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 Konwent Marszałków Wo-
jewództw RP jest ciałem opi-
niotwórczo - doradczym, które 
reprezentuje interesy wszyst-
kich 16 polskich województw. 
Powstał on w 1998 roku, a każ-
de z województw przejmuje 
w nim prezydencję na określo-
ny czas, który obecnie wynosi 
6 miesięcy. 
 Podczas obrad Konwentu, 
którym przewodniczy marsza-
łek województwa sprawują-
cego aktualnie prezydencję, 
marszałkowie, przedstawiciele 
samorządów lokalnych, repre-
zentanci administracji rządowej 
i przedstawiciele instytucji cen-
tralnych analizują propozycje 
zmian w przepisach dotyczą-
cych samorządów, omawiają 
aktualne zagadnienia związane 
z działalnością samorządów 
i współpracują ze sobą dla 
wspólnego dobra własnych re-
gionów i całego kraju.
 Od czerwca 2013 roku prze-
wodnictwo w konwencie spra-
wowało województwo kujawsko 
- pomorskie, które ostatniego 
dnia III konwentu, odbywają-
cego się w Toruniu, przekazało 
prezydencję naszemu regiono-
wi, a symboliczną Laskę Mar-
szałkowską przejął marszałek 
województwa świętokrzyskiego 
Adam Jarubas.
 - Województwo Świętokrzy-
skie ma zaszczyt przejąć prezy-
dencję Konwentu Marszałków 
Województw Rzeczypospolitej 
Polskiej w wyjątkowym czasie, 
kiedy otwiera się przed nami 
nowa, jeszcze bogatsza per-
spektywa funduszy unijnych 
na lata 2014 – 2020. Niezwykle 

Świętokrzyskie objęło

prezydencję w Konwencie 
Marszałków Województw RP

Przez najbliższe pół roku województwo świętokrzyskie będzie przewodniczyć Konwentowi Marszałków Województw 
RP – 5 grudnia w Toruniu marszałek województwa kujawsko – pomorskiego Piotr Całbecki, przekazał Laskę Mar-
szałkowską na ręce Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa. W naszym regionie odbędą się 
trzy spotkania konwentowe.

cenię sobie rolę, jaką już od lat 
odgrywa Konwent Marszałków. 
Dzięki tej instytucji możemy 
poprawić współpracę poszcze-
gólnych województw, wspólnie 

czerpać korzyści z owej współ-
pracy i wpływać na kształt dzia-
łań państwa dotyczących samo-
rządu. Jestem pewien, że świę-
tokrzyska prezydencja będzie 

okresem owocnych rozmów 
i konstruktywnych debat, które 
dadzą szanse na wspólny i jesz-
cze szybszy rozwój regionów, 
a także utrwalenie i wzmoc-
nienie znaczenia samorządu 
szczebla wojewódzkiego – mówi 
o świętokrzyskim przewodnic-
twie marszałek Adam Jarubas.
 W obradach Konwentu wziął 
również udział członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskie-
go, Jan Maćkowiak.
 W okresie świętokrzyskiej 
prezydencji odbędą się trzy 
konwenty – w Kielcach, Bu-
sku-Zdroju oraz Sandomierzu. 
Na ostatnim z nich, prezyden-
cja zostanie przekazana woje-
wództwu lubelskiemu. Na spo-
tkaniach marszałków w naszym 
regionie poruszana będzie te-

Piotr Całbecki i Adam Jarubas

 Uczestnicy Konwentu Marszałków mogli spróbować jabłek 
z sandomierskich sadów
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KALEJDOSKOP

W świętokrzyskich powiatach odbywały się 
konsultacje społeczne projektu Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Dobiegły końca prace przy budowie obwod-
nicy Rakowa.  Przebiega ona  przez drogę 
wojewódzką nr 764 łączącą Kielce ze Sta-
szowem i południowo-wschodnią częścią 
województwa świętokrzyskiego. Budowa 
nowej trasy trwała rok, a wartość inwestycji 
wyniosła 19 mln zł.  Gośćmi uroczystego 
otwarcia inwestycji, które odbyło się 25 listo-
pada byli marszałek Adam Jarubas i człon-
kowie Zarządu Województwa Kazimierz Ko-
towski i Jan Maćkowiak.

27 listopada w Regionalnym Centrum Na-
ukowo – Technologicznym w Podzamczu 
Chęcińskim marszałek Adam Jarubas 
i  rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskie-
go prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak pod-
pisali umowę o powołaniu Ośrodka Pracy 
Twórczej. Do zakresu jego działania należeć 
będzie m.in. promocja postaw innowacyj-
nych i przedsiębiorczości, popularyzacja 
dorobku różnych dziedzin nauki, stworzenie 
warunków wspierających rozwijanie trans-
ferów technologicznych – innowacyjnych 
rozwiązań.

 Na zaproszenie ambasado-
ra RP w Brukseli Artura Harazi-
ma delegacja miała możliwość 
uczestniczyć w wigilii polskiej. 
– To duże przeżycie, po raz 
pierwszy w ambasadzie mogłem 
uczestniczyć w takowym spo-
tkaniu – podkreśla Kazimierz 
Kotowski. - Podniosła atmosfe-
ra. Bardzo ważne, że mogliśmy 
na spotkaniu pokazać nasze 
produkty, sandomierskie jabłka 
i soki, rękodzieło artystyczne 
rzemieślników, piękne koronki, 
serwetki, obrusy, nakrycia. 
 Kazimierz Kotowski rozmawiał 
z ambasadorem Arturem Harazi-
mem i radcą ambasady Krzysz-
tofem Turowskim o balu charyta-
tywnym, który odbędzie się 1 lu-
tego. To wtedy będzie szansa, by 
zaprezentować wszystko to, co 
najwspanialsze posiada region 
świętokrzyski, z czego jest naj-
bardziej rozpoznawalny, wyroby 
porcelany w Ćmielowie, wyroby z 
krzemienia, sektor przemysłowy 
sandomiersko-opatowski. To bę-
dzie kontynuacja działań z sierp-
nia tego roku. 
 Członek Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Kazimierz 
Kotowski wizytował na zakończe-

Wigilia Polska
w Ambasadzie RP w Brukseli
3 grudnia w Brukseli odbyło się spotkanie świąteczne „Polska Wigilia”. W wydarze-
niu uczestniczyli Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskie-
go, Grzegorz Gałuszka, radny Sejmiku Województwa, Maria Fidzińska-Dziurzyńska, 
Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego oraz Grzegorz Orawiec, dyrektor Departa-
mentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.

nie roku Dom Polski Wschodniej, 
który skupia pięć województw. 
Wspólnie z delegacją analizował 
wszystkie problemy, które oma-
wiał reprezentant województwa. 
Ocena wypadła bardzo dobrze. 
– W porównaniu z poprzednim 
okresem zauważyliśmy duży po-
stęp w organizacji rzez placówkę 
różnych przedsięwzięć – mówi 
Kazimierz Kotowski. - Widać 
inny sposób reprezentowania 
tego wszystkiego, co najważniej-
sze i co można wyeksponować 
w Brukseli, gdzie mamy wszyst-
kie najważniejsze urzędy, insty-
tucje związane z funkcjonowa-
niem Unii Europejskiej. Uczest-

niczyliśmy w przekazaniu nam 
prac Domu Polski Wschodniej 
od województwa podlaskiego. 
Od stycznia przez cały 2014 rok 
będziemy koordynować zadania 
realizowane przez tę placówkę. 
 Wyjazd do Brukseli Kazimierz 
Kotowski uważa za udany.  Cie-
szy się, że właśnie w przyszłym 
roku, gdy przypada 10-lecie na-
szego członkostwa w Unii, woje-
wództwo świętokrzyskie będzie 
koordynować prace w Domu 
Polski Wschodniej, jak i koordy-
nować przejęte działania z Kon-
wentu Marszałków RP. To dla 
województwa wielka szansa. 

(n)

matyka m.in. rozwoju regional-
nego, turystyki i rolnictwa.
 Wraz z przejęciem przez wo-
jewództwo świętokrzyskie pre-
zydencji w Konwencie Marszał-
ków RP, uruchomiona została 
specjalna strona internetowa 
www.konwent.sejmik.kielce.
pl, na której prezentowane będą 
wszystkie informacje dotyczące 
spraw poszczególnych konwen-
tów. Będzie ona również plat-
formą służącą komunikacji po-
szczególnych regionów w trak-
cie świętokrzyskiej prezydencji.

Mateusz Cieślicki

Z wizytą w województwie świętokrzyskim 
23 listopada przebywał minister pracy 
i polityki społecznej Władysław Kosiniak 
– Kamysz. W Kielcach spotkał się z przed-
stawicielami samorządu województwa: mar-
szałkiem Adamem Jarubasem, członkami 
Zarządu: Kazimierzem Kotowskim i Piotrem 
Żołądkiem  oraz parlamentarzystami Ziemi 
Świętokrzyskiej. Tematami wiodącymi wi-
zyty były sytuacja społeczno-gospodarcza. 
Natomiast w Ostrowcu Świętokrzyskim mini-
ster rozmawiał ze starostami i kierownikami 
urzędów pracy z powiatów ostrowieckiego, 
opatowskiego, sandomierskiego, staszow-
skiego, starachowickiego.

Podczas obrad Konwentu
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 To projekt pt. „Rozbudowa 
Muzeum Wsi Kieleckiej – Par-
ku Etnograficznego w Tokarni 
w celu zachowania dziedzictwa 
kulturowego – podniesienie 
atrakcyjności turystycznej re-
gionu”. Wśród nowych obiek-
tów są m. in. zabytkowe chału-
py, spichlerze, młyny, stodoły. 
Te budowle były przeniesione 
z terenu Kielecczyzny w latach 
1977-2000 i  przez lata leżały 
zmagazynowane w Parku Et-
nograficznym w Tokarni. Było to 
wielkie przedsięwzięcie – w cią-
gu trzech lat podwoiła się licz-
ba obiektów w skansenie, w tej 
chwili jest ich już 80.
 Nowe zabytki pojawiły się 
m. in. w Zespole Budownictwa 
Małomiasteczkowego i są już 
wyposażone w ekspozycje. 
W domu ze Skorzowa z II poło-
wy XIX wieku urządzono miesz-
kanie i gabinet lekarza. Scena-
riusz tej wystawy powstał na 
podstawie autentycznej postaci 
lekarza, niejakiego Poziomkow-
skiego. Jest poczekalnia dla 
pacjentów i gabinet, w którym 
ciekawostkami są m. in. aparat 
do naświetlania, dawny fotel 
ginekologiczny czy umywalka 
medyczna na pedał. 
 W tym sektorze interesujący 
jest również dom z Wąchoc-
ka, wybudowany w 1863 roku, 
w którym prezentowane jest 
obecnie wnętrze sklepiku ma-
łomiasteczkowego z lat 30-tych 
XX wieku. Wykorzystano orygi-
nalne sklepowe meble z tego 
czasu, a na półkach znalazły 
się przedwojenne opakowa-
nia szklane, puszki, butelki. 
Ciekawostkami są dystrybutor 
do sprzedaży nafty, maszynka 
do wyrobu lodów czy kolekcja 
galanterii papierniczej. – To był 
taki sklep typu „mydło i powi-
dło”, przeróżne rzeczy moż-
na tam było kupić. W jednym 

W skansenie w Tokarni
stoi 40 nowych obiektów

– To była ostatnia chwila, żeby je uratować przed całkowitą degradacją – mówi Beata Ryń, kierownik Działu Promocji 
i Marketingu Muzeum Wsi Kieleckiej. W Parku Etnograficznym w Tokarni zakończyła się realizacja projektu o warto-
ści 17 mln zł. Był on współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Chałupa z Wąchocka

Dwór z Mirogonowic  (XVIII w.)

z pomieszczeń znajduje się wy-
twórnia wód gazowanych, a po 
przeciwnej stronie sieni wnętrze 
mieszkalne – opowiada Beata 
Ryń. 
 W innym domu z Wąchoc-
ka, wybudowanym w 1870 
roku, zaaranżowano zakład 
fotograficzny z okresu między-
wojennego. Jest atelier ze stu-
dyjnym aparatem mieszkowym 
na drewnianym statywie, ekran 
fotograficzny, obrotowy tabo-

ret, pulpit retuszerski, jest także 
ciemnia z wyposażeniem.
 W skansenie pojawiły się 
jeszcze dwa młyny wodne, któ-
re można podziwiać w Zespole 
Budownictwa Terenów Nadwi-
ślańskich, który w ramach pro-
jektu stworzono od podstaw. 
Młyn wodny z Piasku, wybudo-
wany w 1931 roku nad rzeką 
Młynkowską, był częścią za-
grody młynarskiej i pracował aż 
do 1970 roku. Starszy jest młyn 

wodny z Parszowa, datowany 
na rok 1853, zlokalizowany pier-
wotnie nad rzeką Żarnówką. 
 Ciekawym obiektem jest 
warsztat z piecem garncarskim 
z Rędocina. To wiernie odtworzo-
na kopia autentycznego warsz-
tatu z 1900 roku, należącego do 
znanego twórcy ludowego Hen-
ryka Rokity. W pracowni jest m. 
in. ława garncarska z kołami do 
toczenia naczyń, ława do wyra-
biania gliny, żarna do glazury czy 
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 Świętokrzyski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach bę-
dzie prowadził akcję zimową na 
sieci dróg wojewódzkich o do-
kładnej długości 1045,954 km. 
Na blisko 79% tej sieci będzie 
ona przeprowadzana przez 
Obwody Drogowe głównie przy 
użyciu sprzętu własnego: płu-
gów i piaskarek/solarek zamon-
towanych na samochodach 
przewoźników wyłonionych 
w drodze przetargu. Pozostała 
ilość dróg – około 220 km bę-
dzie utrzymywana przez firmy 
wyłonione w drodze przetargu.
 Na utrzymanie dróg w se-
zonie zimowym przygotowano 
prawie 30 ton piasku i ponad 8 
ton soli drogowej. 
 - Akcja zimowego utrzyma-
nia dróg została już urucho-
miona  i będzie cały czas kon-
tynuowana. Nasz sprzęt jest już 
w gotowości do odśnieżania, 
pełnimy dyżury i monitorujemy 
sytuację pogodową i warunki 
na drogach. Korzystamy z mi-
ni-stacji pogodowych, które do-

Zima nie powinna zaskoczyć
Wraz z opadami pierwszego śniegu, na drogach wojewódzkich rozpoczęła się akcja zimowego utrzymania dróg, prze-
prowadzana przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Sytuacja na ponad 1000 km dróg będzie stale 
monitorowana, a drogowcy czuwają w pogotowiu aby w każdej chwili móc poprawić warunki na drogach w regionie.

starczają nam danych oraz na 
obserwacjach, doświadczeniu 
naszych pracowników – mówi 
Krzysztof Wysocki, naczelnik 
Wydziału Dróg i Inżynierii Ruchu 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach.
 Śnieg nie zdążył jeszcze 
poważniej doświadczyć kierow-
ców w tym roku, a niedawny 
orkan Ksawery, w naszym wo-
jewództwie był łagodniejszy niż 
w północnej części kraju. Po-
nowne intensywne opady mogą 

jednak pojawić się w każdej 
chwili i tak naprawdę nie wia-
domo, jaka będzie tegoroczna 
zima.
 - Prognozy są zupełnie róż-
ne. Jedni mówią, że będzie 
ciepło, inni że czekają nas 
ogromne mrozy. Prawda będzie 
zapewne leżała gdzieś pośrod-
ku, ale jesteśmy przygotowani 
na wszystkie warianty – dodaje 
Krzysztof Wysocki. 
 Zimowe utrzymanie dróg 
ŚZDW realizuje poprzez 7 Ob-

wodów Drogowych znajdu-
jących się w dwóch rejonach 
– Zgórsko i Staszów. Są to ob-
wody Zgórsko, Łopuszno, Piń-
czów, Staszów, Nowa Słupia, 
Ostrowiec Świętokrzyski i Tem-
poczów. 
 Wraz z rozpoczęciem akcji 
zimowego utrzymania dróg, 
w siedzibie ŚZDW Kielce oraz 
Obwodach Drogowych zostaną  
wprowadzone dyżury – cało-
dobowe w obwodach i w godz. 
Od 6 do 22 w ŚZDW przy ul. Ja-
giellońskiej 72 w Kielcach.
 Informacji o przejezdności 
dróg wojewódzkich w godzi-
nach 6:00 – 22:00 udzielać 
będzie dyżurny Świętokrzyskie-
go Zarządu Dróg Wojewódz-
kich pod numerami telefonów: 
41 347 04 71(72); 41  347 04 
80(81) i 41 347-04-90(91)(92). 
W pozostałych godzinach in-
formacji udzielać będą dyżur-
ni poszczególnych Obwodów 
Drogowych.

M.C.

Młyn wodny z Piasku (1930 r.)

maszyna do produkcji doniczek. 
Piec jest czynny, a w warsztacie 
będą się odbywać warsztaty 
i lekcje muzealne. 
 W większości są to budynki 
autentyczne, które zostały prze-
niesione z pierwotnej lokalizacji. 
Niektóre drewniane elementy 

uległy degradacji i trzeba było 
je poddać renowacji lub czę-
ściowej rekonstrukcji. – Są to 
niełatwe i kosztowne przedsię-
wzięcia. Każdy z tych obiektów, 
zanim został przeniesiony, był 
bardzo szczegółowo opisany 
przez etnografów, z rysunkami, 

fotografiami, wręcz z numeracją 
każdej deski, a potem, na pod-
stawie tej dokumentacji, wiernie 
odtworzony na terenie skanse-
nu. To ogrom żmudnej pracy 
– podkreśla Beata Ryń. 
 Nie wszystko udało się ura-
tować. Całkowitą rekonstrukcją, 
przeprowadzoną w ramach zre-
alizowanego projektu tylko na 
podstawie dokumentacji, jest 
dwór z Mirogonowic, datowany 
na XVIII wiek. – Ocalały jedynie 
polichromie, które, dzięki dota-
cji z Ministerstwa Kultury, udało 
się przenieść na ściany zrekon-
struowanego dworu – mówi Be-
ata Ryń. 
 Wszystkie obiekty zatem sto-
ją, projekt został sfinalizowany, 
natomiast nie obejmował on 
wyposażenia w ekspozycje. Ten 
proces cały czas trwa, część 
wnętrz jest już urządzona. – To 
też nie jest takie proste. Scena-
riusz wystawy musi być w stu 
procentach zgodny etnograficz-

nie, ale trzeba jeszcze znaleźć te 
eksponaty. Sporo przedmiotów 
mamy w magazynie, więc moż-
na coś wybrać, ale nadal szu-
kamy unikatowych rzeczy w te-
renie i kupujemy na bieżąco. 
Najtrudniej znaleźć eksponaty 
do wystaw tematycznych, jak 
olejarnia czy zagroda pszczela-
rza – wyjaśnia Beata Ryń. Jest 
wielu darczyńców, którzy chcą 
przekazać rzeczy po swoich 
przodkach, są też ludzie, którzy 
sami dzwonią i oferują do sprze-
daży ciekawe znaleziska. 
 Muzeum chce w najbliż-
szych latach rozbudować 
skansen o kolejne 40 obiektów 
i będzie aplikować o środki na 
ten cel w nowym okresie pro-
gramowania (docelowo ma ich 
być 120). Już trwają prace ba-
dawcze w terenie i typowanie 
budynków, które można jesz-
cze przenieść do skansenu, by 
zachować je dla potomnych. 

Joanna Majewska
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Statuetkę w kategorii indywidualnej otrzymała Teresa Gajewska, 
przedsiębiorca z powiatu opatowskiego

 Z okazji obchodzonego nie-
dawno Dnia Pracownika Socjal-
nego (21 listopada) przedstawi-
ciele samorządu województwa 
świętokrzyskiego złożyli życze-
nia przybyłym na spotkanie 
przedstawicielom ośrodków 
i domów pomocy społecznej, 
centrów pomocy rodzinie i in-
nych instytucji działających 
w obszarze polityki społecznej. 
– To praca szczególna, wyma-
gająca oddania drugiemu czło-
wiekowi. Jesteśmy z was dumni 
i jesteśmy wdzięczni za to, co 
robicie na co dzień – mówił Ta-
deusz Kowalczyk, przewodni-
czący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego. – Chcę pań-
stwu podziękować za bardzo 
trudną pracę, niewdzięczną, 
wymagającą coraz większych 
kwalifikacji, ale też specjalnych 
cech charakteru. Cieszę się, że 
tak wielu z państwa chce podej-
mować tę trudną, często nie-
zbyt wdzięczną pracę – mówił 
wicemarszałek województwa 
Grzegorz Świercz. 
 Nagrody w plebiscycie „Świę-
tokrzyski Anioł Dobroci” przyzna-
wane są w dwóch kategoriach: 
indywidualnej i zespołowej. Od 
dziewięciu lat trafiają do osób, 
instytucji i organizacji pozarzą-
dowych, które zwracają uwagę 
środowiska szczególnym zaan-
gażowaniem w pomoc potrze-
bującym. Statuetka Anioła jest 
symbolem opieki, mądrości, 
mocy, cierpliwości  prawdy, po-
cieszenia, ochrony przed złem 
– a więc przymiotów niezbęd-
nych wszystkim realizującym 
swą misję w pomocy społecznej. 
 Tegoroczna laureatka ple-
biscytu Teresa Gajewska jest 

„Świętokrzyski Anioł Dobroci”

dla Teresy Gajewskiej
Osoby i instytucje najaktywniejsze i najmocniej zaangażowane w działalność na rzecz innych uhonorowano podczas 
spotkania podsumowującego IX edycję plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci” organizowanego przez Samorząd 
Województwa Świętokrzyskiego. Statuetkę otrzymała Teresa Gajewska, przedsiębiorca z powiatu opatowskiego. 
Wyróżniono również Stowarzyszenie „Przyjazne schody” z Baryczy oraz Katarzynę Małgorzatę Rycerz z Zawicho-
stu. W uroczystości, która 26 listopada odbyła się w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, uczestniczyli 
Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Grzegorz Świercz, wicemarszałek 
województwa, Barbara Jakacka-Green, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Świętokrzyskiego oraz radne Sejmiku Maria Adamczyk i Jolanta Rybczyk. 

przedsiębiorcą z powiatu opa-
towskiego. Od wielu lat po-
maga dzieciom i rodzinom 
w trudnej sytuacji. Własnym 

przykładem promuje program 
adopcji na odległość, którego 
celem jest zapewnienie osiero-
conym, porzuconym dzieciom 

podstawowych produktów do 
życia. Jest zastępczą mamą 
dla 13-letniej dziewczynki 
z Rwandy, którą w ubiegłym 
roku osobiście odwiedziła. – To 
spotkanie było dla mnie bardzo 
ważnym przeżyciem – mówi Te-
resa Gajewska, która podczas 
tej wizyty pozyskała kolejne na-
zwiska dzieci potrzebujących 
adopcji na odległość. Poza tym 
od 2003 r. pełni ona funkcję nie-
zawodowej rodziny zastępczej. 
Od lat sponsoruje nagrody 
w konkursach dla dzieci w Opa-
towie, organizuje żywność dla 
świetlicy środowiskowej oraz 
paczki świąteczne dla potrze-
bujących. – Nie spodziewałam 
się, że zostanę nominowana do 
takiej nagrody. Pomagam wielu 
osobom, z dobroci serca. Dzię-
kuję, że mogłam się znaleźć 
w tym zacnym gronie, jestem 
bardzo wzruszona – mówiła po 
odebraniu statuetki.
 Wyróżnienie w kategorii in-
dywidualnej otrzymała Kata-

Laureaci plebiscytu z władzami województwa
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 - 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 – mówi 
marszałek województwa Adam 
Jarubas - Myślę, że jest taka 
duża potrzeba, by wszyscy, 
w tym także urzędnicy dawali 
coś od siebie. Statystyki poka-
zują, że w województwie świę-
tokrzyskim 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. 
Pomysłów na działalność jest 
bardzo dużo.
 Ale pomagać też trzeba 
umieć. Dlatego pracownicy 
Urzędu Marszałkowskiego, któ-
rzy chcieli działać wolontariac-
ko, w czerwcu zostali przeszko-
leni przez trenerów Regional-
nego Centrum Wolontariatu w 
Kielcach, a przy tworzeniu wła-
snego programu wolontariatu 
pracowniczego korzystają z do-
brych praktyk Fundacji Banko-
wej im. Leopolda Kronenberga 

Wolontariat pracowniczy? To się sprawdza!
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach jako pierwszy w Polsce realizuje program wolon-
tariatu pracowniczego w jednostce administracji publicznej. W mijającym roku ponad 60 wolontariuszy aktywnie 
włączało się w ogólnopolskie akcje charytatywne i działania na rzecz lokalnej społeczności. 

przy Citi Handlowym. - Wolon-
tariat daje mnóstwo radości 
i satysfakcji. Pozwala oderwać 
się od biurek, uczy nowych 
rzeczy, integruje. Przynosi wie-
le korzyści nie tylko adresatom 
pomocy, ale samym wolonta-
riuszom i organizacji, która ich 
wspiera – przekonywała urzęd-
ników podczas czerwcowej 
prezentacji Ewa Wojsławowicz 
z Fundacji Kronenberga.
 Marszałek województwa 
Adam Jarubas i prezes Funda-
cji Krzysztof  Kaczmar podpi-
sali we wrześniu list intencyjny 
w sprawie współpracy w ob-
szarach wolontariatu pracow-
niczego i edukacji finansowej 
mieszkańców województwa 
świętokrzyskiego. Ich pierw-
szym wspólnym przedsięwzię-
ciem jest organizacja w regio-
nie akcji pod nazwą „Tydzień 
dla Oszczędzania”, której ce-
lem jest promowanie wśród 
Polaków nawyku oszczędzania 

oraz umiejętności racjonalnego 
gospodarowania swoimi zaso-
bami finansowymi.
 Wolontariusze Urzędu Mar-
szałkowskiego sprawdzili się 
już podczas zbiórek podręcz-
ników dla Polonii i przy organi-
zacji zbiórki krwi. Od trzech lat 
przygotowują też świąteczny 
prezent dla rodzin potrzebu-
jących wsparcia w ramach 
„Szlachetnej Paczki” – akcji, 
której celem jest dotarcie z po-
mocą do rodzin najbardziej 
potrzebujących, takich, które 
nie mają postawy roszczenio-
wej, których bieda jest ukryta. 
Są to zazwyczaj rodziny wielo-
dzietne, niepełne, z chorymi lub 
niepełnosprawnymi dziećmi lub 
członkami rodziny, osoby star-
sze lub samotne, rodziny, które 
dotknęło nieszczęście oraz ta-
kie, w których bieda jest nieza-
winiona. W tym roku, za zebra-
ne wśród pracowników Urzędu 
pieniądze, udało się kupić, mię-

dzy innymi: lodówkę, lodówkę 
turystyczną, odzież zimową, 
buty, produkty żywnościowe, 
środki czystości i zabawki dla 
najmłodszych. W wojewódz-
twie świętokrzyskim patronat 
nad akcją objął marszałek 
Adam Jarubas. 
 Wolontariusze z zapałem 
popularyzują w regionie ruch 
bookcrossingowy, polegający 
na nieodpłatnym przekazywa-
niu sobie książek. W paździer-
niku chwycili za pędzle i wyre-
montowali świetlicę dla dzieci 
i młodzieży w Kostomłotach 
drugich, prowadzoną przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzie-
ci i Przeciwdziałania Patolo-
giom Społecznym „Plusik”. Po-
malowali ściany, odrestaurowali 
boazerię, posprzątali i odświe-
żyli pomieszczenia. Założyli też 
w świetlicy kolejną półkę book-
crossingową, na której znalazło 
się blisko 200 książek i gier 
planszowych. 
 Inicjatywą Urzędu Marszał-
kowskiego interesują się inne 
samorządy i jednostki publicz-
ne. - Jesteśmy dopiero na po-
czątku tej drogi – mówi mar-
szałek Adam Jarubas – mam 
nadzieję, że nie stracimy entu-
zjazmu, który nam teraz towa-
rzyszy i za jakiś czas będziemy 
mogli powiedzieć, że udało 
nam się zrobić wiele dobrego.

Anna Rdzanek-Kapsa

rzyna Małgorzata Rycerz, pra-
cownik Szkoły Podstawowej 
w Zawichoście. Jest znana z 
działalności charytatywnej na 
rzecz społeczności lokalnej. 
Jest m. in. organizatorem szkol-
nej popołudniowej świetlicy 
dla dzieci, zdobywa środki na 
jej działalność, przeprowadza 
świąteczne zbiórki żywności dla 
najbardziej potrzebujących ro-
dzin. – Nie wiem, czy po ziemi 
chodzą anioły, ja na pewno nim 
nie jestem. Wiem natomiast, że 
można spotkać wielu dobrych 
i wspaniałych ludzi również 
w małym środowisku, jakim jest 

Zawichost. Na pewno nie je-
stem najlepsza z nich, czuję się 
przedstawicielem tych, którzy 
starają się pomagać – mówiła 
Katarzyna Małgorzata Rycerz. 
– Wiem, że człowiek sam może 
naprawdę bardzo niewiele, dla-
tego traktuję to wyróżnienie jako 
wyróżnienie dla wszystkich, któ-
rzy współpracują ze mną przy 
podejmowaniu działań na rzecz 
osób potrzebujących – dodała 
wyróżniona. 
 Wyróżnienie w kategorii ze-
społowej przypadło w tym roku 
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Przyja-

zne schody” przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Baryczy. Liczy 18 
członków – są to rodzice, na-
uczyciele i przyjaciele Ośrodka, 
mającego pod opieką ponad 
120 niepełnosprawnych. Sto-
warzyszenie, współpracując 
z innymi podmiotami, również 
spoza naszego kraju, pozysku-
je dla swoich podopiecznych 
m. in. wózki inwalidzkie, sprzęt 
rehabilitacyjny, a także zapro-
szenia na 10-dniowe pobyty 
wakacyjne w Wielkiej Brytanii. 
Za środki zebrane podczas 
zbiórek, kiermaszy charytatyw-

nych organizowane są spotka-
nia okolicznościowe, wycieczek 
szkolne. 
 Na rozstrzygnięcie plebi-
scytu, oprócz przedstawicieli 
instytucji związanych z pomo-
cą społeczną, przedstawicieli 
władz różnych szczebli, przyby-
li też reprezentanci organizacji 
pozarządowych z województwa 
świętokrzyskiego działających 
w obszarze pomocy społecznej 
i laureaci poprzednich edycji 
„Świętokrzyskiego Anioła Do-
broci”. 

Joanna Majewska
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Wojewódzki Szpital Zespo-
lony w Kielcach został lau-
reatem pierwszej nagrody 
ogólnopolskiego konkursu 
Perły Medycyny 2013 w ka-
tegorii szpitali publicznych 
powyżej 400 łóżek.
 Celem konkursu organizo-
wanego  przez Mazowieckie 
Zrzeszenie Przemysłu Handlu 
i Usług oraz spółkę Europa 
2000 Consulting jest promocja 
podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą i firm działa-
jących na rynku medycznym, 
farmaceutycznym i kosmetycz-
nym. Nagrodą w konkursie była 
statuetka.
 Pod uwagę brana była m.in. 
organizacja szpitala, inwesty-
cje, zatrudnienie, zarządzanie, 
epidemiologia.

Certyfikat ISO 9001 2008 włodarze gminy Nowa Słupia
odebrali 25 listopada podczas konferencji w Wieliczce

zorganizowanej przez Związek Powiatów Polskich

Mieszkaniec – klientem,
któremu trzeba pomóc

 Certyfikat oznacza, że sys-
tem zarządzania jakością wdro-
żony przez Nową Słupię jest 
zgodny z normą ISO 9001:2008 
w wykonywaniu zadań własnych 
gminy, zleconych z administra-
cji rządowej oraz powierzonych. 
- Mieszkaniec przychodzący 
do urzędu nie jest petentem, 
jest klientem, któremu trzeba 
pomóc, obywatelem, którego 
sprawy trzeba rozumieć – mówi 
wójt Wiesław Gałka. - To jest 
między innymi efekt certyfikacji. 
Taka zasada musi być realizo-
wana, bo za dziewięć miesięcy 
będziemy sprawdzani. Oznacza 
to, że się rozwijamy, jesteśmy 
prospołeczni, nie zamykamy 
się jako urząd, pełnimy służbę, 
a nie władzę. To nie jest takie 
łatwe w stosunkach między 
ludźmi. Ważne są normy, o któ-
rych pracownicy wcześniej nie 
słyszeli. Na ich podstawie moż-
na oceniać, czy podejmowane 

Certyfikat ISO dla gminy Nowa Słupia
Gmina Nowa Słupia otrzymała certyfikat ISO 9001: 2008. podczas konferencji, którą 25 listopada zorganizował 
w Wieliczce Związek Powiatów Polskich. Znalazła się w doborowym towarzystwie trzech powiatów, 5 miast z całej 
Polski oraz gmina Nowa Słupia jako jedna z dwóch gmin z województwa świętokrzyskiego, obok Wodzisławia. 

decyzje są optymalne i czy nie 
popełnia się błędów. Krótko 
mówiąc chodzi o to, aby miesz-
kańców gminy oraz klientów 
spoza obsługiwał samorząd na 
wysokim poziomie – prawdziwie 

europejskim. ISO jest tym sfor-
malizowanym instrumentem, 
który gwarantuje wysoką jakość 
usług, w tym również usług 
świadczonych wyłącznie zgod-
nie z obowiązującym prawem.  

 Przez ponad rok Urząd 
Gminy w Nowej Słupi był przy-
gotowywany do uzyskania cer-
tyfikatu ISO. Do gminy przyjeż-
dżali różni specjaliści i szkolili 
urzędników w ramach projektu 
unijnego z Kapitału Ludzkie-
go pn.  „Przede wszystkim ja-
kość - poprawa jakości usług 
świadczonych przez JST dzięki 
modernizacji procesów zarzą-
dzania i podniesieniu kwalifi-
kacji pracowników”. Efekt ich 
szkoleń jest już widoczny. Nie-
którzy pracownicy widzieli tylko 
swój czubek nosa, niechętnie 
podejmowali inne działania. 
- Jednak Urząd Gminy to nie 
urząd dużego miasta czy inny 
urząd centralny, gdzie pracow-
nik ma wyspecjalizowane za-
dania – wyjaśnia wójt. - Tu pra-
cownik musi być uniwersalny 
i wykonywać różne czynności. 
W razie konieczności powinien 
zastępować swoich kolegów, 
a poza tym żyć ze społeczno-
ścią lokalną. 

Perła Medycyny dla Szpitala Wojewódzkiego

Jan Gierada dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
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Oskary Zawodowe odebrali Andrzej Domański i Renata Antos

 Około 100 uczniów mora-
wickiej szkoły uczestniczyło 
w roku szkolnym 2011/2012 
w zajęciach praktycznych na 

Współpraca nagrodzona Oskarami
Statuetki Oskara Zawodowego, będące nagrodą w konkursie „Szkoła dla rynku pracy”, odebrali 6 grudnia w War-
szawie Renata Antos, dyrektor Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy oraz Andrzej 
Domański, wicedyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Krajowy Ośrodek Wspierania Eduka-
cji Zawodowej i Ustawicznej docenił w ten sposób wzorową współpracę obu placówek w zakresie praktycznego 
kształcenia uczniów w zawodach medycznych, którzy, po praktykach i stażach w największym świętokrzyskim 
szpitalu, wychodzą ze szkoły przygotowani do realnych warunków pracy w swoich zawodach.

różnych oddziałach tego szpi-
tala. To młodzi ludzie kształcą-
cy się na ratownika i opiekuna 
medycznego, technika masaży-

stę, technika elektroradiologa. 
W przypadku tych zawodów 
książkowa wiedza nie zastą-
pi praktyki w placówce służby 
zdrowia. Potrzeby szkoły spo-
tykają się ze zrozumieniem ze 
strony władz Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego. – Po-
wiem, może nieskromnie, że 
skoro jesteśmy wiodącą jed-
nostką służby zdrowia w woje-
wództwie świętokrzyskim, to zo-
bowiązuje. Jako jednostka sa-
morządu województwa mamy 
na tyle dobrze zorganizowane 
i nowoczesne zaplecze, że mo-
żemy je udostępnić szkole, rów-
nież prowadzonej przez ten sam 
samorząd, na potrzeby kształ-
cenia przyszłych kadr. Jest nam 
miło, że tę współpracę mogli-
śmy podsumować takimi pre-
stiżowymi nagrodami jak Oskar 
Zawodowy – mówi Andrzej 
Domański, wicedyrektor WSZ. 

Dodaje, że szpital współpracuje 
ze szkołą od wielu lat i wielu jej 
absolwentów to dziś pracowni-
cy szpitala wojewódzkiego.
 Placówki zdobyły najwyższe 
miejsce w konkursie w obszarze 
„Medyczno-społecznym oraz 
ochrony i bezpieczeństwa osób 
i mienia”. Istotnym kryterium były 
również efekty współpracy szko-
ły z pracodawcami w zakresie 
modyfikacji programów naucza-
nia i ich dostosowywania do rze-
czywistych potrzeb rynku pracy. 
Jak podkreśla Renata Antos, 
dyrektor Szkoły Medycznej 
w Morawicy utworzenie kierunku 
technik elektroradiolog nastąpiło 
właśnie po sygnałach ze szpitali, 
że jest takie zapotrzebowanie. 
– Nasi absolwenci cieszą się do-
brą opinią u pracodawców, wła-
śnie dlatego, że szkoła kształci 
praktycznie – dodaje.

J.M.

 Po raz pierwszy poza woje-
wództwem zaprezentowane zo-
stało nowe stoisko targowe z Od-
lotową Kapsułą 5D. Odwiedzają-
cy mogli poczuć na wyciągnięcie 
ręki urokliwe zakątki naszego 
regionu zasiadając w fotelu od-
lotowej kapsuły. Zainteresowanie 
nowatorską formą prezentacji 
i promocji regionu świętokrzyskie-
go było bardzo duże, odwiedza-
jący zapisywali się i czekali w ko-
lejkach, aby przekonać się na 
własne oczy, co można zobaczyć 
i przeżyć w Świętokrzyskiem.  Na-
sze odlotowe stoisko zostało za-
uważone także przez dziennikarzy 
i gospodarzy targów  i otrzymało 
wyróżnienie za najbardziej orygi-
nalne i profesjonalne stoisko Tar-
gowe „Homo Turisticus”. 

Odlotowa Kapsuła 5d wyróżniona w Warszawie!
W dniach 28-30 listopada 2013 roku w Warszawie odbywała  się  XXI edycja Międzynarodowych Targów Turystycz-
nych TT Warsaw Tour & Travel. Świętokrzyskie stoisko z Odlotową Kapsułą 5D otrzymało wyróżnienie za najbar-
dziej oryginalne i profesjonalne stoisko Targowe „Homo Turisticus”.

Anna Mandziuk z Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego
i Jakub Oczkowski z Urzędu Marszałkowskiego
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 30 października przyjęta zo-
stała wersja robocza Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskie-
go. Podczas sesji Sejmiku 
przedstawił je dyrektor Depar-
tamentu Rozwoju Regionalne-
go Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskie-
go, Grzegorz Orawiec - Unia 
Europejska wymaga od nas 
zróżnicowania alokacji środków 
czy wyznaczenia subregionów. 
Musimy stworzyć obszary bar-
dziej perspektywiczne, które 
będą mocniej wspierane – mó-
wił dyrektor Orawiec.
 RPO WŚ na latach 2014-
2020 będzie dwufunduszowy 
– 70% środków będzie pocho-
dziło z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, 
a 30% z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Maksymalne 
dofinansowanie w ramach RPO 
w przyszłej perspektywie finan-
sowej będzie wynosiło 85%.
 Znalazło się w nim 11 Osi 
Priorytetowych, przede wszyst-
kim związanych z przedsiębior-
czością i nauką oraz łączeniu 
ich poprzez innowacje techno-
logiczne. Dużo uwagi zostanie 
również poświęcone rozwojowi 
miast i komunikacji pomiędzy 
największymi ośrodkami.
 Informację w sprawie sytuacji 
na rynku pracy oraz zadań w za-
kresie polityki rynku pracy przed-
stawił radnym wicemarszałek 
województwa świętokrzyskie-
go Grzegorz Świercz. Zadania 
w zakresie polityki rynku pracy 
w imieniu samorządu wojewódz-
twa wykonuje Wojewódzki Urząd 
Pracy, angażując szerokie grono 
podmiotów i instytucji. Płaszczy-
znę współpracy stanowi opraco-
wywany corocznie Świętokrzyski 
Plan Działań na Rzecz Zatrud-
nienia, którego priorytety odpo-
wiadają aktualnym wyzwaniom 
rynku pracy. 

Obradował Sejmik
Kwota 1 223,3 mln euro znajdzie się Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014 – 2020. Projekt RPO WŚ został przedstawiony podczas XXXVII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 
która odbyła się 25 listopada br. Osiami priorytetowymi będą m.in. innowacja i nauka, konkurencyjna gospodarka 
i nowoczesna komunikacja. Radni Sejmiku przyjęli ponadto uchwałę w sprawie sytuacji na rynku pracy oraz zdecy-
dowali, że w Ostrowcu Świętokrzyskim powstanie filia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.  Ustalili także 
skład osobowy Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego

 Istotnym źródłem finansowa-
nia działań na rzecz wzrostu za-
trudnienia są środki z Funduszu 
Pracy przyznawane przez Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej. 
W 2013 na ten cel w wojewódz-
twie świętokrzyskim było 126,5 
mln zł. Środki zostały podzielo-
ne między samorządy powiato-
we. Ponadto Powiatowe Urzędy 

Pracy aplikowały o środki w ra-
mach wszystkich konkursów 
ogłaszanych przez Minister-
stwo Pracy. Dzięki temu po-
zyskano dodatkowo 12 mln zł 
na realizację programów rynku 
pracy, skierowanych w szcze-
gólności do osób w wieku do 
30 lat i powyżej 50 roku życia, 
będących w wyjątkowo nieko-

rzystnej sytuacji na rynku pracy.
 Najważniejszym zadaniem 
z zakresu polityki rynku pracy 
jest realizacja Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, fi-
nansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. – Po-
ziom kontraktacji dostępnych 
z Programu środków na lata 
2007-13 wynosi obecnie 94 

Radni podczas głosowania

Prezydium Sejmiku
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procent, co stawia nasz region 
w ścisłej czołówce – podkre-
ślił wicemarszałek Grzegorz 
Świercz. Wojewódzki Urząd 
Pracy – jako Instytucja Pośred-
nicząca II stopnia – koncen-
trował się wokół podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych osób 
bezrobotnych, rozwoju przed-
siębiorczości i samozatrudnie-
nia, a także poprawie konku-
rencyjności regionalnych firm 
poprzez doskonalenie kadr. 
Dofinansowanie otrzymują pro-
jekty najtrafniej odpowiadające 
na potrzeby regionalnego rynku 
pracy, wykazujące najwyższą 
efektywność zatrudnieniową. 
 Radni Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego przyjęli 
również uchwałę w sprawie 
ustalenia składu osobowego 
Komisji Odznaki Honorowej 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu WORD w Kielcach
i utworzenia oddziału terenowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

przybliżył Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa
Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa przedstawił projekt uchwały 

dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Kielce

Informację w sprawie sytuacji na rynku pracy przedstawił radnym 
wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Grzegorz Świercz

- Musimy stworzyć obszary bardziej perspektywiczne,
które będą mocniej wspierane – mówił dyrektor Grzegorz Orawiec

Województwa Świętokrzyskie-
go. Znaleźli się w niej przedsta-
wiciele władz samorządowych 
oraz środowisk naukowych, go-
spodarczych i kulturalnych wo-
jewództwa świętokrzyskiego.
 Komisja Odznaki liczy pięt-
naście osób. Przewodniczy jej 
Tadeusz Kowalczyk, przewod-
niczący Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. W skład 
wchodzą ponadto: Adam Jaru-
bas, marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego, prof. Sta-
nisław Adamczak, rektor Poli-
techniki Świętokrzyskiej, prof. 
Jacek Semaniak, rektor Uni-
wersytetu Jana Kochanowskie-
go w Kielcach, Ryszard Zbróg, 
prezes Staropolskiej Izby Prze-
mysłowo- Handlowej, dr An-
drzej Mochoń, kanclerz Loży 
Świętokrzyskiej Business Cen-

tre Club i prezes Zarządu „Tar-
gów Kielce”, Edmund Kaczma-
rek, przewodniczący Konwentu 
Starostów, Michał Markiewicz, 
prezes Stowarzyszenia Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, 
Kazimierz Kotowski, przedsta-
wiciel Klubu Radnych Polskie-
go Stronnictwa Ludowego, 
Grigor Szaginian, przedstawi-
ciel  Klubu Radnych Platforma 
Obywatelska, Janusz Skibiński, 
przedstawiciel Klubu Radnych 
Prawo i Sprawiedliwość, Sta-
nisław Nyczaj, prezes Oddzia-
łu Związku Literatów Polskich 
w Kielcach, Sławomir Micek, 
prezes Związku  Polskich Arty-
stów Plastyków Okręg Kielecki, 
Leszek Ślusarski, dziennikarz 
Radia Kielce, muzyk oraz Ewa 
Robak, adiunkt w Instytucie 

Edukacji Muzycznej Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, prowadząca chór 
kameralny Fermata. Taki skład 
będzie obowiązywał do końca 
obecnej kadencji Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego.
 Wzór, zasady i tryb nadawa-
nia Odznaki Honorowej Woje-
wództwa Świętokrzyskiego zo-
stały ustanowione przez Sejmik 
w czerwcu 2013 roku. Mogą ją 
otrzymać osoby, organizacje, in-
stytucje, jednostki samorządu te-
rytorialnego, miejscowości oraz 
inne podmioty, które swoją pracą 
zawodową albo działalnością 
naukową, społeczną, polityczną 
bądź inną zasłużyły się dla woje-
wództwa świętokrzyskiego.

Joanna Majewska
Mateusz Cieślicki
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 Kompleksowa wymiana in-
stalacji była koniecznością. 
– Stara instalacja elektryczna 
była niewydolna, często za-
wodziła, tym bardziej, że baza 
informatyczna cały czas się roz-
budowuje i te obciążenia sieci 
elektrycznej i teleinformatycznej 
rosły. Bardzo zależało nam na 
przeprowadzeniu tego remontu 
również z tego względu, że ta 
sytuacja mogła stwarzać za-
grożenie dla przebywających 
tu osób oraz zbiorów, tym bar-
dziej, że budynek jest wpisany 
na listę obiektów zabytkowych 
– mówi Urszula Salwa, dyrek-
tor Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Kielcach. 

Bezpiecznie, komfortowo i widno w PBW
W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach zakończyły się prace remontowe polegające na wymianie 
m. in. instalacji elektrycznej, sieci teleinformatycznej oraz instalacji sygnalizacji i wykrywania pożaru. Czytelnicy 
mogą teraz korzystać z usług biblioteki i czytelni w estetycznych, widnych pomieszczeniach, ponieważ przy okazji 
całkowicie wymieniono oświetlenie i pomalowano wnętrza.

 Prace trwały ponad dwa 
miesiące, a z uwagi na ich sze-
roki zakres i uciążliwość czy-

telnicy przez miesiąc nie mogli 
korzystać z biblioteki. Za to te-
raz warunki są znacznie lepsze, 

tym bardziej, że placówka dzię-
ki współpracy z Nordea Bank 
Polska otrzymała 20 kompute-
rów, które zastąpią sprzęt star-
szej generacji na stanowiskach 
dostępnych dla czytelników. 
Dyrektor Urszula Salwa przy-
pomina, że od kilku lat do PBW 
mogą się zapisywać nie tylko 
nauczyciele i studenci, ale każ-
da osoba pełnoletnia. W przy-
padku maturzystów biblioteka 
zrezygnowała nawet z symbo-
licznej opłaty 5 zł „wpisowego”.
 Remont kosztował 367 770 
zł, a środki na ten cel biblioteka 
otrzymała z budżetu wojewódz-
twa świętokrzyskiego. 

J. M.

Bejsce z nowym targowiskiem i nie tylko
Bejsce to kolejna gmina, która w znacznym stopniu skorzystała dzięki środkom z Unii Europejskiej w latach 2007-2013. 
6 grudnia została tam otwarta kolejna inwestycja współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – plac tar-
gowy. W uroczystości uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk i Bernard Antos, Sekretarz Województwa.

 Inwestycja zrealizowana zo-
stała w ramach programu „Mój 
Rynek” z działania „Podstawo-
we usługi dla gospodarki i lud-
ności wiejskiej” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-3013. 
Dotyczy on inwestycji polega-
jących na budowie, przebudo-
wie, remoncie lub wyposaże-
niu targowisk stałych w miej-
scowościach liczących do 50 
tys. mieszkańców.
 Na nowym targowisku 
w Bejscach wybudowano 
budynek z pomieszczenia-
mi sanitarno-higienicznymi, 
ogrodzenie, pawilony han-
dlowe i wykonano nawierzch-
nię z kostki brukowej. Ca-
łość inwestycji pochłonęła 
681 420,00 zł a projekt był 
w 75% finansowany z PROW.
 - Plac targowy ma już w Bej-
scach długą tradycję, przyjeż-
dżają do nas ludzie z innych 
miejscowości, widać, że dużo 

się wtedy dzieje. Nowy plac 
targowy jest zatem niezwykle 
ważną inwestycją dla miesz-
kańców. Mamy 19 stoisk kry-
tych, które są zaopatrzone 
w wodę i sanitariaty. Dzięki tej 
inwestycji być może uda się 
wprowadzić handel również 
w inne dni, tak aby mieszkań-
cy mogli codziennie kupować 
świeże rolnicze produkty – 
mówi Wójt Gminy Bejsce Jó-
zef Zuwała.
 Plac nie jest jednak jedyną 
inwestycją wykonaną w Bej-
scach w ostatnich latach. 
Udało się przeprowadzić także 
rewitalizację wartą ponad 2,3 
mln złotych, w ramach której 
wybudowano ośrodek kultural-
no-rozrywkowy oraz wyremon-
towano oświetlenie drogowe 
i chodniki. Przy Szkole Podsta-
wowej w Bejscach powstała 
też warta niemal 3 mln złotych 
sala gimnastyczna.

Mateusz Cieślicki

Uroczyste otwarcie targowiska

Plac targowy już służy mieszkańcom Gminy
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 Dotychczas województwo 
świętokrzyskie było jedynym, 
w którym zdobyć prawo jaz-
dy można było tylko w jednym 
mieście. Teraz mieszkańcy 
wschodniej części regionu 
będą mogli zdawać egzaminy 
znacznie bliżej swojego domu, 
w mieście, które bardziej znają.
 - Na podstawie analiz dy-
rektora Wojewódzkiego Ośrod-
ka Ruchu Drogowego, zarząd 
wskazał Ostrowiec Święto-
krzyski jako miasto, w którym 
możemy utworzyć filię WORD 
w naszym województwie. Nie-
zbędne do tego są zmiany or-
ganizacyjne i prawne, które dziś 
podejmujemy. Chcę podkreślić 
pomoc, jaką otrzymaliśmy za-
równo od prezydenta Ostrowca 
Świętokrzyskiego jak i dyrektora 
WORD w Kielcach – powiedział 
podczas XXXVII sesji Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskie-
go, członek Zarządu Woje-
wództwa, Jan Maćkowiak.
 Aby w danym mieście mo-
gły odbywać się egzaminy na 
prawo jazdy określonych ka-
tegoriach, musi on posiadać 
infrastrukturę drogową, wymie-
nioną w Rozporządzeniu Mini-
stra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 13 
lipca 2012 r. w sprawie egzami-
nowania osób ubiegających się 
o uprawnienia do kierowania 
pojazdami, szkolenia, egzami-
nowania i uzyskiwania upraw-
nień przez egzaminatorów oraz 
wzorów dokumentów stosowa-
nych w tych sprawach. W na-
szym województwie odpowied-
nie kryteria spełniają oprócz 
Kielc trzy miasta – Ostrowiec 
Świętokrzyski, Skarżysko-Ka-
mienna i Starachowice.
 - Szczególną inicjatywę i po-
moc przy tworzeniu ośrodka 
otrzymaliśmy od władz Ostrow-
ca Świętokrzyskiego i Skarży-
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Radni zdecydowali
- po prawo jazdy również do Ostrowca 
W Ostrowcu Świętokrzyskim powstanie filia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach – zdecydowali 
podczas XXXVII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego radni. Dla mieszkańców drugiego co do wielkości 
miasta w województwie i okolicznych powiatów, będzie to bardzo duże udogodnienie, a pierwsze egzaminy w swo-
ich stronach będą mogli zdawać już wiosną.

ska – Kamiennej, ale zdecy-
dowaliśmy się na to pierwsze 
miasto, jako większe. Nie ozna-
cza to jednak, że w przyszłości 
nie będziemy zastanawiać się 
nad utworzeniem kolejnego od-
działu w Skarżysku – mówił Jan 
Maćkowiak.
 Radni Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego jedno-
głośnie przyjęli projekty uchwa-
ły w sprawie zmiany Statutu 
WORD w Kielcach i utworzenia 
oddziału terenowego w Ostrow-
cu Świętokrzyskim. Wcześniej 
pozytywnie zaopiniowała je 
Komisja Strategii Rozwoju, Pro-
mocji i Współpracy z Zagranicą.
 W nowym Oddziale Tereno-
wym w Ostrowcu Świętokrzy-
skim będzie możliwe zdawanie 
egzaminów na prawo jazdy na 
określone kategorie - AM, A1, 
A2, A, B1 lub B. 
 Jak podkreśla dyrektor Wo-
jewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Kielcach, Cze-
sław Dawid, w ośrodku w sto-
licy województwa już od kilku 

miesięcy nie ma kolejek do 
zdawania egzaminów – Bum 
na egzaminy był przed wpro-
wadzeniem nowych przepisów, 
ale teraz można zapisywać się 
z dnia na dzień, jeżeli ktoś ma 
taką ochotę – mówi Czesław 
Dawid.
 Utworzenie filii w drugim 
z największych miast w regio-
nie polepszy jednak znacznie 
dostęp do uprawnień kierowcy 
osobom, które mieszkały dale-
ko od Kielc.
 - Chcieliśmy poprawić miesz-
kańcom Ostrowca Świętokrzy-

skiego i pobliskich powiatów 
możliwości zdawania egzami-
nów i liczymy, że licznie sko-
rzystają oni z tego rozwiązania 
a nowy oddział będzie sprawnie 
prosperował. Teraz czeka nas 
organizacja nowego oddziału 
i mamy nadzieję, że 15 kwietnia 
odbędą się pierwsze egzaminy. 
Wiele w kwestii tego terminu bę-
dzie zależało od władz Ostrow-
ca Świętokrzyskiego, ale już 
zadeklarowały one szybkie przy-
gotowanie placu – powiedział 
dyrektor Dawid.

Mateusz Cieślicki
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RPO WŚ zmienia wygląd

miast i miasteczek
Jedną z osi priorytetowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2007-2013 jest wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast.  Jak – dzięki unijnemu wsparciu 
- zmieniają się centra świętokrzyskich miejscowości?

Bieliny

 Rewitalizacja centrum Bielin objęła remont i modernizację 
kompleksu budynków oświatowo – administracyjnych, prze-
budowę ulic: Działkowej, Krótkiej i Leśnej wraz z infrastrukturą 
techniczną, utworzenie strefy rekreacji przy Zespole Szkół Sa-
morządowych, remont i modernizację „podejścia do kościo-
ła”, przebudowę parkingu parafialnego i zagospodarowanie 
terenu wokół strażnicy OSP. W szkołach wyremontowano ła-
zienki, salę gimnastyczną, pomalowano ściany, wymieniono 
oświetlenie. Przed budynkami użyteczności publicznej wybu-
dowano podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

Tytuł projektu: Bieliny jak nowe – rewitalizacja centrum miejsco-
wości gminnej Bieliny
Całkowita wartość projektu: 5 943 552.59 zł
Wartość dofinansowania z UE: 3 323 924.99 zł

Pierzchnica 

 Pierzchnicki Rynek ma kilkusetletnią historię i w sposób 
jednoznaczny nadaje tej miejscowości charakter małego 
miasteczka. W latach 2006-2011 został poddany gruntownej 
rewitalizacji i zmienił się nie do poznania. Zdobi go stylowa 
studnia i fontanna. Uroku dodają drewniane kwietniki. Wybu-
dowano nowy przystanek autobusowy i elementy małej archi-
tektury: murki, ławeczki, palisady wokół drzew oraz ozdobne 
słupki. Szarą kostkę zastąpiła kolorowa – czerwona i oliwko-
wa. Rewitalizacja Rynku połączona była z przebudową ulicy 
Błońskiej.

Tytuł projektu: Przebudowa płyty Rynku i odbudowa części 
drogi gminnej - ulicy Błońskiej w Pierzchnicy
Całkowita wartość projektu: 2 941 662.18 zł
Wartość dofinansowania z UE: 1 752 994.67 zł

Osiek 

Dzięki gruntownej przebudowie, rynek w Osieku, (powiat sta-
szowski), zyskał nowoczesny wygląd i tętni życiem, z czego 
bardzo cieszą się mieszkańcy. Największą atrakcją centrum jest 
efektowny zegar słoneczny, którego wskazówką jest stojący czło-
wiek, którego cień wskazuje godzinę i chodnikowo-strumieniowa 
fontanna wytryskująca wodę z 12 dysz. Wokół fontanny i zegara 
znajdują się schody i siedziska amfiteatralne oraz scena, na której 
odbywają się lokalne uroczystości. W rynku znajduje się zabytko-
wa kapliczka Św. Jana Nepomucena, patrona spowiedników oraz 
opiekuna życia rodzinnego. W ramach II etapu rewitalizacji Osie-
ka przebudowana została ulica Wolności, która zyskała odwod-
nienie i nową kanalizację. Wybudowano również plac zabaw dla 
dzieci, deptak, zajezdnię dla autobusów szkolnych, wzmocniono 
osuwającą się skarpę przy kościele. Przy Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II powstało boisko wielofunkcyjne z bieżnią, placami do gry 
w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. 

Tytuł projektu: Rewitalizacja Miasta Osiek-etap I i etap II
Całkowita wartość projektu: 1 780 089.24 zł i 2 721 541.55 zł
Wartość dofinansowania z UE: 915 051.08 zł i 1 504 196.01 zł
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Nowa nawierzchnia granitowa alejek, oświetlenie fontanny 
kolorowymi lampami i wyłożenie niecki fontanny kolorową 
mozaiką, renowacja pomnika, studnia z zadaszeniem, zegar 
słoneczny o dwumetrowej średnicy, dziewięciometrowa stylo-
wa lampa i lampy oświetlające alejki, nowe ławki, kosze na 
śmieci, słupki ogrodzeniowe z łańcuchami, „witacz” i zieleń 
miejska – to efekt rewitalizacji Rynku w Radoszycach, w po-
wiecie koneckim. Centrum miejscowości intensywnie zmienia 
się już od kilku lat. W latach 60-tych ubiegłego wieku pełniło 
rolę placu targowego i pokryte było brukiem. Później w Rynku 
nasadzono drzewa i stał się on miejscem mało przyjaznym 
dla mieszkańców. Władze gminy zdecydowały więc o odsło-
nięciu staromiejskiego układu urbanistycznego.

Tytuł projektu: Odzyskanie dawnej świetności Radoszyc oraz 
wzrost estetyki funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez 
rewitalizację Rynku
Całkowita wartość projektu: 898 025.60 zł
Wartość dofinansowania z UE: 434 101.01 zł

Małogoszcz

Przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistyczne-
go rynku było głównym przesłaniem rewitalizacji Placu Kościuszki 
w Małogoszczu, (powiat jędrzejowski). Materiały historyczne mó-
wią o tym, że tamtejszy rynek powstał jako założenie średniowiecz-
ne. Na początku XIV w. miasto otrzymało szachownicowy układ 
z prawie kwadratowym rynkiem, gdzie z każdego narożnika wy-
chodziły po dwie prostopadłe do siebie ulice. Pod koniec 1917 r. 
w miejscu dawnego ratusza ustawiony został pomnik poświęcony 
pamięci Tadeusza Kościuszki. W latach sześćdziesiątych XX w. 
powstał tu skwer - zieleniec. Plac Kościuszki to obszar wyjątko-
wym znaczeniu z bardzo dobrze zachowaną historyczną strukturą 
przestrzenną. Remont trwał dwa lata i zakończył się w listopadzie 
2012 roku. W tym czasie przebudowano sieć wodociągową i ka-
nalizację. 0,91 powierzchni rynku wyłożono kostką i płytami gra-
nitowymi. Postawiono też ławki i kosze na śmieci. Centrum zdobi 
48 drzewek wiśni pospolitej i prawie 400 krzewów, a oświetla 28 
stylowych lamp.

Tytuł projektu: Rewitalizacja Placu Kościuszki - przywrócenie 
czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku. 
Całkowita wartość projektu: 5 129 127.41 zł
Wartość dofinansowania z UE: 2 388 122.66 zł

Nowa Słupia

Zupełnie wyjątkowy projekt rewitalizacyjny zrealizowała Nowa 
Słupia, (powiat kielecki). Dzięki niemu powstało nowoczesne 
centrum kulturowo-archeologiczne, amfiteatr i wydzielone 
miejsce na część archeologiczną z wytopami, kuźniami i osa-
dą rzymską. Teraz to prawdziwa wizytówka nie tylko gminy ale 
i całego województwa. Centrum to obszar około 4 hektarów, na 
których zlokalizowano liczne obiekty – chaty i ziemianki, które 
wzniesiono techniką, jaka była stosowana przez ówczesnego 
człowieka 2000 lat temu - bez użycia choćby jednego gwoź-
dzia. To wierne odtworzenie wioski, nawiązujące do kultury 
przeworskiej - miejsce, gdzie kompleksowo prezentowana jest 
problematyka starożytnej metalurgii żelaza. Odbywa się tam 
sztandarowa impreza regionu, czyli Dymarki Świętokrzyskie. 

Tytuł projektu: Rewitalizacja terenów dymarkowskich w miej-
scowości Nowa Słupia
Całkowita wartość projektu: 4 064 202.22 zł
Wartość dofinansowania z UE: 1 915 992.14 zł

Daleszyce

Bardzo elegancko po remoncie wygląda centrum Daleszyc, 
(powiat kielecki). Skwery obsadzone zielenią z fontannami 
i ławeczkami przyciągają mieszkańców. Czas odmierzają aż 
dwa zegary –analogowy i słoneczny, wmurowany w płytę. By 
zobaczyć godzinę, trzeba na nim stanąć. W centralnym miej-
scu rynku stoi tablica z herbem miasta i informacją o ponow-
nym nabyciu praw miejskich w 2007 roku. Obok jednego ze 
skwerów znajduje się miejsce na scenę, rozkładaną podczas 
imprez plenerowych. Toalety z windą dla osób niepełnospraw-
nych ukryto pod ziemią. Płytę rynku wyłożono granitową płytą. 
Dawny blask odzyskała, licząca niemal sto lat, figurka Matki 
Boskiej.

Tytuł projektu: Rewitalizacja Rynku w Daleszycach - obecnie 
Plac Staszica
Całkowita wartość projektu: 9 501 443.16 zł
Wartość dofinansowania z UE: 5 700 865.89 zł

oprac. Anna Rdzanek-Kapsa
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 W piątek, 6 grudnia  został 
rozstrzygnięty konkurs pla-
styczny zorganizowany przez 
Regionalne Centrum Naukowo 
– Technologiczne pn. „Anato-
mia Człowieka – czyli co kryje 
w sobie każdy z nas”. Każdy 
uczestnik konkursu, który przy-
był do Podzamcza, otrzymał 
upominek, natomiast zwycięz-
cy otrzymali nagrody. Dopeł-
nieniem uroczystości wręczenia 
nagród była Zabawa Mikołaj-
kowa – „Kreatywne Mikołajki 
w RCNT”. Wzięło w niej udział 
ponad 220 dzieci, które mogły 
wziąć udział  w animacjach 

Kreatywne Mikołajki w RCNT
„Anatomia człowieka – czyli co kryje w sobie każdy z nas” – to hasło konkursu plastycznego zorganizowanego przez Regio-
nalne Centrum Naukowo – Technologiczne. Na konkurs wpłynęło ponad 270 prac wykonanych przez uczniów klas 1-3 szkół 
podstawowych z terenu gmin: Chęciny, Morawica oraz Sitkówka – Nowiny. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas 
zabawy „Kreatywne Mikołajki w RCNT”. Wspólnie z dziećmi bawił się członek Zarządu Województwa Jan Maćkowiak. 

przeprowadzonych przez baj-
kowe wróżki i Koziołka Matoł-
ka z Europejskiego Centrum 
Bajki w Pacanowie, warsztatów 
chemiczno-fizycznych oraz ro-
botyki przygotowanych przez 
Biuro Innowacji Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego oraz ekspery-
mentów i gier kreatywnych po-
prowadzonych przez pracow-
ników Regionalnego Centrum 
Naukowo-Technologicznego 
w Podzamczu koło Chęcin.
 Honorowy patronat nad kon-
kursem objął marszałek woje-
wództwa Adam Jarubas.

Tadeusz Kowalczyk oraz Tomasz Hałatkiewicz z laureatami konkursu

 I miejsce w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych zajęło 
Technikum nr 8 w Kielcach przy 
Zespole Szkół Ponadpodstawo-
wych nr 2, w kategorii gimnazjów 
– Zespół Placówek Oświatowych 
nr 1 w Busku-Zdroju, a w katego-
rii szkół podstawowych – Szkoła 
Podstawowa w Ćmińsku.
 II miejsce w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych zajęło I Li-
ceum Ogólnokształcące w Skar-
żysku-Kamiennej, w kategorii 
gimnazjów – Gimnazjum nr 2 
w Starachowicach, a w kategorii 
szkół podstawowych – Szkoła 
Podstawowa nr 25 w Kielcach.
 III miejsce w kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych zajęło VI Liceum 
Ogólnokształcące w Kielcach, 
w kategorii gimnazjów – Gimna-
zjum w Rakowie, a w kategorii 
szkół podstawowych – Szkoła 
Podstawowa w Sobkowie.
 – Dziękuję, że chcieliście 
wziąć udział w tym konkursie do-
tyczącym piękna naszej święto-
krzyskiej przyrody. Ten trud, który 
włożyliście, znaczy dużo więcej 

Uczniowie zainteresowani ekologią i regionem
Rozstrzygnięto XXIII wojewódzki konkurs ekologiczny „Ekologia, my i region w którym żyjemy” organizowany przez Ze-
spół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. W finale, który 5 grudnia, odbył się w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach uczestniczył Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 
który wręczał nagrody laureatom.Współorganizatorami konkursu są: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Święto-
krzyski Kurator Oświaty, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu oraz Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.

niż same nagrody – powiedział 
Tadeusz Kowalczyk, przewod-
niczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego.
 Tomasz Hałatkiewicz, dy-
rektor Zespołu Świętokrzyskich 
i Nadnidziańskich Parków Kra-
jobrazowych podkreślił, że głów-
nym celem konkursu jest kształ-
towanie świadomości ekologicz-
nej przez pokazywanie piękna 
przyrody w najbliższym otocze-

niu. – Konkurs organizujemy po 
raz 23. i zastanawialiśmy się, czy 
jego formuła się nie wyczerpała, 
ale po finale nie mamy wątpliwo-
ści. Zaangażowanie szkół jest 
ogromne, a prace bardzo kre-
atywne –mówił.
  W pierwszym etapie konkursu 
uczniowie przygotowywali prace 
konkursowe w formie plakatów, 
filmów, reportaży, albumów fo-
tograficznych oraz prezentacji 

multimedialnych na wybrane te-
maty dotyczące różnych aspek-
tów świętokrzyskiej przyrody i jej 
ochrony. Były to prace zespo-
łowe. Na konkurs napłynęło 86 
zgłoszeń z 40 szkół. 
 Jedną z ciekawszych prac 
zgłosili uczniowie z Zespołu 
Placówek Oświatowych nr 1 
w Busku-Zdroju. Przygotowali 
film pt. „Cuda Ponidzia”, w któ-
rym uczennice wcieliły się w role 
sióstr norbertanek oprowadzają-
cych ucznia po Ponidziu. – Tam 
mieszkamy i uważamy, że to jest 
najpiękniejszy region – podkre-
ślały Natalia Harczuk, Kamila 
Styrcz i Dominika Kosik, laureat-
ki w kategorii gimnazjalnej, które 
przygotowywały film pod opieką 
pani Anny Masłowskiej.
 W drugim etapie uczestnicy 
rozwiązywali test sprawdzający 
wiedzę o parkach krajobrazo-
wych w regionie świętokrzyskim, 
o polskich  parkach narodo-
wych, a także znajomość tema-
tyki leśnej i ochrony przyrody.

J. M.

Gościem „Kreatywnych Mikołajek” był Jan Maćkowiak 
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W konferencji podsumowującej projekt wzięło udział liczne grono świętokrzyskich rękodzielników i rzemieśliników

Regionalni twórcy
będą zarabiać na swoich pasjach
Grupa artystów ludowych z regionu świętokrzyskiego może rozpocząć własny biznes w przemyśle kreatywnym. Swo-
ją pasję połączyli z przedsiębiorczością dzięki udziałowi w innowacyjnym projekcie „Kreo Arte Regionalis”. W kon-
ferencji podsumowującej projekt, która odbyła się we wtorek, 3 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, 
udział wzięli wicemarszałek Grzegorz Świercz, radny Sejmiku Ryszard Nosowicz oraz Jacek Kowalczyk, dyrektor De-
partamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

 Na projekt „Kreo Arte Regio-
nalis” składała się ciekawa ofer-
ta szkoleniowa, warsztaty ręko-
dzielnicze oraz kursy z zakresu 
rozpoczęcia działalności gospo-
darczej. Całość pozwoliła połą-
czyć potencjał twórczy i przed-
siębiorczy uczestników. Projekt 
rozpoczął się rok temu. - Osoby, 
które wzięły udział w projekcie 
przeszły cykl szkoleń teoretycz-
nych i praktycznych. Jednym 
z elementów przedsięwzięcia 
były dni rękodzieła, które odbyły 
się w Starachowicach. Wystawa 
i kiermasz uczestników projek-
tu  miała miejsce także w Łodzi 
- mówiła Agnieszka Łebek, kie-
rownik projektu.
 W ramach projektu powsta-
ła także wirtualna mapa arty-
stów i twórców ludowych www.
kreoarte.pl. - Mapa gromadzi 
prace oraz portfolia twórców, 
których odnaleźliśmy w regionie. 
Pozwala także na ich pierwszy 
kontakt z potencjalnymi klienta-
mi - podkreśla Agnieszka Łebek.
 O słuszności wykorzystywania 
przemysłu kreatywnego na terenie 
naszego województwa mówił wi-
cemarszałek Grzegorz Świercz. 
- Trzeba dziś szukać inteligent-
nych specjalizacji, które będą 
poprawiać jakość życia ludzi nie 
tylko pod względem estetycznym 
ale i poprzez sukces twórców re-
gionalnych, którzy wzięli udział 
w projekcie. Jako województwo 
możemy wspierać tą inicjatywę, 
umożliwiając współpracę ręko-
dzielników z naszymi instytucjami 
kultury, a także poprzez promocję 
internetowej mapy twórców ludo-
wych - mówił wicemarszałek.
 O obecności rzemiosła i twór-
czości rękodzielniczej w doku-
mentach strategicznych woje-
wództwa mówił Jacek Kowal-
czyk, dyrektor Departamentu 
Promocji, Edukacji, Kultury, Spor-
tu i Turystyki Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Świętokrzy-

skiego. – Rękodzielnictwo, jako 
element wpływający na rozwój 
regionu, obecne jest w niemal w 
każdym z celów strategii woje-
wództwa. Nasz region jest pod 
tym względem bardzo bogaty. 
Potencjał potwierdzają chociażby 
manufaktury prowadzone przez 
Wspólnotę Chleb Życia. Te wy-
kwintne produkty wykorzystywane 

są także do promocji naszego wo-
jewództwa w skali kraju - mówił.
 Jedną z uczestniczek projek-
tu jest Anna Popławiec z Wito-
sławic. - Projekt pozwoli mi zdo-
być odwagę zaprezentowania 
się, pokazania swoich prac i mó-
wienia o nich. Dzięki projektowi 
mogłam zaistnieć, zaczęłam 
jeździć na różne kiermasze i po-

woli, wraz z koleżankami, posta-
nowiłyśmy zająć się tym również 
dochodowo - mówiła pani Anna.
 Wydarzeniu towarzyszyła 
wystawa wyrobów rękodzielni-
czych artystów ludowych z woje-
wództw świętokrzyskiego i łódz-
kiego. Wystawa będzie dostęp-
na do piątku, 6 grudnia.

www.wrota-swietokrzyskie.pl

O obecności rzemiosła i twórczości rękodzielniczej w dokumentach strategicznych województwa
mówił dyrektor Jacek Kowalczyk
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 Droga wojewódzka Nr 776 
Kraków-Busko Zdrój jest waż-
nym szlakiem komunikacyjnym 
o znaczeniu ponadregionalnym. 
Łączy drogę krajową 73 Kielce 
–Tarnów z Krakowem, stano-
wiącym ważny węzeł komunika-
cyjny. Droga przed rozbudową 
była bardzo wyeksploatowana 
i zniszczona. Sytuacja ta spo-
wodowała, że przedstawiciele 
powiatów kazimierskiego, bu-
skiego, pińczowskiego, gmin 
Kazimierza Wielka, Czarnocin, 
Wiślica, Busko Zdrój, Złota oraz 
Zarząd Województwa Święto-
krzyskiego (reprezentowany 
przez Świętokrzyski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich) podpisali w lu-
tym 2005 roku umowę intencyjną 
o wspólnym zrealizowaniu prze-
budowy drogi 776. Głównym 
inwestorem został Świętokrzyski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich. 
 W ramach tego samego pro-
jektu jest też prowadzona roz-
budowa drogi wojewódzkiej nr 
973 - obwodnica Buska Zdroju 
i rozbudowa zniszczonej w trak-
cie powodzi drogi wojewódzkiej 
768 w m. Działoszyce. Ponadto 
w planach Zarządu Wojewódz-
twa jest rozszerzenie projektu 

Droga przed remontem i rozbudową
była bardzo wyeksploatowana i zniszczona

W uroczystości wzięli udział Tadeusz Kowalczyk, Adam Jarubas
oraz  Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak

Droga jak nowa!
Otwarcie drogi wojewódzkiej nr 776, zmodernizowanej w ramach projektu unijnego pn. „Rozbudowa drogi woje-
wódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z rozbudową drogi woj. 973 (obwodnica 
Buska Zdroju) i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 768 w Działoszycach”, odbyło się 10 grudnia w Kazimierzy Wiel-
kiej. W uroczystości wzięli udział: Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 
marszałek Adam Jarubas oraz członkowie Zarządu Województwa -  Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak

o przebudowę drogi wojewódz-
kiej nr 973 w miejscowości Do-
browoda. 
 Projekt rozbudowy drogi 
wojewódzkiej nr 776 współ-
finansowany był ze środków 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2007 – 2013. 
Dofinansowanie unijne wynosiło 
85% - 110 283 752,38 zł (brutto). 
Łączna wartość projektu to 129 
745 591,04 zł (brutto) - w tym 
uwzględniono wykupy gruntów, 
dokumentację projektową, nad-
zór archeologiczny, promocję 
projektu, nadzór zewnętrzny, 
koszt robót budowlanych, audyt 
zewnętrzny. Udział finansowy 
samorządów: powiatów i gmin 
w realizacji projektu – wykona-
nie dokumentacji projektowej 
zamknął się kwotą 462 211,64, 
co stanowi 62% wartości doku-
mentacji 1 359 446,00 zł. Dzię-
ki pozyskanym środkom z Unii 
Europejskiej odcinek drogi 776 
poddano przebudowaniu do no-
śności 115 kN/oś i parametrów 
drogi G – z dwoma pasami ru-
chu, o szerokości 7,0 m.

 Szkolenie, łącząc w sobie elementy wykładów, ćwiczeń oraz warsz-
tatów, w praktyczny i przystępny sposób przybliża sposoby korzystania 
z zasobów największego w Polsce zbioru informacji o sytuacji społecz-
no-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska, 
opisującego województwa, powiaty i gminy oraz miejscowości, a także 
regiony i podregiony.
 - Kurs jest doskonałym przewodnikiem ułatwiającym nie tylko spraw-
ne poruszanie się po BDL-u, ale także wykorzystanie jego praktycznych 
funkcjonalności – mówi Agnieszka Piotrowska-Piątek, dyrektor Urzę-
du Statystycznego w Kielcach. - Nasza propozycja cieszy się dużym 
zainteresowaniem szczególnie wśród kadry dydaktycznej oraz studen-
tów. Jak wynika ze statystyk z materiału skorzystało prawie tysiąc osób, 
a blisko 82% z nich zakończyło już szkolenie i rozwiązało bezbłędnie 
test, który stanowi podstawę do otrzymania zaświadczenia potwierdza-
jącego odbycie kursu - dodaje.

Kurs e-learningowy dla wszystkich chętnych
W październiku br. pracownicy Świętokrzyskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Kielcach i De-
partamentu Informacji w Głównym Urzędzie Statystycznym ukończyli prace związane z przygotowaniem kursu e-learningo-
wego Bank Danych Lokalnych w pigułce. 28 października kurs udostępniony został nieodpłatnie na Portalu Edukacyjnym 
Statystyki Publicznej (www.edustat.com.pl - w zakładce Szkolenia). 

 Powodzenie autorskiego projektu zainspirowało „statystyków” do 
stworzenia modułu kursu dedykowanego administracji publicznej i jed-
nostkom samorządu terytorialnego Obraz miasta i regionu na podsta-
wie Banku Danych Lokalnych GUS (www.edustat.com.pl - w zakładce 
„Szkolenia”; w kategorii „Wsparcie korpusu służby cywilnej”). 
 Celem szkolenia jest przybliżenie zasad funkcjonowania BDL-u jako 
systemu stałej obsługi informacyjnej, koniecznego podczas diagnozowa-
nia warunków i poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz 
badania zróżnicowania zjawisk w czasie i przestrzeni. 
 W imieniu autorów kursu Urząd Statystyczny w Kielcach serdecznie 
zaprasza pracowników administracji publicznej do korzystania z przy-
gotowanego materiału, a w przypadku pytań prosi o kontakt mailowy: 
a.krolik@stat.gov.pl.

Redakcja we współpracy
z Urzędem Statystycznym w Kielcach
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- Bardzo wam dziękuję za ogromne zaangażowanie,
za wenę twórczą oraz prace, w których zawarliście siebie

i swoje marzenia – mówił do uczestników konkursu Piotr Żołądek

Wyniki konkursu
Kategoria „Malarstwo i witraż”
I miejsce: Monika Kryczka i Martyna Piątek z Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej w Kielcach oraz Wiesław 
Zuchmański z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Końskich
II miejsce: Michał Samsonowski z Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałkowie-Godowie
III miejsce: Grzegorz Jakubowski z Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Końskich
Wyróżnienia: Dorota Wojtaś z Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej w Kazimierzy Wielkiej i Wojciech Dudek z Domu Pomocy 
Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Kategoria „Rysunek i grafika”
I miejsce: Marianna Szustak z Powiatowego Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Stąporkowie
II miejsce: Janusz Fitas z Dziennego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej 
III miejsce: Paweł Pietrzyk z Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Osinach, Artur Piętak z Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Kielcach i Piotr Mucha z Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w  Busku-Zdroju
Wyróżnienie: Tomasz Smolarek z Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie
Kategoria „Inne formy artystyczne”
I miejsce: Ewa Kuraś z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy 
Stowarzyszeniu „Tratwa” w Sandomierzu
II miejsce: praca zbiorowa grupy ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Jędrzejowie, Justyna Jeżowska, Szczepan 
Bebel ze Środowiskowego Domu Samopomocy w  Piekoszo-
wie oraz Agata Orłowska ze Środowiskowego Hufca Pracy 
w Jędrzejowie
III miejsce: Dorota Kutyła z Warsztatów Terapii Zajęciowej 
przy Stowarzyszeniu „Tratwa” w Sandomierzu, Wiktor Jasz-
czykowski z Ogniska Wychowawczego Caritas w Jędrzejo-
wie, Paweł Dąbrowski z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ję-
drzejowie, Rafał Lisowski z Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Starachowicach oraz Adrian Kapciak z Placówki Opiekuń-
czo-Wychowawczej w Pacanowie
Wyróżnienia: Wanda Skrzyniarz ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy w  Kielcach, Władysław Płociński z Domu Po-
mocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, Wojciech Kędzier-
ski z Domu Pomocy Społecznej „ETOLA” w Rudzie Pilczyc-
kiej, Marta Kowalczyk z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Winiarach, Paweł Krzeszowski z Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście, Wioletta 
Komorowska z Domu Pomocy Społecznej w Zborowie i Jaro-
sław Złotnik z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Połańcu.
Kategoria „Inscenizacja”
I miejsce: grupie teatralna działająca przy Warsztatach Te-
rapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałkowie-
Godowie (inscenizacja „Zakochany żebrak”)
II miejsce: grupa teatralna z Zespołu Placówek Szkolno-Wy-
chowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach (insceniza-
cja „Dajcie mi szansę”)

Nie bójmy się marzyć
Rozstrzygnięcie VI edycji konkursu artystycznego „Moje marzenia”, zorganizowanego przez Świętokrzyskie Biuro 
Rozwoju Regionalnego, odbyło się 9 grudnia w Filharmonii Świętokrzyskiej. Spośród zgłoszonych 400 prac i in-
scenizacji, nagrodzono i wyróżniono 30 najlepszych. Laureatom nagrody wręczał Piotr Żołądek, członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego.

 Konkurs skierowany był do 
uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej, środowiskowych 
domów samopomocy oraz 
mieszkańców domów pomocy 
społecznej z terenu wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Jego 
celem było promowanie idei 
integracji społecznej, która jest 
jednym z obszarów objętych 
wsparciem w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 - „Nigdy nie zapominaj 
o swoich marzeniach” – my-
ślę, że to przesłanie jest nam 
wszystkim bardzo potrzebne 
w codziennym życiu. Marze-
nia, podobnie jak rzeczywi-
stość, utkane są z tej samej 
nici, dlatego nie bójmy się ma-
rzyć. Bardzo Wam dziękuję za 
to ogromne zaangażowanie, 
za wenę twórczą oraz prace, 
w których zawarliście siebie 
i swoje marzenia – mówił do 
licznie zgromadzonych uczest-

ników konkursu Piotr Żołądek, 
członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego. Podziękował 
również dyrektorom placówek 
oraz opiekunom laureatów, za 
troskę i wsparcie okazywane 
podopiecznym. 
 Wręczeniu nagród towarzy-
szyła wystawa prac konkurso-
wych oraz występy artystycz-
ne. Gościem specjalnym była 
Dorota Osińska, aktorka i pio-
senkarka, związana z Teatrem 
Rampa w Warszawie, która 
w 2013 roku zajęła drugie miej-
sce w popularnym programie 
TVP 2 „The Voice of Poland”. 
Występowali również artyści 
niepełnosprawni, m. in. zespół 
„Grześki” z Warsztatu terapii 
Zajęciowej w Jędrzejowie czy 
grupa teatralna działająca przy 
Warsztatach Terapii Zajęciowej 
w Kałkowie-Godowie. 

Joanna Majewska
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 W tym roku do grona „Ta-
lentów” dołączyło 33 uczniów 
świętokrzyskich szkół. Jednym 
z wyróżnionych był Krzysztof 
Wilczek – uczeń 3. klasy Gim-
nazjum im. Św. Jadwigi Królo-
wej w Kielcach. Jest laureatem 
XXVII Międzynarodowych Mi-
strzostw w Grach Matematycz-
nych i Logicznych w Paryżu 
i zdobywcą II miejsca w Polsce 
w Polsko – Ukraińskim Konkur-
sie Fizycznym „Lwiątko 2013”.
 O swoich sukcesach mówi 
niechętnie, choć jest bardzo 
miłym i otwartym gimnazjalistą 
– Oprócz tego, że jest niesamo-
wicie zdolnym uczniem, to przede 
wszystkim jest bardzo skromnym 
człowiekiem – mówi siostra Inez, 
ucząca go matematyki.
 – Nie mam żadnych ulubio-
nych przedmiotów, ale lubię 
zajęcia, w których trzeba po-
kombinować – mówi Krzysztof 
i przyznaje, że zdecydowanie 
bardziej woli przedmioty ści-
słe – W humanistycznych nie 
jestem dobry, nie lubię kuć na 
pamięć, lubię, gdy jest ciąg 
przyczynowo – skutkowy. Tak 
jest w historii, ale niestety trze-
ba pamiętać dużo nazwisk i dat 
– przyznaje Krzysztof.
 Stwierdzenie, że nie jest 
dobry w przedmiotach huma-
nistycznych ogranicza się do 
tego, że nie osiąga w nich wy-
bitnych rezultatów, bo w szkole 
ma oczywiście najwyższe oce-
ny. Na matematyce nie uczy się 
tego co inni, a realizuje znacz-
nie bardziej zaawansowany, in-
dywidualny program – Na lekcji 
ma swój tok, idzie swoim torem 
i nie ma u niego sytuacji, aby 
zmarnował 5 minut. Otwiera 
książki, zeszyty i robi do końca. 
Nawet nie ma czegoś takiego, 
że wiedząc coś, co realizują 

Jak Wilczek

został Lwiątkiem
– Talent? Być może. Na pewno wolę przedmioty ścisłe, lubię zdobywać w nich większą wiedzę. Podobają mi się 
zajęcia, w których trzeba pokombinować. Patrząc na to, jakie osoby otrzymały tę nagrodę, to jest to dla mnie wiel-
kie wyróżnienie – mówi o sobie Krzysztof Wilczek, laureat nagrody Talenty Świętokrzyskie. Jest nie tylko bardzko 
skromnym młodym człowiekiem, ale też niesamowicie zdolnym matematykiem. – Jak się za coś bierze, to zazwy-
czaj jest w tym najlepszy – mówią o nim koledzy.

inni uczniowie, odzywa się nie 
pytany. Wie, kiedy może zabrać 
głos. Jest uczniem, który bar-
dzo lubi to, do czego ma pre-
dyspozycje i chętnie poświęca 
czas na pogłębianie swojej 
wiedzy - mówi o swoim uczniu 
siostra Inez.
 Krzysztof nie jest typem na-
ukowca. Nie siedzi wyłącznie z 
nosem w książkach, jest bardzo 
towarzyską osobą, lubią go inni 
uczniowie, dla niektórych jest 
źródłem motywacji do mocniej-
szej pracy. 
 – Nie sądzę aby był kujonem. 
Na pewno łatwiej przychodzi 
mu nauka przedmiotów ści-
słych, ale nie widać aby przed-
mioty humanistyczne szły mu 
jakoś ciężko. Najczęściej, gdy 
bierze udział w konkursach, to 
jest najlepszy. Często chciało-
by się być na jego miejscu, ale 
sam też jestem zadowolony ze 
swoich osiągnięć – mówi Ra-
dek, przyjaciel Krzysztofa.

 Krzysztof nie wie jeszcze, 
kim chce być w przyszłości, ale 
perspektywa pracy w laborato-
rium wydaje się dla niego być 
całkiem fajna. Wie już jednak, 
gdzie chce kontynuować naukę 
– Wiem, że w naszym liceum 
(Liceum im. Św. Jadwigi Kró-
lowej w Kielcach - przyp. red.) 
jest najwyższy poziom na pro-
filu biol–chem. Mój starszy brat 
uczy się na nim i też chcę znać 
tak zaawansowane pojęcia jak 
on – mówi Krzysztof.
 „Talentem Świętokrzyskim” 
został już po raz drugi – Patrząc 
na to, jakie osoby otrzymały 
tę nagrodę, to jest to dla mnie 
wielkie wyróżnienie. Był stres 
przy odbieraniu, ale znacznie 
mniejszy niż na konkursach. 
Tu wiedziałem, że będzie miło 
i przyjemnie – mówi skromnie 
Krzysztof.
 Na koniec poprosiliśmy go, 
aby zadał naszym czytelni-
kom swoją ulubioną zagadkę 

logiczną. Wspólnie z Radkiem 
opowiedzieli taką: „Gargamel 
złapał 100 smerfów. Każdemu 
z nich założył białą albo czer-
woną czapeczkę. Ustawił je 
tak, że każdy smerf mógł zo-
baczyć, jaki kolor czapeczki 
mają pozostałe smerfy, ale nie 
widział swojego koloru. Następ-
nie każdy smerf musiał powie-
dzieć, jaki kolor czapeczki ma 
na sobie. Jeżeli odgadł, Gar-
gamel go wypuszczał. Smerfy 
nie mogły mówić sobie, jaką 
czapeczkę mają inni, ale mogli 
ustalić wspólną strategię. Jaka 
strategia zapewniła 99 smer-
fom ucieczkę, a jednemu 50% 
szanse na nią?”
 Jak przyznał, odpowiedź jest 
dość prosta. My też się z tym 
zgadzamy, ale pod warunkiem, 
że ma się takie zdolności ma-
tematyczne, jak on. Dobrze, że 
w naszym województwie mamy 
takie „Talenty Świętokrzyskie”.

Mateusz Cieślicki
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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.

Krystyna Bisaga, sołtys sołec-
twa Zaborze, gmina Morawica

 Czy istnieje możliwość prze-
prowadzenia wyborów uzupeł-
niających do rady sołeckiej, jeśli 
liczy ona tylko trzech członków? 

Zbigniew Stefańczyk: - W przy-
padku odwołania lub ustąpie-
nia członka/ów rady sołeckiej 
wójt powinien zarządzić wybory 
ponowne lub uzupełniające. 
Wybory uzupełniające przepro-
wadza się w przypadku zmniej-
szenia składu rady sołeckiej. 
Warto wiedzieć, że wyborów 
uzupełniających nie powinno się 
przeprowadzać, jeśli skład rady 
sołeckiej zmniejszył się nie wię-
cej niż o 1/3 jej składu. Wyborów 

uzupełniających nie przeprowa-
dza się, jeżeli do końca kadencji 
pozostało mniej niż 3 miesiące.
Izabela Garbacka-Łach, soł-

tys sołectwa Łagów, gmina 
Łagów:

 Mieszkańcy kilku sołectw nie 
mogą poradzić sobie z uciążli-
wościami związanymi z pracą 
pobliskich kopalni, które wydo-
bywają kruszywo. Nie pomagają 
interwencje w gminie oraz insty-
tucjach zajmujących się ochro-
ną środowiska. Podczas trans-
portu kruszywa wydobywają się 
duże ilości pyłu, a olbrzymie tiry 
przejeżdżają obok naszych do-
mów. Gdzie powinniśmy inter-
weniować, by prace kopalni nie 
sprawiały nam tylu kłopotów?

Zbigniew Stefańczyk: - Zgod-
nie z artykułem 37a ustawy o sa-
morządzie gminnym z 8 marca 
1990 roku sołtys, jako przewod-
niczący organu wykonawczego 
danej jednostki pomocniczej 
może uczestniczyć w pracach 
rady gminy na zasadach okre-
ślonych w statucie gminy, ale 
bez prawa udziału w głosowa-
niu. Ponadto sołtys ma prawo 
zabrać głos podczas sesji rady 
gminy w sprawie dotyczącej 

sołectwa. Tak, więc sołtysi po-
winni przedstawić i zapoznać 
radnych z wyżej wymienionym 
problemem na sesja rady gmi-
ny. 
 Mieszkańcy sołectw za po-
średnictwem sołtysów mogą 
zwrócić się także z tym pro-
blemem do Wyższego Urzędu 
Górniczego, którego główną 
misją jest dążenie do poprawy 
bezpieczeństwa pracy i ochro-
ny zdrowia górników, opty-
malnego zagospodarowania 
złóż kopalni oraz ograniczenia 
uciążliwości oddziaływania gór-
nictwa na ludzi i środowisko. 
Wit Ferens sołtys sołectwa 

Głazów, gmina Obrazów:

 Do czego uprawnia prze-
wodniczenie w obradach zebra-
nia wiejskiego, kto może zastą-
pić sołtysa w czasie obrad oraz 
jak często powinny być zwoły-
wane zebrania wiejskie?

Zbigniew Stefańczyk: - Zebra-
nie wiejskie powinno odbywać 
się przynajmniej dwa razy do 
roku (w miarę istniejących po-
trzeb). Zebranie wiejskie zwo-
łuje sołtys: z własnej inicjatywy 
lub na wniosek pisemny miesz-
kańców sołectwa. Prawo zwoły-
wania zebrania przysługuje tak-
że radzie gminy oraz wójtowi. 
W zebraniu mogą uczestniczyć 

mieszkańcy sołectwa, którym 
przysługuje czynno prawo wy-
borcze. Termin i miejsce zebra-
nia sołtys powinien podać do 
wiadomości publicznej poprzez 
ogłoszenie na tablicy informa-
cyjnej na 7 dni przed wyznaczo-
nym terminem. Obradom ze-
brania wiejskiego przewodniczy 
sołtys. Natomiast w przypadku 
nieobecności gospodarza wsi 
- upoważniony przez niego 
członek rady sołeckiej. Może 
również zdarzyć się taka sytu-
acja, że sołtys nie wyznaczy 
żadnemu z członków rady upo-
ważnienia, wówczas obradom 
przewodniczy członek zebrania 
wiejskiego przez nią wybrany.
 Uchwały zebrania wiejskiego 
zapadają zwykłą większością 
głosów, a głosowanie odbywa 
się w sposób jawny, chyba, że 
ustawa stanowi inaczej. 
 Z każdego zebrania wiej-
skiego powinno sporządzić 
się protokół, który przekazuje 
się wójtowi. Każdy mieszka-
niec gminy ma prawo wglądu 
do protokołów, które znajdują 
się w urzędzie gminy i robienia 
z niego notatek oraz wyciągów.
 Z kolei przewodniczenie 
w obradach zebrania wiejskie-
go uprawnia do decydowania 
o m.in.: kolejności zabierania 
głosu przez poszczególnych 
mówców, udzielenia głosu poza 
kolejnością, określenia ilości 
czasu przeznaczonego dla każ-
dej z osób, zamknięcia dyskusji 
nad poszczególnymi punktami 
porządku obrad, żądaniu od-
powiedniego zachowania od 
uczestników zebrania. 
 Warto także wspomnieć, że 
przewodniczący zebrania wiej-
skiego nie może odmówić pod-
dania pod głosowanie wniosku 
lub projektu uchwały, jeśli jego 
przedmiot odpowiada przyjęte-
mu porządkowi obrad.

Oprac. Agata Pęk
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 Była to już 6. edycja Sejmi-
ku Młodzieżowego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. Ma on 
ukazywać młodzieży pracę 
radnych, miejsce ich obrado-
wania, dać okazję do wczucia 
się w rolę radnych i poszerzyć 
wiedzę gimnazjalistów o samo-
rządzie. Na Sejmik przybyli gim-
nazjaliści z Kielc, Małogoszcza, 
Morawicy, Bodzentyna, Nowin, 
Kostomłotów i Baćkowic.
 Obrady młodzieżowego sej-
miku otworzył przewodniczący 
Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego, Tadeusz Kowal-
czyk: - Witam Was w imieniu 
naszego parlamentu święto-
krzyskiego. Życzę, abyście byli 
kiedyś radnymi i podejmowali 
decyzje ważne dla naszego re-
gionu. Samorząd jest najwięk-
szym osiągnięciem demokracji, 
bo sami możemy decydować o 
swoich sprawach - podkreślał 
przewodniczący.
 O swojej młodości, doko-
nywaniu wyborów i życiowych 
pasjach opowiadał młodzieży 
marszałek Adam Jarubas:  - Na 
pewno nie interesowałem się 

VI Sejmik Młodzieżowy.

Szukali ścieżek kariery
Ponad 200 uczniów ze świętokrzyskich gimnazjów na jeden dzień wcielili się w rolę radnych wojewódzkich. 
6 grudnia odbył się Sejmik Młodzieżowy Województwa Świętokrzyskiego. Tym razem przyświecało mu hasło: „I Ty 
możesz zostać Einsteinem. I Ty możesz Być jak Messi”. Nie zabrakło tematów ważnych dotyczących wyborów dróg 
życiowych oraz ciężkiej systematycznej pracy koniecznej do osiągnięcia sukcesu.  Gimnazjaliści mogli się również 
wykazać wiedzą na temat świętokrzyskiego sportu oraz znajomości naszego regionu. Gospodarzami spotkania byli 
przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk i marszałek Adam Jarubas, a gośćmi 
specjalnymi gwiazdy sportu - Karol Bielecki i Przemysław Trytko oraz laureaci konkursu „Talenty Świętokrzyskie”.

polityką, to zaczęło się póź-
niej. Może nie jestem idealnym 
przykładem, bowiem nie byłem 
wzorowym uczniem - z mate-
matyką, rosyjskim było średnio. 
Lubiłem za to sport, pamiętam 
wszystkie bramki Bońka, a moją 
pasją była i jest muzyka, gra na 
gitarze. Sporo też śpiewałem. 
Dzięki tym ostatnim zamiłowa-
niom dziś nie boję się mikrofo-
nu podczas wystąpień – mówił 
Adam Jarubas. - Warto robić to, 
co się lubi, aby robić to, w czym 

jest się dobrym. Jedni mają 
zdolności językowe, inni wolą 
spełniać się w sporcie, jeszcze 
inni, jak mój syn, gry kompute-
rowe. Warto przed podjęciem 
ostatecznej decyzji doradzić się 
innych, ale na końcu zawsze 
podejmujcie decyzje sami – ra-
dził młodzieży marszałek.
 Pierwszym sportowym go-
ściem był Karol Bielecki, szczy-
piornista Vive Targi Kielce, jeden 
z najbardziej utytułowanych 
piłkarzy ręcznych w Polsce. 

- Zaczynałem od piłki nożnej, 
często graliśmy po szkole i ten 
sport stał się moją pasją, chcia-
łem zostać piłkarzem nożnym, 
ale stało się inaczej - nauczyciel 
przekonał mnie, że moje warun-
ki predestynują mnie do piłki 
ręcznej. Robiłem potem wszyst-
ko, aby być jak najlepszym 
- mówił Karol Bielecki, który 
opowiadał również o swojej ka-
rierze, determinacji i powrocie 
do gry po fatalnej kontuzji. Prze-
konywał młodzież, jak ważna 
jest ciężka praca i determinacja 
w dążeniu do celu.
 Następnym gościem mło-
dych radnych był Przemysław 
Trytko, piłkarz Korony Kielce. 
- Jako małolat lubiłem grać 
w piłkę, jak każdy i tak to się 
rozwinęło. Nie był to jakiś do-
rosły świadomy wybór. Kiedy 
byłem dzieckiem nie widziałem 
dla siebie innej drogi życiowej, 
wiedziałem, że będę grał – mó-
wił napastnik, który w tym sezo-
nie strzelił 3 bramki, a obecnie 
pauzuje z powodu kontuzji.
 Obradom bacznie przyglą-
dał się przewodniczący Sejmiku 
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Województwa Świętokrzyskiego, 
Tadeusz Kowalczyk – W mło-
dości marzyłem żeby być le-
śnikiem, ale to się niespełniło. 
Chciałem też prowadzić pocią-
gi, oraz być marynarzem. Osta-
tecznie zostałem nauczycielem. 

W waszym wielu przymierzałem 
się do kilku dyscyplin sportu, 
m.in. boksu i koszykówki - mówił 
Tadeusz Kowalczyk. 
 Obrady młodzieżowego sej-
miku ubarwiał swoimi wystąpie-
niami Michał Bojczuk, gimna-

zjalista ze Skarżyska-Kamien-
nej, laureat nagrody „Talenty 
Świętokrzyskie”, Srebrnej Jodły 
w kategorii soliści na 39. Harcer-
skim Festiwalu Kultury Młodzieży 
Szkolnej oraz laureat III Ogólno-
polskiego Festiwalu Piosenki Re-
tro im. Mieczysława Fogga.
 - Śpiewać lubiłem od naj-
młodszych lat, potem mając 
5 lat śpiewałem psalmy w ko-
ściele i postanowiłem, że chcę 
śpiewać. Poszedłem do Domu 
Kultury Zameczek w Kielcach 
i tak to się zaczęło. Chcę dalej 
kształcić się w tym kierunku, 
również związanym z aktor-
stwem - mówił Michał. 
 Natomiast uczeń z Połań-
ca, Mariusz Bielaszka mimo 

młodego wieku ma na swym 
koncie ogromne osiągnięcia 
w wynalazczości - Uczestniczy-
łem w poszukiwaniach osób za-
ginionych i wtedy przyszedł mi 
do głowy pomysł lokalizatora 
takich osób. Będę chciał iść na 
studia związane z moimi zain-
teresowaniami, z wynalazkami. 
Mam wiele pomysłów, ale póki 
co muszę skupić się na nauce 
- najpierw szkoła, potem studia 
- mówił Mariusz, laureat złotego 
medalu na Światowych Targach 
Innowacji Technicznych za lo-
kalizator osób zaginionych. 
Jest on również jest laureatem 
nagrody Talenty Świętokrzyskie.

Mateusz Cieślicki



Marszałkowe Mikołajki pełne atrakcji
Barwne korowody, taneczne pląsy, konkursy z nagrodami, spotkanie z cyrkiem BRAVO oraz Święty Mikołaj z workiem pełnym 
prezentów – takie m.in. atrakcje towarzyszyły „Marszałkowym Mikołajkom”, które 9 grudnia 2013 r. odbyły się w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach. Uczestniczyło w nich ponad 200 dzieci ze szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. Ra-
zem z dziećmi bawili się marszałek Adam Jarubas oraz członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek. Imprezę już po raz siódmy 
zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.


