych zadań z zakresu 
ochrony przeciwpowodziowej 
będzie należała ochrona węzła 
Sandomierskiego, węzła Poła-
nieckiego oraz ochrona doliny 
Kanału Strumień.
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 Wśród najważniejszych in-
westycji na tegorocznej drogo-
wej mapie znalazła się przebu-
dowa drogi wojewódzkiej 786 
łączącej stolicę świętokrzyskie-
go z Łopusznem, Włoszczową 
oraz województwem śląskim. 
Inwestycja była realizowana na 
blisko 70-kilometrowym odcin-
ku w dwóch etapach. Pierwszy 
obejmował odcinek od granicy 
z Kielcami do Łopuszna, drugi 
od Łopuszna przez Włoszczo-
wę do granicy z województwem 
śląskim. Wartość całej inwe-
stycji to ponad 215 milionów 
złotych. Remont współfinan-
sowany był z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. 
Pierwszy odcinek otrzymał 
dofinasowanie w 85%, a drugi 
w  60%. – Przebudowana dro-
ga wojewódzka 786 usprawni 
komunikację między Kielcami, 
a województwem śląskim. Dro-
ga spełnia najwyższe standar-
dy europejskie pod względem 
technicznym, komfortu jazdy 
jak i ochrony środowiska – in-
formuje członek Zarządu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Jan 
Maćkowiak.
 W ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
rozbudowana została droga 
wojewódzka 776 na odcinku od 
Buska Zdroju przez Kazimierzę 
Wielką do granicy z  wojewódz-
twem małopolskim. – W  ra-
mach tej inwestycji nie tylko zo-
stała gruntownie przebudowa-
na droga, ale również powstała 
obwodnica Buska Zdroju oraz 
wyremontowano most nad 
Nidą w Wiślicy – wylicza Jan 
Maćkowiak.
 Do użytku oddano również 
36 kilometrowy gruntownie 
przebudowany odcinek drogi 
765 Chmielnik – Staszów. War-

Jan Maćkowiak,
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
- W mijającym roku na inwestycje drogowe województwo świętokrzyskie wykorzystało 200 milionów środków unij-
nych. Samorząd Województwa w budżecie na 2013 rok na transport i łączność zarezerwował aż 60% wszystkich 
środków. Kończący się rok był bardzo pracowitym dla drogowców. Zbliżamy się do końca okresu programowania, 
dlatego wiele inwestycji dobiegło lub dobiega końca. Zaangażowanie robót daje nam pewność, że wszystkie jesz-
cze trwające inwestycje zostaną ukończone na czas. Przed nami bardzo skrupulatne rozliczanie środków unijnych, 
które musi się zakończyć do 2015 roku - mówi Jan Maćkowiak.

tość całej inwestycji wyniosła 
ponad 82 miliony złotych.
 W 2013 roku inwestycje dro-
gowe były realizowane również 
przy wsparciu funduszy z Pro-
gramu Operacyjnego Roz-
wój Polski Wschodniej. Jedną 
z nich jest wspólna z Podkar-
paciem inwestycja pod nazwą 
„Likwidacja barier rozwojowych 
– most na Wiśle z rozbudową 
drogi wojewódzkiej numer 764 
oraz połączeniem z drogą wo-
jewódzką numer 875”. Całko-
wity koszt projektu to 210 mi-
lionów złotych. Unijne wsparcie 
dla obu województw to blisko 
85% wartości całej inwestycji. 
Natomiast wartość inwestycji 
po stronie województwa świę-
tokrzyskiego to ponad 98 mi-
lionów złotych. Zakończenie tej 
jednej z największych inwestycji 
w regionie planowane jest na 
przyszły rok. - Nowe drogi oraz 
przeprawa przez Wisłę przyczy-
ni się do usprawnienia komu-
nikacji między regionami świę-
tokrzyskim i  podkarpackim, 
rozwoju gospodarczego oraz 
zwiększeniu ruchu turystyczne-
go – zapewnia Jan Maćkowiak.
 Dzięki pozyskanym środkom 
z Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Roz-
woju Polski Wschodniej 2007 
– 2013 zakończono w powiecie 
koneckim wartą ponad 133 milio-
ny inwestycję. Gruntownie prze-
budowano odcinek istniejącej 
drogi 728 od skrzyżowania z dro-
gą krajową numer 73. Wybudo-
wano obwodnicę Końskich o pa-
rametrach drogi klasy G. Całość 
oddana już do użytku kierowcom 
ma blisko 16 km długości.
 Ważnym elementem tej in-
westycji są zabezpieczenia 
wynikające ze spełnienia stan-
dardów i wymagań przepisów 
ochrony środowiska. Ponadto 
w ramach inwestycji zostały 

wykonane nowe obiekty inży-
nierskie jak wiadukt nad istnie-
jącą linia kolejową, most nad 
rzeką oraz kładka nad jeziorem 
Sielpia w kształcie żagla. Po-
wstała również droga dla ro-
werzystów. - Rozbudowywany 
odcinek wraz z zaprojektowaną 
nową obwodnicą przyczyni się 
do usprawnienia ruchu tran-
zytowego w obrębie samych 
Końskich jak i przyczyni się do 
otwarcia nowych terenów inwe-
stycyjnych. Inwestycja znacznie 
ograniczyła uciążliwy tranzyt 
przebiegający przez centrum 
miasta – mówi Jan Maćkowiak.
 W czerwcu Świętokrzyski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
rozstrzygnął przetarg na wyko-
nawcę remontu 12 kilometro-
wego odcinka drogi 764 Sta-
szów – Połaniec. Przebudowa 
tego fragmentu drogi będzie 
kosztowała ponad 22,5 milio-
na złotych. Natomiast jeszcze 
w tym roku, w ostatnich dniach 
grudnia Świętokrzyski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich rozstrzy-
gnie przetarg na rozbudowę 
drogi wojewódzkiej 755 Ostro-
wiec Świętokrzyski – Ożarów 
– Ćmielów. Planujemy w pierw-
szym etapie wyremontować bli-
sko 5,5, km drogi.
 Dobre wiadomości są rów-
nież dla rowerzystów. Nasz pro-
jekt budowy 190 km tras rowe-

rowych uzyskał dofinansowanie 
w ramach Programu Operacyj-
nego Rozwój Polski Wschodniej 
2007-2013. Podpisaliśmy umo-
wę z  Polską agencją Rozwoju 
Przedsiębiorczości i do 2014 
roku ma być gotowe opracowa-
nie projektowe. Wartość inwesty-
cji to blisko 24 miliony złotych.
 Warto też wspomnieć i inwe-
stycjach kolejowych. Jako lider 
Południowej Grupy Zakupowej 
dla czterech województw: świę-
tokrzyskiego, małopolskiego, 
podkarpackiego i śląskiego 
rozstrzygnęliśmy przetarg na 
dostawcę 19 nowoczesnych 
pociągów. Będą mogły jeździć z 
maksymalną prędkością do 160 
kilometrów na godzinę, zabiera-
ją na pokład do 270 pasażerów, 
są przyjazne dla osób niepełno-
sprawnych, wyposażone w  eko-
logiczne toalety oraz bezprzewo-
dowy internet i gniazdka z  prą-
dem. To jednak tylko nie które 
z  elementów wyposażenia no-
woczesnych pociągów IMPULS.  
- Nowe pociągi zainstalowane 
będą mieć automaty biletowe 
oraz wbudowany system dyna-
micznej informacji pasażerskiej, 
obejmujący zliczanie pasażerów, 
pomiar punktualności, dyna-
miczną informację pasażerską 
wewnętrzną i zewnętrzną oraz 
informację głosową oraz system 
komunikacji maszynista – pa-
sażer. Pojazdy szynowe będą 
też wyposażone w elektryczne 
podnośniki ułatwiające dostanie 
się do pociągu osobom poru-
szającym się na wózkach inwa-
lidzkich. Mam nadzieję, że będą 
przede wszystkim szybkie i punk-
tualne – mówi Jan Maćkowiak.
 Pierwsze z sześciu pocią-
gów zakupionych przez wo-
jewództwo świętokrzyskie ma 
wyjechać na trasy w II połowie 
2014 roku, a kolejne (3 szt.) do 
31 stycznia 2015 r.
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 Gospodarzami uroczysto-
ści byli Tadeusz Kowalczyk, 
przewodniczący Sejmiku, To-
masz Bogucki, przewodniczący 
Rady Miasta Kielce, Grzegorz 
Świercz, wicemarszałek woje-
wództwa i Wojciech Lubawski, 
prezydent Kielc.  Podczas sesji 
obydwu samorządów przyjęty 
został wspólny Apel Radnych 
Sejmiku Województwa Święto-
krzyskiego i Rady Miasta Kiel-
ce w 150. rocznicę wybuchu 

W hołdzie
prawdziwym bohaterom i patriotom
- Gloria Victis. Chwała zwyciężonym w obronie praw narodu i człowieka - mówił Tadeusz Kowalczyk, przewodniczą-
cy Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego otwierając 22 stycznia br. w Wojewódzkim Domu Kultury wspólną sesję 
Sejmiku Województwa i Rady Miasta Kielce. Samorządowcy uczcili w ten sposób 150. rocznicę wybuchu Powstania 
Styczniowego. 

Powstania Styczniowego. Sa-
morządowcy zwrócili się w nim 
do Rady Ochrony Pamięci Walk 
i  Męczeństwa o podjęcie dzia-
łań ocalających od zapomnie-
nia mogiły powstańców stycz-
niowych za granicą, a w szcze-
gólności kwatery powstańców 
styczniowych na wzgórzu 
Cmentarza Łyczakowskiego 
we Lwowie, gdzie spoczywa 
ponad stu naszych bohaterów 
narodowych.

W WDK zgromadzili się samorządowcy, naukowcy,
przedstawiciele świata kultury i duchowieństwa

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

 Powstanie ponad 1400 
km sieci światłowodowej, 
dzięki której z szerokopa-
smowego Internetu w 2015 
r. będzie mogło korzystać 
90 % mieszkańców woje-
wództwa i 100 % firm. War-
tość projektu to prawie 200 
mln złotych, natomiast 156 
mln zł wynosi dofinansowa-
nie z Programu Rozwój Pol-
ski Wschodniej. Świętokrzy-
skie jako pierwsze z 5 woje-
wództw Polski Wschodniej 
rozstrzygnęło przetarg na 
budowę sieci szerokopa-
smowej oraz uzyskało zgo-
dę Komisji Europejskiej na 
dofinansowanie projektu.

W Świętokrzyskiem
ruszyła budowa sieci szerokopasmowej
- To niezwykle ważny, przełomowy moment dla województwa świętokrzyskiego. W ciągu dwóch lat mieszkańcy 
naszego regionu będą mogli korzystać z dobrodziejstw tego projektu, jakim jest dostęp do szerokopasmowego 
Internetu nowej generacji. Mam również nadzieję, że dostępność do infrastruktury cyfrowej znacząco wpłynie na 
wzrost konkurencyjności inwestycyjnej naszego regionu - podkreślał marszałek Adam Jarubas. 29 stycznia w sie-
dzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Grzegorz Świercz 
podpisali umowy na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć 
Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”.
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Laureaci 5. edycji Świętokrzyskiej Victorii

 Laureatem nagrody „Świę-
tokrzyska Victoria” w kategorii 
„Osobowość” została Irena 
Szczepańska, prezes koła 
Światowego Związku Batalio-
nów Chłopskich w Opatowie. 
Pani Irena organizuje pomoc 
socjalną kombatantom, docie-
ra do każdego samotnego i po-
trzebującego pomocy. Od wielu 
lat podejmuje działania  zmie-
rzające do odnowienia i  upa-
miętnienia miejsc pamięci na-
rodowej, historycznej, ważnych 
wydarzeń i ludzi związanych ze 
swoją „małą Ojczyzną”.
 W kategorii „Przedsiębior-
czość” - Świętokrzyską Victo-
rię” przyznano firmie DORBUD 
S.A. Kapituła Nagrody doceniła 

Po raz piąty wręczono

„Świętokrzyskie Victorie”
Irena Szczepańska, Miasto i Gmina Połaniec oraz DORBUD S.A. to laureaci piątej edycji nagrody „Świętokrzy-
ska Victoria”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 12 lutego 2013r. podczas gali w Filharmonii Świętokrzyskiej 
w Kielcach. Gościem honorowym wręczenia nagród był marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. 

budowanie mocnej marki wo-
jewództwa świętokrzyskiego w 
Polsce poprzez realizację wielu 

znakomitych obiektów w całym 
kraju,  tworzenie miejsc pra-
cy dla absolwentów kieleckich 

uczelni oraz poprzez umowy 
podwykonawcze dla setek 
mieszkańców Województwa 
Świętokrzyskiego oraz wprowa-
dzanie innowacyjnych rozwią-
zań w zarządzaniu i budownic-
twie.
 Natomiast w kategorii „Sa-
morządność” zwyciężyło Mia-
sto i Gmina Połaniec. Marką 
tego samorządu jest tworzenie 
proinwestycyjnego klimatu, po-
zyskiwanie nowych inwestorów 
i stwarzanie im jak najdogod-
niejszych warunków do rozwoju 
działalności, o czym świadczy 
fakt, że w 2012 roku połaniec-
kie tereny inwestycyjne zostały 
uznane za najatrakcyjniejsze 
w  województwie.

Rada Pożytku Publicznego
w nowym składzie

Marszałek Adam Jarubas wręczył nominacje nowym członkom Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego. Jej celem nadrzędnym jest koordynowanie i doskonalenie współpracy organizacji pozarządowych z admini-
stracją publiczną.

Karol Skowera, Dariusz Dąbek, Jacek Kominek i Teresa Śliwa

 Rada  pełni funkcję zespołu 
konsultacyjno-opiniodawczo-
-doradczego oraz pomocnicze-
go Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego w zakresie 
pożytku publicznego. Głównym 
zadaniem tego gremium jest 
stałe monitorowanie, pozna-
wanie potrzeb społeczności 
lokalnych, wspólne planowanie 
działań służących zaspokojeniu 
tych potrzeb oraz rekomendo-
wanie wypracowanych standar-
dów usług społecznych.
 W skład ŚRDPP wchodzi 12 
osób: dwóch przedstawicieli 
Sejmiku Województwa Święto-

krzyskiego, trzech przedstawi-
cieli Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskie-
go, jeden przedstawiciel wo-

jewody oraz sześciu przedsta-
wicieli organizacji pozarządo-
wych.
 Przewodniczącą Rady zo-
stała wybrana Teresa Śliwa 
z  Regionalnego Ośrodka Po-
lityki Społecznej Urzędu Mar-
szałkowskiego, wiceprzewod-
niczącymi - Agnieszka Piwnik 
- Piecyk, zastępca dyrektora 
Kancelarii Zarządu Urzędu Mar-
szałkowskiego  i Karol Sko-
wera, Organizacja Studenc-
ka „AIESEC”, a sekretarzem 
Agnieszka Dudek, reprezentu-
jąca Świętokrzyski Urząd Woje-
wódzki. 
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- Solec ma szansę stać się turystyczna marką - mówił Adam Jarubas

 Baseny są pierwszą w regionie 
inwestycją partnerstwa publicz-
no-prywatnego. Udział w projek-
cie mają Spółka Malinowe Hotele 
- właściciel hoteli: Malinowy Zdrój 
w Solcu-Zdroju oraz Malinowy 
Dwór w Świeradowie oraz Gmina 
Solec-Zdrój, która na ten cel po-
zyskała 8 mln zł z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. – To 
jeden z najciekawszych projek-
tów w ramach RPO i doskonały 
przykład dla innych samorządów, 
by w dobie kryzysu korzystały 
z  tej formy - podkreśla Adam Ja-
rubas, marszałek województwa 
świętokrzyskiego – Korzyści są 
bezdyskusyjne. Ponidzie zyskuje 
bardzo ciekawą atrakcję.

Jedyne takie miejsce
Baseny Mineralne w Solcu Zdroju – nowy punkt na turystycznej mapie województwa świętokrzyskiego – przyjmują 
gości od 1 lutego tego roku. Do ich dyspozycji są baseny rekreacyjne, sauny, cała gama zabiegów z zakresu hydro-
terapii, balneoterapii i kinezyterapii, a także mineralny basen leczniczy z najsilniejszą na świecie wodą siarczkową. 
22 lutego odbyło się uroczyste otwarcie tej wyjątkowej turystycznej atrakcji. 

 Podczas posiedzenia Zarządy obu województw przyjęły wspólne stanowisko, w którym deklarują wolę współpracy na rzecz rozwoju 
obu regionów.

Obradowały Zarządy
Świętokrzyskiego i Łódzkiego
18 marca 2013r. w Sielpi, w powiecie koneckim, odbyło się wspólne posiedzenie zarządów województw święto-
krzyskiego i łódzkiego. W wachlarzu omawianych zagadnień znalazły się sprawy najistotniejsze dla obu regionów: 
infrastruktura drogowa i kolejowa, współpraca gospodarcza, fundusze Unii Europejskiej i turystyka. 

Zarządy Województw Świętokrzyskiego i Łódzkiego
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Świętokrzyskie

z nowym herbem
Od 18 lutego 2013 r. obowiązuje nowy herb województwa świętokrzyskiego ustanowiony Uchwałą Nr XXVI/472/12 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 28 grudnia 2012 r.

 W pierwszym, błękitnym 
polu herbu wprowadzony zo-
stał odmiennywzór krzyża po-
dwójnego, odnoszonego do 
opactwa benedyktynów na 
Świętym Krzyżu. Zmiana taka 
wynikała z potrzeby nadania 
godłu z pierwszego pola herbu 
województwa poprawniejszego 
kształtu, zgodnego z wymoga-
mi sztuki heraldycznej. W polu 
drugim, czerwonym, głowę 
białego orła o złotym dziobie 
i  szponach, ozdabia przynależ-
na krakowskiemu orłowi koro-

na. W polu trzecim znalazło się 
osiem czerwonych i srebrnych 
pasów ułożonych na przemian; 
a w polu czwartym, błękitnym, 
osiem gwiazd sześcioramien-
nych złotych.
 Sejmik ustanowił również 
Odznakę Honorową „ZA ZA-
SŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”. Od-
znakę stanowi okrągły, metalo-
wy, złocony i patynowany me-
dal. Na stronie licowej, znajduje 
się wypukły wizerunek herbu 
Województwa Świętokrzyskie-

go, obwiedziony wieńcem lau-
rowym. W otoku medalu znaj-
duje się napis ZA ZASŁUGI 
DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘ-
TOKRZYSKIEGO. Medal jest 
zawieszony na wstążce w bar-
wach województwa występu-
jących na fladze: błękitnym, 
złotym, czerwonym, srebrnym 
(białym). Na odwrotnej stronie 
medalu grawerowane jest imię 
i nazwisko wyróżnionej oso-
by lub nazwa wyróżnianego 
podmiotu oraz numer kolejny 
odznaki. Odznaka może być 

nadawana osobom organiza-
cjom społecznym, instytucjom, 
jednostkom samorządu teryto-
rialnego, miejscowościom oraz 
innym podmiotom, które swoją 
pracą zawodową lub działalno-
ścią naukową, społeczną i poli-
tyczną bądź inną zasłużyły się 
dla Województwa Świętokrzy-
skiego.
 Odznakę nadaje Marszałek 
Województwa Świętokrzyskie-
go na wniosek Kapituły Odzna-
ki Honorowej.

 To współdziałanie dotyczyć 
ma między innymi takich kon-
kretnych działań, jak tworzenie 
ponadregionalnych klastrów 
gospodarczych, wspólnej pro-
mocji walorów turystycznych,  
rozbudowy drogi wojewódzkiej 
Nr 754 – połączenie m. Ostro-
wiec Świętokrzyski – Kraśnik 
oraz rozbudowy drogi woje-
wódzkiej Nr 755 – połączenie 
m. Ostrowiec Świętokrzyski 
– Lublin  czy budowa drogi 
ekspresowej S74 jako strate-
gicznego połączenia z centrum 
kraju w kierunku Ukrainy i Bał-
kanów.
 Efektem wspólnego posie-
dzenia obu zarządów było pod-
pisane stanowisko w sprawie 
rozwoju współpracy między 
województwem świętokrzyskim 
a województwem lubelskim.

Wzmocnić

potencjał rozwojowy
28 marca w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu obradowały zarządy województw świętokrzyskiego i lubelskiego. 
Tematem wspólnego posiedzenia były sprawy najistotniejsze dla obu regionów m.in. budowa drogi ekspresowej S74, 
wykorzystywanie  funduszy unijnych, współpraca gospodarcza oraz przedsięwzięcia w dziedzinie turystyki. 

Marszałkowie podpisali w Sandomierzu stanowisko o rozwoju współpracy
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Zaprojektują

trasy rowerowe
Do końca 2015 roku w województwie świętokrzyskim powstanie ponad 190 km ścieżek rowerowych. Inwestycja 
realizowana będzie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, jej koszt to prawie 24 miliony 
złotych. W siedzibie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich podpisana została umowa z firmą Mott MacDo-
nald Polska, która wykona projekt tras. 

 Projekt „Trasy rowerowe 
w  Polsce Wschodniej” współfi-
nansowany przez Unię Europej-
ską zakłada budowę ścieżki ro-
werowej o długości około 1982 
km biegnącej przez pięć woje-
wództw: świętokrzyskie, pod-
karpackie, lubelskie, podlaskie 
i warmińsko-mazurskie. Cały 
projekt ma kosztować 173 milio-
ny złotych. Ponad 146 milionów 
przeznaczy na ten cel Unia Eu-
ropejska. Świętokrzyski odcinek 
trasy rowerowej rozpoczynał 
się będzie w okolicach Sando-
mierza, wiódł przez Klimontów, 
Iwaniska, Raków, Kielce, a za-
kończy w Sielpi. Ze względu na 
budowę drogi nr 728, ciąg pie-
szo-rowerowy zostanie przedłu-
żony do Końskich. Jan Maćkowiak, Damian Urbanowski i przedstawiciele firmy Mott MacDonald Polska

 Osoby szczególnie zasłu-
żone w kultywowaniu pamięci 
o walce o niepodległość Oj-
czyzny, decyzjami Kierownika 
Urzędu do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych 
wyróżnione zostały Medalem 
„Pro Patria”. W gronie uhono-
rowanych znaleźli się: Tadeusz 
Kowalczyk, przewodniczący 
Sejmiku, marszałek Adam Ja-
rubas i Marian Kolus, dyrektor 
Biura Komunikacji Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego.

Minister wręczył odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrne Krzyże Zasługi oraz medale „Pro Patria” za zasługi w działal-
ności społeczno-kombatanckiej oraz kultywowanie pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny wręczyli 26 kwietnia 
podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Jan Stanisław Ciechanowski, Kierownik Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz. 

W gronie odznaczonych znaleźli się m.in. Adam Jarubas i Tadeusz Kowalczyk
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 Na nowym oddziale powstało 
35 miejsc dla noworodków, w  tym 
6 intensywnej terapii. Oddział, któ-
ry uzyskał III stopień referencyjno-
ści powstał z myślą o dzieciach 
urodzonym przedwcześnie, po 
22. tygodniu ciąży. Wcześniaki, 
dzięki profesjonalnej kadrze i war-
temu ponad 5,5 miliona złotych 
wyposażeniu mają tam komforto-
we warunki, uzyskają tam pomoc 
do czasu, aż będą w stanie funk-
cjonować bez specjalistycznej 
aparatury. Na oddziale są m.in. 
respiratory, inkubatory, specjalne 
pompy do podawania krwi i żywie-
nia pozajelitowego. Są tam także 
dwie dwuosobowe sale dla matek 
wcześniaków poniżej 34.tygodnia. 
W związku z inwestycjami w WSZ 
zatrudnionych zostało dodatkowo 
7 lekarzy i 30 pielęgniarek. Na za-
kup sprzętu dla placówki Zarząd 
Województwa przeznaczył w ze-
szłym roku 5 milionów złotych. Oddział posiada najnowocześniejszy sprzęt oraz znakomitą kadrę specjalistów

Lepsza opieka mamy i dziecka
w kieleckim szpitalu

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach otwarty został Oddział Położniczy z Intensywnym Nadzorem 
Noworodka.

W uroczystości uczestniczyły m.in. władze województwa i gminy Morawica

 W ramach inwestycji przerobio-
no kotłownię z olejowej na gazo-
wo-olejową, wykonano największą 
w województwie Świętokrzyskim 
instalację solarną, przy pomocy 
której ogrzewana jest woda użyt-
kowa w szpitalu. Projekt obejmo-
wał także wymianę okien, ocie-
plenie i wykonanie elewacji dwóch 
pawilonów: B i C, w których miesz-
czą się oddziały psychiatryczne. 
Budynek C, dzięki dotacji z budże-
tu województwa i oszczędnościom 
z przetargu, został gruntownie wy-
remontowany. Termomodernizacja 
pawilonu C kosztowała około 1 mi-
liona 100 tysięcy złotych. Połowa 
kwoty pochodziła z Regionalnego 
Programu Operacyjnego, reszta 
z  budżetu województwa.

Świętokrzyska psychiatria po gruntownym remoncie
W Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy zakończono projekt związany z termomodernizacją pawilo-
nów placówki wraz modernizacją systemu grzewczego oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Podczas 
uroczystości zorganizowanej 11 lipca wicemarszałek Grzegorz Świercz podkreślał, że morawicka lecznica na tle 
innych tego typu placówek w kraju, wypada bardzo dobrze. – Inwestycje prowadzone w morawickim szpitalu służą 
przede wszystkim poprawie warunków leczenia pacjentów  oraz komfortu pracy personelu. To jest podstawowy cel 
naszej działalności, jako organu prowadzącego – mówił.
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26 czerwca radni Sejmiku 
podczas XXXII sesji udzie-
lili absolutorium Zarządowi 
Województwa Świętokrzy-
skiego z tytułu wykona-
nia budżetu województwa 
za 2012 rok. Pozytywną 
opinię o wykonaniu ubie-
głorocznego budżetu wy-
dała Regionalna Izba Ob-
rachunkowa w Kielcach. 
O  udzielenie absolutorium 
wnioskowała Komisja Re-
wizyjna Sejmiku.

Z udziałem wicepremiera i ministra gospodarki Janusza 
Piechocińskiego oraz marszałka województwa Adama 
Jarubasa i Kazimierza Kotowskiego, członka Zarządu 
Województwa 5 lipca otwarto w Połańcu nowe tereny in-
westycyjne. Dla inwestorów została przygotowana pod-
stawowa infrastruktura drogowa wraz z wodociągiem, 
kanalizacją czy oświetleniem. Premier Piechociński spo-
tkał się również z mieszkańcami Połańca i Staszowa.

 Uzdrowiskowy Szpital „Kry-
styna” w Busku - Zdroju to 

Otwarcie nowego pawilonu
w Szpitalu Uzdrowiskowym
W Szpitalu Uzdrowiskowym Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” w Busku – Zdroju w lipcu został uroczyście 
otwarty nowy pięciokondygnacyjny pawilon C1. Do dyspozycji kuracjuszy jest 37 komfortowych pokoi z łazienka-
mi, a także nowoczesne pomieszczenia zabiegowe. Inwestycja dofinansowana została z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. 

obecnie nowoczesny ośro-
dek kompleksowej rehabilita-

cji wielu schorzeń. W szpitalu 
funkcjonują cztery oddziały: 
reumatologiczny, neurologicz-
ny, rehabilitacji narządu ruchu, 
kardiologiczny, a także zakład 
przyrodoleczniczy, który oferuje 
ponad 30 rodzajów zabiegów. 
Dla poprawy warunków zakwa-
terowania oraz zwiększenia jej 
ilości w 2011 roku rozpoczęto 
budowę pawilonu C1 Szpitala 
Uzdrowiskowego. 
 Powierzchnia użytkowa bu-
dynku wynosi 2094,98 metrów 
kwadratowych. Na dwóch naj-
niższych kondygnacjach znaj-
dują się nowoczesne pomiesz-

czenia zabiegowe, a na trzech 
wyższych kondygnacjach 
część mieszkalna. W obiekcie 
mieści się 37 komfortowych po-
koi z łazienkami. W przyziemiu 
znajduje się balneologia, w tym 
kąpiele siarczkowe, solanko-
we, perłowo – ozonowe, kwa-
sowęglowe oraz masaż pod-
wodny. Natomiast na parterze 
do dyspozycji kuracjuszy jest 
m.in.: magnetoterapia, masaż 
klasyczny, sala gimnastyki in-
dywidualnej, a także sprzęt do 
diagnostyki i rehabilitacji kar-
diologicznej.

Absolutorium dla Zarządu

Nowe tereny inwestycyjne w Połańcu
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Statuetkę Sołtysa Roku z rąk marszałka Adama Jarubasa odebrał Janusz Bednarz, sołtys Radlina

 W tym roku dwudniową ry-
walizację w Wąchocku, a tym 
samym nagrodę główną – no-
woczesny skuter, wygrał Artur 
Lis, 39-letni sołtys Domaszo-
wic w gminie Masłów. Drugie 
miejsce zajęła Grażyna Kolus, 
sołtyska z Izabelowa, a trzecie 
Barbara Żyła z Pielaszewa. Co 
jednak warte podkreślenia – na-
grody rzeczowe otrzymała od 
organizatorów cała dwunast-
ka finalistów. Gwiazdą estrady 
podczas sobotniego wieczoru 
wieńczącego pierwszy dzień 
Turnieju była Kapela Sołtysa 
z Wąchocka występująca pod 
wodzą Honorowego Sołtysa 
– Marka Samsonowskiego.

W Wąchocku rządzili sołtysi!
W Wąchocku znów rozbrzmiewał gromki śmiech! 29 i 30 czerwca odbywał się tam XVI Krajowy Turniej Sołtysów. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, nie zabrakło ciekawych, najdziwniejszych konkurencji i zmagań sportowych, żar-
tów i zabawy. Turniejowym zmaganiom towarzyszył XIX Zjazd Sołtysów Województwa Świętokrzyskiego, podczas 
którego uhonorowano najaktywniejszych gospodarzy sołectw. Tytuł „Sołtysa Roku 2012”, okazałą statuetkę oraz 
nagrodę główną - 20 tys. zł otrzymał Janusz Bednarz, sołtys Radlina w gminie Górno. Gościem Zjazdu był marsza-
łek Adam Jarubas, który wraz z burmistrzem Wąchocka Jarosławem Samelą patronował imprezie.

Rolnicy świętowali w Bogorii
- Plony w jednym roku są lepsze, w drugim gorsze, ale to, co zawsze cechowało rolniczy stan to szacunek i podziękowanie za to, 
co jest. Z nadzieją, że w domach rolników będzie się poprawiać. Z roku na rok uroczystości dożynkowe gromadzą coraz więcej 
osób. Serce rośnie patrząc, jak mocne jest przywiązanie do tradycji, jak kwitnie kultura i sztuka ludowa, jak silny jest trend zwią-
zany z powrotem do naszych wiejskich korzeni - mówił podczas XIII Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich marszałek Adam 
Jarubas, który był gospodarzem imprezy. Tegoroczne święto plonów odbyło się 8 września w Bogorii w powiecie staszowskim. 
Gościem dożynkowego święta był Tadeusz Nalewajk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Rozpoczęła je uroczysta 
msza święta w intencji rolni-
ków, którą w Sanktuarium Mat-
ki Bożej Pocieszenia odprawił 
kustosz ks. kanonik Andrzej 
Wierzbicki. W czasie homilii 
mówił o etosie rolnika i rolnicze-
go trudu.
 Po mszy korowód dożynko-
wy przeszedł na teren Komplek-
su Sportowo-Rekreacyjnego 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Bogorii, gdzie starosto-
wie dożynek - Małgorzata No-
gajczyk i Konrad Lipiński wrę-
czyli marszałkowi województwa 
bochen chleba upieczony z te-
gorocznych zbiorów. Tam też 
odbyły się obrzędy „ośpiewa-
nia” i „obtańczenia” wieńców 
dożynkowych, przygotowanych 

Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie zgromadziły ogromne rzesze 
mieszkańców regionu

przez poszczególne powiaty. 
Najładniejszy okazał się wie-
niec powiatu pińczowskiego, 
pomysłu Krystyny Koston, 
przygotowany przez członki-
nie Koła Gospodyń Wiejskich 
w Kliszowie w gminie Kije. Dru-
gie miejsce w konkursie zajął 
wieniec powiatu opatowskiego, 
a trzecie - powiatu sandomier-
skiego.
 Podczas wojewódzkiego 
święta plonów poznaliśmy rów-
nież zwycięzców konkursu na 
piękną i bezpieczną zagrodę, 
przyjazną dla środowiska. Taką
pochwalić się mogą państwo 
Anna i Krzysztof Bugajowie 
z  Chlewic, w gminie Mosko-
rzew, w powiecie włoszczow-
skim, którzy gospodarstwo 

przejęli od swoich rodziców 
w 1991 roku.
 Goście dożynek obejrzeli fol-
kowe widowisko regionalne pt. 
„Świętokrzyskie granie”, które-
go program przygotował Woje-

wódzki Dom Kultury im. Józefa 
Piłsudskiego w Kielcach.
 Dożynkowe świętowanie za-
kończył pokaz sztucznych ogni 
i zabawa ludowa.
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 Europejskie Dni Dziedzictwa 
to największy w Europie projekt 
społeczny i edukacyjny, będą-
cy świętem zabytków i kultury 
państw Starego Kontynentu.
 Ich głównym celem jest pro-
mowanie regionalnego dziedzic-
twa kulturowego oraz przypomi-
nanie o wspólnych korzeniach 
kultury europejskiej.
 Województwo świętokrzyskie 
zostało w tym roku szczególnie 
uhonorowane, gdyż ogólnopol-
ska inauguracja Europejskich Dni 
Dziedzictwa nastąpiła w Wąchoc-
ku. - Europejskie Dni Dziedzic-
twa zostały stworzone po to, aby 

Inauguracji EDD towarzyszyły liczne pokazy

Inauguracja Europejskich
Dni Dziedzictwa w Wąchocku
W Opactwie Cysterskim w Wąchocku 7 września odbyła się ogólnopolska inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa, w  któ-
rej wzięli udział Małgorzata Omilanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, radni Sejmiku: Małgorzata Muzoł, Marzena Marczewska i Janusz 
Skibiński oraz Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkow-
skiego. Podczas inauguracji można było poznać historię wąchockiego opactwa, zwiedzić je, obejrzeć rekonstrukcje histo-
ryczne oraz pokazy rycerskie. W całym regionie, przez 2 tygodnie, odbywało się szereg imprez związanych z EDD.

skłonić do poświęcenia większej 
uwagi dziedzictwu kulturowemu 
w krajach Europy. Z roku na rok 
mają one coraz większy zasięg. 

W zeszłym roku wzięło w nich 
udział ponad 300 tys. osób w ca-
łej Polsce. W tym roku liczymy, że 
w ponad 100 imprezach w całej 

Polsce, frekwencja będzie jesz-
cze wyższa. Dziedzictwo kultu-
rowe to jeden z najważniejszych 
czynników stanowiących o toż-
samości narodowej. Dla mnie, 
jako historyka kultury, Wąchock 
to idealne miejsce na inaugura-
cję tych dni. Jest to jednocześnie 
podkreślenie bardzo ważnej roli 
kościoła katolickiego w kształto-
waniu dziedzictwa narodowego. 
Wąchock również odegrał swoją 
bardzo ważną rolę w polskiej hi-
storii – mówiła Małgorzata Omi-
lanowska, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

 Podpisana umowa dotyczy 
dostawy 19 fabrycznie nowych 
trójczłonowych pojazdów szy-
nowych z napędem elektrycz-
nym (EZT), przeznaczonych do 
obsługi kolejowych przewozów 
pasażerskich w ruchu woje-
wódzkim i międzywojewódzkim 
na terenie województw: święto-
krzyskiego, małopolskiego, ślą-
skiego i podkarpackiego wraz 
z przeprowadzeniem szkoleń 
załóg oraz świadczeniem usług 
serwisowych, utrzymaniowych 
i naprawczych. Województwa 
świętokrzyskie, małopolskie 
i śląskie otrzymają po sześć 

Supernowoczesne
pociągi dla czterech województw
19 nowych trójczłonowych pojazdów elektrycznych (EZT) trafi do końca stycznia 2015 roku do czterech województw 
Polski południowej: świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. W Regionalnym Centrum Naukowo 
– Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim 28 sierpnia podpisana została umowa z firmą Newag S.A. na dostawę 
pojazdów. Zamawiającym jest stworzona przez urzędy marszałkowskie Południowa Grupa Zakupowa. Samorząd Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, który jest głównym beneficjentem tego przedsięwzięcia  reprezentowali marszałek Adam 
Jarubas oraz członek Zarządu Województwa Jan Maćkowiak. W spotkaniu uczestniczył także Maciej Gładyga, zastępca 
dyrektora Departamentu Funduszy UE Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 

pociągów, a podkarpackie - je-
den. 
 Pierwsze pociągi zakupione 
przez województwo świętokrzy-
skie mają wyjechać na trasy w II 
połowie 2014 roku, a kolejne 
(3 szt.) do 31 stycznia 2015 r.  
Nowe pojazdy będą kursować 
po liniach kolejowych w na-
stępujących relacjach: Kielce 
– Włoszczowa  – Częstochowa, 
Kielce – Włoszczowa  – Zawier-
cie  – Katowice, Kraków – Tunel 
– Kielce – Skarżysko Kamienna 
– Ostrowiec Świętokrzyski, Kra-
ków – Tarnów – Rzeszów, Ryb-
nik – Katowice – Kraków. Przedstawiciele czterech regionów

podczas uroczystego podpisania umowy
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Polska Wschodnia w nowej perspektywie
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, również poprzez współpracę z uczelniami, rozwój po-
łączeń transportowych miast wojewódzkich i inwestycje w infrastrukturę kolejową – to trzy główne cele Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia w latach 2014-2020, które 10 października przedstawiła w Kielcach minister roz-
woju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podczas ostatniej konferencji konsultacyjnej nowego Programu. W spo-
tkaniu w Kieleckim Parku Technologicznym uczestniczyli także wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel, 
marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
- Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek.
 Program Operacyjny Pol-
ska Wschodnia jest dodatko-
wym instrumentem wsparcia 
finansowego 5 województw: 
lubelskiego, podlaskiego, pod-
karpackiego, świętokrzyskiego 
i warmińsko – mazurskiego. 
Wzmacnia on działania pro-
wadzone w ramach regional-
nych i krajowych programów 
operacyjnych. Program jest 
realizowany w naszym regionie 
podczas obecnie trwającej per-
spektywy finansowej wsparcia z 
Unii Europejskiej i będzie konty-
nuowany w nowej.

  - Zdecydowaliśmy się konty-
nuować ten program, ale będzie 
on jeszcze bardziej skoncentro-
wany i przede wszystkim będzie 
dotyczył rozwoju przedsiębior-
czości i przedsiębiorstw, rozwoju 
połączeń między miastami – sto-
licami województw oraz poprawy 
dostępności komunikacyjnej, 
przede wszystkim poprzez kolej. 
Cały Program to ponad 2 mld 
Euro. Chcemy aby więcej otrzy-
mywali ci, którzy chcą założyć 
własną działalność gospodarczą 
– mówiła podczas konferencji mi-
nister Elżbieta Bieńkowska. Iwona Wendel, Elżbieta Bieńkowska i Adam Jarubas

Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, Klub Wodniacki KON-
-TIKI w Pińczowie oraz Ośrodek Kulturalno-Historyczny 
(Pałac Wielopolskich) w Chrobrzu zorganizowali rejs re-
pliką XIX-wiecznego Pływającego Młyna Wodnego z No-
wego Korczyna do Włocławka. Przedsięwzięcie miało na 
celu przywołanie dawnej tradycji pływających młynów, 
które świadczyły usługi dla ludności zamieszkującej 
brzegi Nidy i Wisły oraz promocję atrakcji turystycznych, 
krajobrazowych, kulturowych i kulinarnych wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Z kolei pod koniec września młyn 
reprezentował Polskę na największym w Europie zlocie 
tradycji flisackiej i śródlądowej, czyli „Festiwalu Loary”. 
Impreza odbywała się w Orleanie, we Francji.

Z Nowego Korczyna 
do… Orleanu

Województwo Świętokrzyskie zajęło II miejsce w kraju 
w Rankingu Inwestycyjnym Województw. W ten sposób 
region aż o pięć oczek poprawił swoją pozycję z poprzed-
niego zestawienia. Ranking po raz kolejny przygotowało 
Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz zespół 
profesora Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Podczas październikowej uroczystej Gali Samorzą-
dowych Inwestorów w Warszawie marszałek Adam Jaru-
bas odebrał statuetkę Kazimierza Wielkiego.

Świętokrzyskie 
drugie w kraju!

Chrzest młyna w nowym Korczynie
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W konferencji uczestniczyli szefowie
świętokrzyskich placówek ochrony zdrowia

 Świętokrzyski projekt „e-Zdro-
wie” został dostrzeżony w tego-
rocznej edycji ogólnopolskiego 
konkursu „Lider Informatyki”. Był 
nominowany do finałowej trójki 
w kategorii „Sektor opieki zdro-
wotnej”. Konkurs ten promuje 
firmy i instytucje stosujące no-
watorskie techniki informacyjne 
i komunikacyjne w zarządzaniu.
 Wartość zrealizowanego eta-
pu projektu „e-Zdrowie” to po-
nad 18 mln zł, przy 85-procen-

„e-Zdrowie” wprowadza
nową jakość w procesie leczenia
– Ten projekt pomoże wszystkim – organizatorom ochrony zdrowia, pracownikom administracji oraz personelowi białemu 
w sprawniejszym świadczeniu usług medycznych – mówił Grzegorz Świercz, wicemarszałek województwa świętokrzyskie-
go podczas konferencji w Świętokrzyskim Centrum Onkologii podsumowującej projekt „e-Zdrowie”. Jest on realizowany 
w sześciu jednostkach służby zdrowia, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa świętokrzyskiego.

towym dofinansowaniu unijnym 
i 15-procentowym wkładzie wła-
snym. Projekt był współfinanso-
wany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ra-
mach działania 2.2 „Budowa 
infrastruktury społeczeństwa 
informacyjnego oraz wzrostu 
potencjału inwestycyjnego re-
gionu” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007-
2013.

Zakończyła się tegoroczna edycja organizowanej przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ak-
cji edukacyjnej „Cztery pory roku na wsi”. Akcja poprzez 
zabawę miała zobrazować dzieciom miejskim, skąd biorą 
się podstawowe produkty żywnościowe na ich stołach. 
Miała pokazać, jak wygląda droga od ziarna w polu do 
chleba w sklepie, od krowy na łące do sera w hipermarke-
cie, od owocu z drzewa do soku, od sadzonki w ziemi do 
surówki na talerzu. Akcja miała też na celu ukazanie pracy 
rolników w różnych porach roku. Program „Czterech pór 
roku na wsi” składał się z czterech wizyt studyjnych na 
terenie województwa świętokrzyskiego w blokach tema-
tycznych: Owoce, Zboża, Warzywa, Mleko.

Cztery pory roku na wsi

Zarząd Województwa podpisał umowy z wykonawcami za-
dań w ramach projektów „e-świętokrzyskie - Rozbudowa 
Infrastruktury Informatycznej JST” oraz „e-świętokrzyskie 
- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 
Świętokrzyskiego”. Wdrażane one będą z gminami i powia-
tami regionu świętokrzyskiego. Do końca 2014 r. jednostki 
samorządu terytorialnego zostaną wyposażone w sprzęt 
i specjalistyczne oprogramowanie, dzięki czemu interesant 
będzie mógł m.in. śledzić postęp załatwiania sprawy czy 
składanej przez niego aplikacji. Natomiast SIP zapewni po-
wszechny dostęp do aktualnych danych charakteryzujących 
nasz region, takich jak ochrona środowiska, nieruchomości 
czy zarządzanie drogami, które zyskają przestrzenną lokali-
zację dzięki przedstawieniu ich na mapie województwa.

Krok w kierunku e-Urzędu
„Cztery pory roku na wsi” odkrywał z dziećmi Piotr Żołądek
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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.

O wykorzystanych szansach

i nowej perspektywie
- Siedem lat bardzo szybko minęło. Dziś podsumowujemy i dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju nasze-
go województwa, tak skutecznie wydatkując środki unijne. To znakomity dowód zaradności mieszkańców regionu. Z nadzie-
ją 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 Świę-
tokrzyskiej, który sam jest fantastycznym przykładem wykorzystania środków unijnych. W spotkaniu uczestniczyli również 
wicemarszałek Grzegorz Świercz i członkowie Zarządu Województwa - Jan Maćkowiak, Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek, 
wiceprzewodniczący Sejmiku Włodzimierz Stępień oraz radni Sejmiku - Ryszard Nosowicz i Józef Grabowski.

 Świętokrzyska Nagroda 
Kultury to nagroda marszałka 
województwa świętokrzyskie-
go za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony dzie-
dzictwa narodowego. 
 W tym roku Świętokrzyska 
Nagroda Kultury I stopnia tra-
fiła do rąk dziennikarza, poety, 
prozaika i krytyka literackiego 
Grzegorza Kozery oraz Ra-
dosława Nowakowskiego 
- muzyka, pisarza, tłumacza, 
projektanta i wydawcy.  Na-
grodą II stopnia uhonorowa-
no Arkadiusza Latosa, Alicję 
Piłat, Ireneusza Ślusarczyka 

Świętokrzyska Nagroda Kultury I stopnia trafiła do rąk dziennikarza, poety, 
prozaika i krytyka literackiego Grzegorza Kozery 

Świętokrzyskie
Nagrody Kultury wręczone 

Laureaci Świętokrzyskiej Nagrody Kultury w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dzie-
dzictwa narodowego zostali uhonorowani podczas Inauguracji Roku Kulturalnego oraz Sezonu Artystycznego 
w Muzeum Narodowym w Kielcach. 

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,  Zespo-
łu wokalnego ”Pełczyszcza-
nie” Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Pełczyskach, a tak-
że do Agnieszki i Antoniego 
Dąbrowskich. Ponadto 8 osób 
otrzymało wyróżnienia. 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego



Świętokrzyski Informator Samorządowy 19

Wydanie specjalne 1 (83) / 2013 ZA NAMI KOLEJNY ROK!

 SOR budowany był niespeł-
na rok. Ma 2 tysiące 600 me-
trów kw., czyli powierzchnię 
sześć razy większą niż dotych-
czasowy oddział. W nowym 
obiekcie połączonym ze szpi-
talem łącznikiem znajdują się 
m.in. dwie sale operacyjne, 
10-łóżkowa ortopedia, duże 
sale zabiegowe, gabinety le-
karskie i specjalne pomiesz-
czenia dla osób nietrzeźwych, 
które nie będą miały kontaktu 
z pozostałymi pacjentami. In-
westycja kosztowała 16 milio-
nów 200 tysięcy złotych. Z ko-
lei nowy szpital dziecięcy ma 
być wybudowany za 32 miliony 
złotych. Pieniądze pochodzić 
będą z budżetu województwa 
i funduszy unijnych. Inwestycja 
ma zakończyć się do 30 listo-
pada 2014 roku. To najważniej-
sza obecnie inwestycja w świę-
tokrzyskiej ochronie zdrowia.

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. Wmurowano także kamień węgielny pod 
budowę oddziałów dziecięcych.

Nowy most połączy regiony
Marszałek województwa świę-
tokrzyskiego Adam Jarubas 
i marszałek województwa 
małopolskiego Marek Sowa, 
31 października br. podpisali 
w Nowym Korczynie poro-
zumienie w sprawie budowy 
przeprawy mostowej na Wiśle, 
łączącej oba województwa. 
Jak zgodnie mówili marszał-
kowie, most będzie inwestycją, 
która da nowe gospodarcze 
szanse mieszkańcom obu 
regionów i znacznie poprawi 
połączenie między Świętokrzy-
skim a Małopolską. Porozu-
mienie, otwiera przygotowania 
do zadania inwestycyjnego 
p.n. „Rozbudowa drogi woje-
wódzkiej nr 973 na odc. Busko 
Zdrój – Nowy Korczyn - Boru-
sowa wraz z budową przepra-
wy mostowej na rz. Nidzie oraz 
rz. Wiśle”. Na przeprawie mostowej w Nowym Korczynie
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 Sejmik podjął 186 uchwał, 
które dotyczyły m.in. następu-
jących obszarów działalności: 
mienia, geodezji, planowania 
przestrzennego (6), budżetu wo-
jewództwa i finansów (52), pro-
mocji, edukacji, kultury i  sportu 
(15), zdrowia (19), polityki spo-
łecznej (10), rozwoju obszarów 
wiejskich, ochrony środowiska 
(39), infrastruktury (4), kontroli 
Komisji Rewizyjnej (13) oraz po-
lityki regionalnej (6).

 Sejmik, w trybie przewi-
dzianym dla uchwał, przyjmo-
wał także stanowiska i apele 
w określonych sprawach. Do-
tyczyły one m.in.:
- przedłużenia działania spe-

cjalnych stref ekonomicznych 
w Polsce.

- podjęcia przez władze sa-
morządowe oraz wyższe 
uczelnie województwa świę-
tokrzyskiego współpracy 
przy wdrażaniu najlepszych 
standardów środowiskowych 
w celu zachowania wysokich 
walorów przyrodniczych, 
zmierzających do wykreowa-
nia naszego województwa 
zielonym regionem „ Zielone 
Świętokrzyskie”,

- uczczenia ofiar 70. Rocznicy 
Zbrodni Wołyńskiej.

 Spośród najważniejszych 
dokumentów uchwalonych 
przez Sejmik o  charakterze 
programowym, należy wy-
mienić:
- Aktualizację Strategii Rozwoju 

Województwa Świętokrzy-
skiego do roku 2020,

- Wieloletni Regionalny Plan 
działań na rzecz promocji 
i upowszechniania ekono-
mii społecznej oraz rozwoju 

Prace Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego

od 1 stycznia do 30 listopada 2013 roku
 W 2013 roku odbyło się 11 sesji Sejmiku. Pierwsza styczniowa sesja odbyła się wspólnie z Radą Miasta Kielc i  za-
inaugurowała obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego w Województwie. Jedna z sesji miała charakter wyjaz-
dowy i odbyła się w  Regionalnym Centrum Naukowo- Technologicznym w Podzamczu koło Chęcin. Wrześniowa sesja 
została poświęcona ochronie środowiska i środowiskowym aspektom rolnictwa w województwie świętokrzyskim.

instytucji sektora ekonomii 
społecznej i jej otoczenia 
w  województwie świętokrzy-
skim do roku 2020,

- Program rozwoju bazy spor-
towej na 2013 rok i  lata 
następne w Województwie 
Świętokrzyskim,

- Program opieki nad zabytkami 
województwa świętokrzyskie-
go na lata 2013-2016,

- Program budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków 
dla województwa świętokrzy-
skiego na lata 2013- 2016 
z  perspektywą do roku 2020,

- Regionalny Program Wspie-
rania Rodziny i Systemu Pie-
czy Zastępczej na lata 2013-
2018. 

Prace Komisji

 Siedem komisji stałych 
Sejmiku odbyło w 2013 roku 
łącznie 68 posiedzeń, na któ-
rych przyjętych zostało 200 
opinii, 1 stanowisko i 5 wnio-
sków. 
 W porządku obrad wszyst-
kich komisji Sejmiku znajdo-
wało się rozpatrzenie sprawoz-
dania z wykonania budżetu 
województwa wraz ze sprawoz-

daniem finansowym za 2012r., 
(a następnie za I półrocze 2013 
r.). Komisje na wspólnym posie-
dzeniu rozpatrzyły i zaopinio-
wały projekt uchwały Sejmiku 
w sprawie przyjęcia aktualizacji 
Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa do roku 2020. 
 Komisje Sejmiku rozpatry-
wały i opiniowały dokumenty 
programowe i projekty uchwał 
należące do statutowo przypi-
sanego im zakresu spraw.  

 Efekty prac poszczegól-
nych komisji Sejmiku przed-
stawiają się następująco: 

 Komisja Edukacji, Kultury 
i  Sportu odbyła łącznie 10 
posiedzeń, w tym 2 wspól-
ne z  innymi Komisjami. W 
trakcie posiedzeń wypraco-
wanych zostało 18 opinii i 2 
wnioski.
 Komisja odwiedziła Pedago-
giczną Bibliotekę Wojewódzką 
w Kielcach, gdzie zapoznała 
się z działalnością merytorycz-
ną i gospodarczą instytucji 
a  następnie zwróciła uwagę na 
potrzebę zwiększenia nakładów 
finansowych na zakup książek, 
komputerów oraz wymianę in-

stalacji elektrycznej i przeciw-
pożarowej w budynku w Kiel-
cach. Szeroka dyskusja odbyła 
się również na temat zamiaru 
likwidacji Pedagogicznej Biblio-
teki w Kielcach filia w Skarży-
sku - Kamiennej. 
 W szczególnym obszarze 
zainteresowania Komisji znaj-
dowały się dokumenty z zakre-
su: ochrony zabytków; rozwoju 
bazy sportowej; wspierania ini-
cjatyw społecznych, takich jak 
organizacja imprez masowych, 
organizacja zawodów sporto-
wych i innych przedsięwzięć 
służących upowszechnianiu 
sportu i kultury fizycznej oraz 
zachęcających do uczestnic-
twa w różnych formach aktyw-
ności ruchowej (Świętokrzyska 
Akademia Sportu); nagra-
dzania wybitnie uzdolnionych 
uczniów i studentów.
 Komisja analizowała infor-
macje na temat działalności 
wojewódzkich samorządowych 
instytucji kultury i  oświaty. Opi-
niowała również podział dotacji z 
budżetu województwa na prace 
konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane w  obiek-
tach zabytkowych a  także 
odnoszące się do wsparcia fi-
nansowego gmin na realizację 
zadań z zakresu kultury. 

 Komisja Zdrowia Polityki 
Społecznej i Spraw Rodziny 
odbyła łącznie 12 posiedzeń 
(w tym 1 wyjazdowe) i przyję-
ła 37 opinii i 2 wnioski.
 Komisja odbyła posiedzenie 
wyjazdowe w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym im. 
Św. Rafała w Czerwonej Górze, 
podczas którego zapoznała się 
z wynikami audytu i rozważa-
ła koncepcje podjęcia działań 
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restrukturyzacyjnych w tej pla-
cówce i Wojewódzkim Specja-
listycznym Szpitalu Dziecięcym 
im. Władysława Buszkowskie-
go w Kielcach.
 W związku z ustawowym 
obowiązkiem pokrywania, przez 
organy prowadzące, ujemnych 
wyników finansowych szpitali, 
Komisja wnikliwe analizowała 
sprawozdania z wykonania pla-
nu finansowego przez podmio-
ty lecznicze podległe samorzą-
dowi województwa.  Zwróciła 
uwagę na pogarszającą się 
z  roku na rok sytuację finan-
sową szpitali i wnioskowała 
o  wdrożenie rozwiązań zapew-
niających lepszą efektywność 
wydatkowanych środków. 
 Komisja przyjęła „List otwar-
ty w sprawie zapewnienia opie-
ki nad osobami nietrzeźwymi”, 
w  którym zwróciła uwagę na 
ogromne utrudnienia w funkcjo-
nowaniu szpitalnych oddziałów 
ratunkowych wynikające z  li-
kwidacji izb wytrzeźwień i za-
apelowała o podjęcie niezbęd-
nych procedur legislacyjnych. 
Dokument został przesłany do 
przedstawicieli organów władzy 
stanowiącej i wykonawczej RP 
oraz samorządów gmin i po-
wiatów, i spotkał się z dużym 
zainteresowaniem.

 Komisja Strategii Rozwoju, 
Promocji i Współpracy z Za-
granicą odbyła łącznie 10 po-
siedzeń, w tym 1 wyjazdowe, 
wspólne z Komisją Budżetu 
i Finansów. W trakcie posie-
dzeń wypracowanych zostało 
21 opinii, 1 wniosek i 1 stano-
wisko.
 Komisja odbyła wspólne 
z  Komisją Budżetu i Finansów 
posiedzenie wyjazdowe w Re-
gionalnym Centrum Naukowo-
-Technologicznym w Podzam-
czu koło Chęcin, połączone 
z wizytacją inwestycji prowa-
dzonej przez RCNT, gdzie 
zapoznała się ze stanem za-
awansowania projektu Biobank 
Świętokrzyski, współfinansowa-
nym z Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej Oś I: 
Nowoczesna Gospodarka, 
Działanie I.3 Wspieranie inno-
wacji. Komisja pełniła rolę wio-
dącą na posiedzeniu wspólnym 
w sprawie przyjęcia aktualizacji 
Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa do roku 2020. 

 Komisja Samorządu Tery-
torialnego odbyła łącznie 9 
posiedzeń, w tym 1 wyjaz-
dowe. W trakcie posiedzeń 
wypracowanych zostało 8 
opinii.
 Komisja odbyła jedno po-
siedzenie wyjazdowe w Go-
spodarstwie Agroturystycznym 
Kapkazy w gminie Bodzentyn, 
gdzie omawiane były zagadnie-
nia związane z turystyką w  na-
szym Województwie.
 Komisja pełniła rolę wiodącą 
w opiniowaniu uchwał w  spra-
wie ustanowienia Odznaki Ho-
norowej Województwa Święto-
krzyskiego, ustalenia jej wzoru 
zasad i trybu nadawania, a tak-
że sposobu noszenia.

 Komisja Budżetu i Finan-
sów odbyła 11 posiedzeń, 
w  tym 1 wyjazdowe, na któ-
rym wspólnie z Komisją Strate-
gii Rozwoju, Promocji i Współ-
pracy z Zagranicą w Centrum 
Naukowo-Technologicznym 
w Podzamczu Chęcińskim za-
poznała się ze stanem zaawan-
sowania projektu Biobank 
Świętokrzyski, oraz dokonała 
wizytacji inwestycji prowadzo-
nej przez Regionalne Centrum 
Naukowo – Technologiczne.  
 Komisja podjęła łącznie 
72 opinie dotyczące: zmian w 
wieloletniej prognozie finanso-
wej i  budżecie województwa, 
gospodarowania mieniem wo-
jewódzkim oraz udzielania po-
mocy finansowej jednostkom 
samorządu terytorialnego.
 W trakcie posiedzeń człon-
kowie Komisji cyklicznie ana-
lizowali sytuację finansową 
wojewódzkich samorządowych 

jednostek organizacyjnych, 
działających w obszarze go-
spodarki wodnej, ochrony zdro-
wia, kultury oraz nauki i oświaty, 
a także zapoznawali się ze sta-
nem zaawansowania inwesty-
cji drogowych, finansowanych 
z budżetu województwa.

 Komisja Rolnictwa, Gospo-
darki Wodnej i Ochrony Śro-
dowiska odbyła łącznie 10 
posiedzeń, podczas których 
przyjęła 44 opinie.  
 Członkowie Komisji uczest-
niczyli w przygotowaniu sesji 
Sejmiku dotyczącej problemów 
ochrony środowiska i środowi-
skowych aspektów rolnictwa 
w województwie świętokrzyskim. 
 Wiele uwagi Komisja po-
święciła zagadnieniom istot-
nym z punktu widzenia rozwoju 
obszarów wiejskich m.in.: or-
ganizacji grup producenckich 
na terenie województwa, po-
stępowi biologicznemu w pro-
dukcji roślinnej i zwierzęcej 
a także perspektywom rozwoju 
odnawialnych źródeł energii 
pochodzenia rolniczego. W ob-
szarze zainteresowania Komisji 
znajdowały się ponadto sprawy 
związane z:
- aktualizacją programu budo-

wy przydomowych oczysz-
czalni ścieków dla wojewódz-
twa świętokrzyskiego,

- wdrażaniem programów reali-
zowanych przez Świętokrzy-
skie Biuro Rozwoju Regional-
nego – Biuro PROW(PROW 
2007-2013, PO RYBY 2007-
2013),

- działalnością Świętokrzyskie-
go Zarządu Melioracji Urzą-
dzeń Wodnych w Kielcach na 

2013r. i największymi inwe-
stycjami planowanymi do re-
alizacji w ramach „Programu 
ochrony przed powodzią 
w  obszarze górnej Wisły”, 
stanem sanitarno – weteryna-
ryjnym województwa święto-
krzyskiego.

 Komisja Rewizyjna odbyła 
6 posiedzeń, podczas któ-
rych przyjęła 18 uchwał. 
 W czerwcu br. po analizie 
sprawozdań obrazujących go-
spodarkę finansową, zaopi-
niowała pozytywnie wykonanie 
budżetu Województwa za 2012 
rok oraz wystąpiła z wnioskiem 
do Sejmiku Województwa 
w  sprawie udzielenia absoluto-
rium Zarządowi Województwa. 
 Dwuosobowe zespoły kon-
trolne, wyłonione ze składu 
Komisji, przeprowadziły 15 pla-
nowych kontroli w Urzędzie 
Marszałkowskim Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego i woje-
wódzkich jednostkach orga-
nizacyjnych, a wyniki kontroli 
przedłożone zostały Sejmikowi 
do zatwierdzenia. Zakresem 
kontroli jednostek objęte zo-
stały: działalność statutowa, 
gospodarka finansowa i pra-
widłowość gospodarowania 
mieniem, efektywność mery-
toryczna i finansowa realizacji 
zadań bieżących oraz przebieg 
prac inwestycyjnych i remonto-
wych, wykonanie uchwał Sej-
miku i Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego, jak również 
realizacja wniosków zawartych 
w  interpelacjach radnych.
 Komisja nie stwierdziła na-
ruszeń w zakresie działań sta-
tutowych poszczególnych jed-
nostek ani nieuzasadnionych 
opóźnień w przebiegu prowa-
dzonych inwestycji. 
 Zgodnie z dyspozycją Prze-
wodniczącego Sejmiku, Komi-
sja przeprowadziła 3 postępo-
wania  wyjaśniające  dotyczące  
skarg  na Marszałka Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego i woje-
wódzkie jednostki organizacyj-
ne oraz przygotowała  stosow-
ne projekty uchwał Sejmiku. 
W każdym z tych przypadków 
wyniki postępowania wskazały 
na bezzasadność sformułowa-
nych w skargach zarzutów. 

oprac. Kancelaria Sejmiku 
Województwa

Świętokrzyskiego
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RADNI IV KADENCJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
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Wiesław Stępień
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Stefan Podesek Janusz SkibińskiTomasz Ramus Jalanta Rybczyk Mieczysław Sas

Włodzimierz Stępień Grigor Szaginian Grzegorz Świercz Piotr Żołądek
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