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... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Statuetki „Świętokrzyskiej 
Victorii” wręczone! Obradował Sejmik

Ponad 5,6 mld złotych 
dla regionu

I Ty możesz wspomóc 
szpitalik! 
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 - „Świętokrzyska Victoria” 
to nagroda, która już po raz 
szósty zostanie wręczona 
najaktywniejszym samorzą-
dom, najprężniej działającym 
przedsiębiorstwom i osobom, 
dzięki którym rośnie znaczenie 
województwa świętokrzyskie-
go – przypomniał Tadeusz 
Kowalczyk, przewodniczący 
Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego.

 - Ideą, która przyświe-
cała nam przy ustanowieniu 
nagrody było przekonanie, 
ze warto pokazywać firmy, 
samorządy i osoby aktywne, 
które każdego dnia wpływają 
na kreowanie pozytywnego 
wizerunku naszego regionu 

– mówił marszałek Adam Ja-
rubas. Jego zdaniem rosnąca 
ilość zgłoszeń do tegorocz-
nej edycji nagrody pokazuje, 
że w Świętokrzyskiem mamy 
wiele wspaniałych firm, kre-
atywnych samorządów i oso-
bowości, którzy są dobrymi 
ambasadorami  naszego  
regionu. 

 Laureatem „Świętokrzy-
skiej Victorii” kategorii „Sa-
morządność” została Gmina 
i Miasto Chęciny. – To jeden 
z najaktywniejszych samorzą-
dów w regionie w sięganiu  
po środki unijne, dzięki któ-
rym możliwy jest rozwój gminy 
oraz podniesienie jakości życia 
jej mieszkańców. W ostatnich 

latach zrealizowanych tam 
zostało szereg przedsięwzięć 
w obszarze kultury, turystyki 
i dziedzictwa narodowego. 
Widoczne jest także inwesto-

wanie w infrastrukturę sporto-
wo-rekreacyjną i  komunikacyj-
ną. Kapituła Nagrody doceniła 
także działania samorządu 
Chęcin w realizacji projektów, 
które pokazują i promują wo-
jewództwo świętokrzyskie jako 
unikatowe oraz inwestowanie 
w odnawianie obiektów zabyt-
kowych – powiedział marsza-
łek Adam Jarubas, ogłaszając 
zwycięzcę w kategorii „Samo-
rządność”.

 - Wyróżnienie nas tą 
szczególną nagrodą jest dla 
samorządu Chęcin i wszystkich 
mieszkańców gminy niezwy-
kłym wydarzeniem. Chęciny to 
wspaniała przyroda i niezwykła 
historia. Dziękujemy Kapitule, 
że doceniła nasz trud, wysiłek 
i wszelkie starania, które po-
dejmujemy w trosce, aby tę 
wspaniałą gminę z niezwykłym 
potencjałem rozwijać, czego 
dowodem są chociażby wielo-
milionowe inwestycje – mówił 
nie kryjąc wzruszenia Robert 
Jaworski, burmistrz Chęcin. 

    Profesor Regina Renz, Gmina i Miasto Chęciny oraz Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. to laureaci szóstej edycji nagrody 
„Świętokrzyska Victoria”. 4 marca w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie na-
gród.  Gospodarzami gali byli przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk i marszałek Adam Jarubas.

To oni budują pozytywny wizerunek

WYDARZENIA

„Świętokrzyska Victoria” w kategorii Samorządność trafiła do Gminy i Miasta Chęciny

Wojciech Legawiec odebrał statuetkę 
dla najlepszego przedsiębiorstwa
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 W kategorii „Przedsiębior-
czość” statuetką „Świętokrzy-
skiej Victorii” uhonorowane 
zostało Uzdrowisko Busko-
-Zdrój. - To jedno z najwięk-
szych przedsiębiorstw w re-
gionie. Uznana marka, roz-
poznawalna we wszystkich 
zakątkach naszego kraju, ale 
również poza jego granicami. 
Jest laureatem wielu nagród 
i wyróżnień – podkreślał Ire-
neusz Janik, prezes Stowarzy-
szenia Forum Pracodawców 
w Kielcach przedstawiając syl-
wetkę laureata. Przypomniał 
liczne inwestycje realizowane 
w trosce o pacjenta, działania 
proekologiczne podejmowane 
przez spółkę oraz uczestnictwo 
w życiu lokalnej społeczności 
poprzez organizowanie festi-
wali muzycznych i koncertów.
 - Ubiegły rok był dla naszej 
spółki szczególnym czasem: 
przeszliśmy proces komuna-
lizacji, realizowaliśmy wiele 
inwestycji, udało nam się rów-
nież osiągnąć doskonałe wyni-
ki finansowe. Po raz pierwszy 
od wielu lat szpital „Górka” 
zanotował zysk, zwiększyła 
się również sprzedaż wody 

„Buskowianka”. To pozwala 
nam optymistycznie patrzeć 
w przyszłość, dokonywać ko-
lejnych modernizacji naszych 
obiektów, zwiększać ilość 
miejsc pobytowych. Uzdro-
wisko Busko Zdrój to jedna 
z wizytówek województwa 
świętokrzyskiego, marka znana 
w kraju i rozpoznawalną coraz 
bardziej na świecie. W ciągu 
roku gościmy ponad 24 tysiące 
osób – podkreślał Wojciech 
Legawiec, prezes Uzdrowiska 
Busko-Zdrój odbierając statu-
etkę.

 Natomiast w kategorii 
„Osobowość” laureatem „Świę-
tokrzyskiej Victorii” została 
Regina Renz - osoba, która 
całe swoje zawodowe życie 
związała z Kielcami. Powszech-
nie znany jest jej nieoceniony 
wkład w rozwój świętokrzy-
skiego szkolnictwa wyższe-
go oraz integrację środowiska 
akademickiego. To właśnie pod 
jej kierownictwem najwięk-
sza uczelnia humanistyczna 
w regionie przekształciła się 
w pierwszy na Ziemi Święto-
krzyskiej uniwersytet klasycz-

ny. Jako jedyna 
z kieleckiego śro-
dowiska akade-
mickiego uczest-
niczy w pracach 
Rady Głównej 
Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego. 
- Piękna kobieta, 
o blond włosach, 
humanistka, ak-
tywna działaczka 
i organizatorka. 
Ona „czuje czło-
wieka”, wie, czym 
należy kierować 
się w relacjach 
ludzk ich .  Cóż 
warte byłyby Kiel-
ce bez laureatki 
Świętokrzyskiej 

Victorii – Reginy Renz, czym 
byłby dziś nasz uniwersytet? 
– mówił prof. Stanisław Żak, 
wybitny literaturoznawca, hi-
storyk, senator I i II kadencji. 

 - Dziękuję całej społecz-
ności akademickiej, profeso-
rowi Ryszardowi Czarnemu, 
którą zgłosił moją kandyda-
turę do nagrody. Powstanie 
uniwersytetu klasycznego 
w Kielcach to nie tylko moja 
zasługa, ale przede wszystkie 
całego środowiska akademic-
kiego i władz samorządowych,  
na wsparcie których uczelnia 
zawsze mogła liczyć - mówiła 
wzruszona prof. Regina Renz.

 Uroczystą galę uświetni-
ły występy uczniów Zespołu 
Szkół Muzycznych im. Ludo-
mira Różyckiego w Kielcach 
oraz koncert Łukasza Zagro-
belnego. Artysta wystąpił 
wraz z Orkiestrą Symfoniczną  
Filharmonii Świętokrzyskiej.

Małgorzata 
Niewczas-Sochacka

WYDARZENIA

Piękna kobieta, humanistka, aktywna działaczka i organizatorka – mówił 
o Reginie Renz prof. Stanisław Żak

Nominowani do Świętokrzyskiej Victorii

W kategorii „Samorządność”:
 - Gmina i Miasto Chęciny,
 - Gmina Morawica,
 - Gmina Strawczyn,
 - Gmina Czarnocin,
 - Powiat Starachowicki
 -

W kategorii „Przedsiębiorczość”: 
 - „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kielcach,
 - Uzdrowisko Busko – Zdrój S.A,
 - Grupa Polskie Składy Budowlane S.A.,
 - Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości,
 - Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A.
 -

W kategorii „Osobowość”
 - prof. Regina Renz, wiceprzewodnicząca Komisji Uprawnień 
Akademickich w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

 - Bogusław Wypychewicz, główny akcjonariusz i prezes Rady 
Nadzorczej giełdowej spółki ZPUE S.A., prezesa Rady Nadzorczej 
Stolbudu Włoszczowa S.A. oraz Stolbudu S.A., 

 - Ewa Robak, adiunkt na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego 
w Kielcach w Instytucie Edukacji Muzycznej, prezes Stowarzysze-
nia Chór Kameralnego Fermata, dyrygent Chóru Kameralnego 
Fermata i Chóru Antidotum,  

 - ks. Witold Janocha, pracownik naukowy Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Integracji 
Społecznej Osób z Niepełnosprawnością oraz dyrektor Instytutu 
Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej,

 - Stanisław Rupniewski, dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa 
PHT „SUPON”
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 Innowacyjność, przedsię-
biorczość, konkurencyjność – na 
to stawiamy w przyszłej perspek-
tywie 2014-2020, o czym mówią 
oba dokumenty. W ramach RPO 
do rozdysponowania będzie po-
nad 5,6 mld zł, a najistotniejsze 
obszary wsparcia to: sektor ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, 
wzmocnienie otoczenia biznesu, 
transport, ochrona środowiska, 
projekty turystyczne, infrastruk-
tura społeczna i energetyka.

 – Najważniejszym priory-
tetem na najbliższe lata jest 
gospodarka, nie tylko z uwa-
gi na to, że kryzys uświadomił 
nam, jak ważne jest wspieranie 
miejsc pracy. Ich liczba zależy 
od kondycji sektora biznesu 
w regionie, stąd bardzo mocne 
akcenty na przedsiębiorczość 
i największe alokacje pieniędzy – 
mówił marszałek województwa 
Adam Jarubas.

 Na wsparcie firm działają-
cych w Świętokrzyskiem w ra-
mach RPO jest 1,5 mld zł. - Jest to 
zgodne z nową odsłoną unijnej 
polityki spójności, która główny 
nacisk kładzie na zwiększenie 
efektywności realizowanych pro-
jektów oraz na większe niż do-
tychczas ukierunkowanie ich na 
sferę gospodarczą. Unia stawia 
na innowacje, przedsiębiorczość, 
energetykę i projekty z zakresu 
społeczeństwa informacyjne-
go. Na te projekty, według wy-
tycznych Komisji Europejskiej, 
w RPO WŚ 2014-2020 będzie 
przeznaczona niemal połowa 
środków zarezerwowanych na 
projekty inwestycyjne – dodał 
Kazimierz Kotowski, członek 
Zarządu Województwa.

 Program będzie finansowa-
ny z dwóch funduszy struktural-
nych: Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego 
– projekty infrastrukturalne 
oraz Europejskiego Funduszu 
Społecznego – projekty spo-
łeczne i pro-zatrudnieniowe.

 Zapisy Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 
2014-2020 wynikają z dwóch 
podstawowych dokumentów 
rozwojowych: zaktualizowanej 
„Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego do 2020 
r.” oraz regionalnej „Strategii 
Badań i Innowacji (RIS3). Od 
absorpcji do rezultatów - jak 
pobudzić potencjał Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego 2014-
2020”.

 Cel tej ostatniej – jak pod-
kreślał Jan Maćkowiak – został 
sformułowany ambitnie i kon-
kretnie: : „do roku 2020 w wo-
jewództwie świętokrzyskim 
zapanuje kultura sprzyjająca 
innowacjom, przedsiębiorczości 
i konkurencyjności, która pomo-
że stworzyć nowe i trwałe miej-
sce pracy dla wysoko wykwali-
fikowanych pracowników oraz 
wesprze wzrost gospodarczy, 
który będzie szybszy niż śred-
nia krajowa”. Żeby go osiągnąć, 
potrzeba zgody i wysiłku wielu 
podmiotów – władz samorządo-
wych, przedsiębiorców, instytu-
cji otoczenia biznesu i nauki.
 - Najważniejszym i chyba 
najbardziej spektakularnym wy-
nikiem wieloletniej pracy i efek-
tem Strategii jest wskazanie tzw. 
inteligentnych specjalizacji, czyli 

obszarów, do których będziemy 
kierować zasadniczy strumień 
wsparcia. Są to: zasobooszczęd-
ne budownictwo, przemysł me-
talowo-odlewniczy, turystyka 
zdrowotna i prozdrowotna, no-
woczesne rolnictwo i przetwór-
stwo spożywcze. Specjalizacjami 
horyzontalnymi są: technologie 
informacyjno-komunikacyjne 
(ICT), zrównoważony rozwój 
energetyczny, branża targo-
wo-kongresowa – informował  
Jan Maćkowiak.

 Strategia Badań i Innowacji 
została zaakceptowana przez 
radnych wojewódzkich podczas 
sesji Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego, która odbyła się  
24 lutego br.

A. R.-K.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Jan Maćkowiak, Adam Jarubas, Kazimierz Kotowski i Grzegorz Orawiec

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął założenia Regionalnej Strategii Badań i Innowacji oraz Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Marszałek Adam Jarubas oraz członkowie 
Zarządu Jan Maćkowiak i Kazimierz Kotowski zaprezentowali je podczas konferencji prasowej 20 lutego br.

Świętokrzyskie RPO na lata 2014-2020 
– ponad 5,6 mld złotych dla regionu



5Świętokrzyski Informator Samorządowy

Nasz Region 3 (87) / 2014

 W RPO WŚ 2014-2020 aż 1,5 
mld PLN trafi na: wsparcie firm 
działających w województwie 
świętokrzyskim, w szczególno-
ści sektora MŚP, wzmocnienie 
otoczenia biznesu, umożliwie-
nie przedsiębiorstwom realizacji 
wspólnych przedsięwzięć, również 
ze światem nauki, wypromowanie 
oferty eksportowej świętokrzy-
skich firm, uzbrajanie przez sa-
morządy terenów inwestycyjnych 
z myślą o przyciągnięciu kapitału 
zewnętrznego i wsparcie dla osób 
chcących założyć działalność go-
spodarczą (w tym absolwentów). 
Należy podkreślić, że do firm trafią 
nie tylko bezzwrotne dotacje, lecz 
również preferencyjne pożyczki 
i poręczenia. Dzięki temu kapitał 
inwestycyjny dla przedsiębiorstw 
będzie pracował dla gospodarki 
województwa przez wiele lat po 
zakończeniu realizacji programów 
operacyjnych. 

 Ważnym kierunkiem 
wsparcia w  RPO WŚ 2014-
2020 jest sektor transportu, 
na finansowanie którego trafi 
około 720 mln PLN. Środki te 
przede wszystkim przeznaczone 
zostaną na finansowanie kom-
pleksowych projektów dotyczą-
cych budowy i modernizacji dróg 
wojewódzkich, uzupełniających 
sieć autostrad, dróg ekspresowych 
i krajowych finansowanych z po-
ziomu krajowego. Dofinansowanie 
uzyskają też projekty usprawnia-
jące przyjazny dla środowiska 
transport publiczny w regionie 
oraz podnoszące jakość systemu 
komunikacyjnego miast. 

 Na wsparcie przedsięwzięć 
z zakresu ochrony środowiska 
przeznaczone jest w nowym 
RPO przeznaczone jest 420 
mln PLN – głównie na projekty 
związane z oczyszczaniem ście-
ków komunalnych oraz efektyw-
ne gospodarowanie odpadami 
(priorytetowo traktowane będą 

projekty kompleksowe, oparte na 
współpracy samorządów i rozwią-
zywaniu problemów w szerszej 
skali).

 Z kolei na finansowanie 
projektów turystycznych, wspie-
rających najatrakcyjniejsze walory 
naturalne i kulturowe regionu trafi 
350 mln PLN.

 Kontynuowane będzie 
wsparcie dla przedsięwzięć 
z sektora infrastruktury spo-
łecznej, na ten cel w nowym 
RPO zaplanowano 350 mln PLN. 
Finansowane będą m.in. projekty 
z zakresu ochrony zdrowia, pomo-
cy społecznej, edukacji, kształcenia 
przez całe życie, szkolnictwa zawo-
dowego. Pożądana będzie realiza-
cja wzajemnie uzupełniających 
się projektów infrastrukturalnych 
(finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego) 
i nieinwestycyjnych (z Europejskie-
go Funduszu Społecznego).

 Ok. 700 mln PLN przezna-
czonych zostanie na projekty 
energetyczne, wpisujące się stra-
tegie niskoemisyjne w miastach 
(m.in. dotyczące ekologicznego 
taboru autobusowego, dwor-
ców i centrów przesiadkowych, 
wymiany oświetlenia ulicznego, 
tras rowerowych, modernizacji 
systemów ciepłowniczych), czy też 
zakładające wzrost efektywności 
energetycznej zarówno w sferze 
gospodarczej jak i publicznej oraz 
przewidujące wykorzystanie efek-
tywnych źródeł energii.

 Rewitalizacja: dla wszystkich 
samorządów w regionie dostępne 
będą środki, w wysokości 220 mln 
PLN na przedsięwzięcia rewitali-
zacyjne, w których nacisk będzie 
położony na aspekty społeczne 
i gospodarcze.

 Na dalszą informatyzację 
instytucji sfery publicznej, wyko-

rzystanie technik informatycznych 
m.in. w administracji, medycynie, 
kulturze itp., co ma podnieść ja-
kość i ułatwić dostęp do wielu 
usług publicznych w ramach RPO-
WŚ 2014-2020 przeznaczone jest 
140 mln PLN.

 Komisja Europejska wyma-
ga też, by środki unijne w Pro-
gramach Operacyjnych były 
skoncentrowane na obszarach, 
wymagających najpilniejszego 
wsparcia. W tym celu w RPOWŚ 
2014-2020 zidentyfikowano 
tzw. Obszary Strategicznej In-
terwencji, charakteryzujące się 
pewnymi wspólnymi cechami, 
posiadające specyficzne potrze-
by i potencjał. Obszarami tymi 
są: obszar funkcjonalny Kielc, 
obszary funkcjonalne miast 
tracących swe dotychczasowe 
funkcje społeczno-gospodarcze 
(Ostrowiec Świętokrzyski, Skar-
żysko Kamienna, Starachowice), 
obszary wiejskie o najgorszym 
dostępie do usług publicznych, 
obszar uzdrowiskowy, czy też 
obszar Gór Świętokrzyskich.

 Kielecki Obszar Funkcjonal-
ny: szczególne wsparcie skierowa-
ne zostanie na rzecz Miasta Kielce 
oraz gmin wchodzących w skład 
jego obszaru funkcjonalnego, na 
projekty mające w sposób zinte-
growany rozwiązywać problemy 
na tym terytorium. Służy temu 
nowy mechanizm – Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne, oparte na 
realizacji celów wspólnej Strategii 
dla obszaru funkcjonalnego Kielc. 
Środki zarezerwowane w RPO WŚ 
2014-2020 na ten cel to 340 mln 
PLN.

 Niemal 30% alokacji RPO 
WŚ 2014-2020 stanowią środki 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, finansujące projekty 
podnoszące poziomu kapitału 
społecznego w regionie. Przedsię-
wzięcia te skoncentrowane będą 

m.in. na walce z wykluczeniem 
społecznym, poprawie dostępu 
usług publicznych (m.in. żłobki, 
przedszkola, opieka zdrowotna, 
edukacja szkolna), zapewnieniu 
dostępu do zatrudnienia osobom 
poszukującym pracy, wsparciu 
samozatrudnienia w formie dotacji 
i mikropożyczek, wysokiej jakości 
doradztwo i szkolenia zawodowe 
dla przedsiębiorców i pracowni-
ków.

 Odpowiedź na problemy 
demograficzne.
Jednym z najpoważniejszym 
zagrożeń dla rozwoju gospo-
darczego regionu są niekorzyst-
ne prognozy demograficzne, 
wskazane w wyraźny sposób 
w Strategii rozwoju wojewódz-
twa. Przyczyny tego trendu to: 
migracja młodych osób poza wo-
jewództwo na etapie studiów, 
bądź dotycząca absolwentów 
szkół wyższych, a także ujemny 
przyrost naturalny (wynikający 
m.in. z trudnej sytuacji młodych 
osób na rynku pracy oraz nie-
dostatku żłobków i przedszkoli, 
które ułatwiają godzenie kariery 
zawodowej z obowiązkami rodzi-
cielskimi. W RPOWŚ 2014-2020 
zaprojektowano spójny pakiet 
przedsięwzięć, które mają zniwe-
lować najpoważniejsze czynniki 
decydujące o niekorzystnych 
prognozach demograficznych. 
Wsparcie trafi m.in. na realizację 
projektów dotyczących zakła-
dania i rozwoju przedsiębiorstw 
(tworzenie nowych miejsc pracy), 
przewidujących pomoc absol-
wentom w znalezieniu pracy lub 
utworzenie własnej działalności 
gospodarczej, dotyczących two-
rzenia żłobków i przedszkoli, jak 
również poprawiających dostęp 
do opieki zdrowotnej (ważne tak-
że w przypadku seniorów), umoż-
liwiających przekwalifikowanie, 
aktualizację swoich kwalifikacji 
zawodowych w celu sprostania 
wymogom rynku pracy. 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Najważniejsze obszary wsparcia 
w RPO WŚ 2014 – 2020
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 Przedsiębiorcy z samorzą-
dowcami o partnerstwie na rzecz 
regionu

 Była to pierwsza w historii se-
sja, w której tak licznie uczestniczyli 
przedstawiciele instytucji bizneso-
wych i przedsiębiorcy, a jej tematyka 
była tak mocno związana z gospo-
darką.

 - Nadal chcemy was wspierać, 
mamy do tego instrumenty i wiemy, 
że przyczyni się to do rozwoju regio-
nu. Chcemy w nowej perspektywie 
pozytywnie wpływać na przemiany 
gospodarcze. Czynnikiem kluczo-
wym będzie obecnie innowacyj-
ność, której nie da się wykreować 
administracyjnie bez twórczego 

podejścia przedsiębiorców. Ważne 
jest, aby wspólnie wykorzystywać 
nasze doświadczenie - mówił Prze-
wodniczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Tadeusz Kowal-
czyk.

 Z kolei marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas 
dziękował środowisku przedsiębior-
ców za tę niezwykle ważną inicja-
tywę. - Spotykamy się po to, aby 
zdiagnozować bariery i rozmawiać 
o tym, jak skutecznie wykorzystywać 
środki związane z nową perspek-
tywą unijną. Bardzo zależy nam na 
tym, aby dzisiejsze spotkanie nie było 
jednorazowym epizodem. Chcemy 
stworzyć płaszczyznę do dialogu, 
w którym możemy siebie wysłuchać. 

Chcemy, abyście powiedzieli, gdzie 
wyczuwacie bariery. Mamy przygo-
towane pewne ramowe regulacje, 
mamy projekt strategii innowacyj-
ności, mamy projekt RPO. Są tam 
zapisy, które z gospodarki czynią 
priorytet w przyszłej perspektywie. 
Niezwykle ważny będzie też rynek 
pracy. Dziś warunkiem rozwoju jest 
współpraca przedsiębiorców i świata 
nauki - podkreślał Adam Jarubas.

 O barierach i zagrożeniach 
w rozwoju firm oraz ich szansach 
rozwojowych mówił Prezes Sto-
warzyszenia Forum Pracodawców 
w Kielcach Ireneusz Janik. - Roz-

wiązywanie problemów, z jakimi się 
teraz borykamy wynika ze współ-
działania w różnych formach sektora 
prywatnego i publicznego. Żadna 
grupa społeczna nie jest w sta-
nie realizować swoich interesów 
z pominięciem pozostałych grup. 
Przedsiębiorcy i samorządy muszą 
szukać wspólnego mianownika, 
który umożliwi lepszy rozwój całej 
wspólnoty lokalnej. Warto dbać o to, 
aby cele współpracy były zbieżne 
- mówił Ireneusz Janik, który przed-
stawiał jednocześnie pracę Stowa-

rzyszenia Forum Pracodawców 
w Kielcach.

 - Sektor małych i średnich 
przedsiębiorstw to dziś 99% wszyst-
kich firm. Cieszymy się, że po raz 
pierwszy sesja Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego jest w pełni, 
otwarcie poświęcona przedsiębior-
com. Bez współpracy z nami nie ma 
mowy o rozwoju regionu. Chce-
my, aby Świętokrzyskie rozwijało 
się gospodarczo, aby ludzie chcieli 
tu zostawać, rozwijać się – mówił 
Prezes Świętokrzyskiego Związku 
Pracodawców Prywatnych Lewiatan 
Tomasz Tworek.

 Ryszard Zbróg, prezydent Staro-
polskiej Izby Przemysłowo-Handlo-
wej mówił o tym, że za rozwojem 
infrastruktury w regionie, powinien 
iść rozwój gospodarki. - Deklarujemy 
szeroką współpracę, jesteśmy bar-
dzo wdzięczni za zorganizowanie 
tej sesji. Nasze działania zmierzają 
do wspierania przedsiębiorczości, 
a mówienie o rozwoju przedsiębior-
czości musi mieć charakter bardzo 
konkretny. Chodzi o podstawową 
aktywność - aktywność ludzką. Bez 
pracy i aktywności gospodarczej 

24 lutego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach odbyła się XL sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 
Podczas obrad radni  wspólnie z przedstawicielami środowiska przedsiębiorców debatowali na temat partnerstwa Samorzą-
du Województwa i przedsiębiorców dla rozwoju regionu. Przyjęli Strategię Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do 
rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+. Udzielili powiatowi skarżyskiemu pomocy 
finansowej oraz poparli organizację  konkursu „Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Świętokrzyska”. 

Obradowali radni Sejmiku

Prezydium Sejmiku

W sesji licznie uczestniczyli przedstawiciele instytucji 
biznesowych i przedsiębiorcy

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
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nie ma miejsc pracy, nie ma rynku 
stabilizującego działanie państwa, 
regionu. My rozumiemy rozwój 
gospodarczy pozytywnie - przez 
własną aktywność, również spo-
łeczną. Mieszkańcy województwa 
są w ostatnich latach świadkami 
dynamicznego rozwoju regionu 
- powstają obiekty infrastruktury 
lokalnej, sportowe, potrzebne w ży-
ciu społecznym, remontowane są 
drogi. Te osiągnięcia i optymizm 
nimi powodowany są osłabiane 
odczuciami z zakresu gospodarka 
i przedsiębiorczość - mówił Ryszard 
Zbróg.

 Swoje wystąpienia dotyczące 
możliwość wsparcia przedsiębiorstw 
ze strony instytucji otoczenia bizne-
su przedłożyli radnym Krzysztof 
Kobryń, prezes zarządu Funduszu 
Pożyczkowego Województwa Świę-
tokrzyskiego sp. z o.o. oraz Ryszard 
Stępień, prezes zarządu Świętokrzy-
skiego Funduszu Poręczeniowego  
sp. z o.o..

 Zwieńczeniem obrad było 
podpisanie listu intencyjnego 
w sprawie współpracy pomiędzy 
Województwem Świętokrzyskim 
a Forum Gospodarczym Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego.

 Rozwijać się w oparciu o in-
nowacje

 Podczas sesji radni przyjęli Stra-
tegię Badań i Innowacyjności (RIS3) 
Od absorpcji do rezultatów – jak 
pobudzić potencjał województwa 
świętokrzyskiego 2014-2020+. Opra-

cowanie tego dokumentu i wskaza-
nie tzw. inteligentnych specjalizacji 
regionu jest warunkiem wstępnym 
dla otrzymania finansowania z Unii 
Europejskiej.

 - Przyjęcie Strategii Innowacji 
nie jest tylko przyjęciem dokumentu. 
Jestem przekonany, że jest to zgoda 
na proces zmian. Chcemy, jak mó-
wimy w tytule tego dokumentu, 
odchodzić od absorpcji środków 
Unii Europejskiej do inwestowania, 
które ten proces zmian pobudzi. Do 
inwestowania skoncentrowanego 
na wybranych obszarach gospodar-
ki województwa świętokrzyskiego, 
które w tym dokumencie określili-
śmy jako tzw. inteligentne specjaliza-
cje, do inwestowania precyzyjnego 
w obszary, które rozwijając się same, 
powodują rozwój innych zależnych 
podmiotów, przedsiębiorstw. Po-
trzebujemy tych zmian, bo woje-
wództwo świętokrzyskie znajduje 
się w trudnym społeczno-gospodar-
czym położeniu ze względu na ne-

gatywne trendy demograficzne, ze 
względu na wysokie bezrobocie i na 
to, że jesteśmy bardzo podatni na 
zmienne cykle gospodarcze – mówił 
Jan Maćkowiak, członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego, 
który dokument rekomendował 
radnym.

 Zasadniczym celem, jaki wyzna-
cza Strategia jest, by do roku 2020 
w województwie świętokrzyskim 
zapanowała kultura sprzyjająca 
innowacjom, przedsiębiorczości 
i konkurencyjności, która pomoże 

stworzyć nowe i trwałe miejsca pra-
cy dla wysoko wykwalifikowanych 
pracowników oraz wesprze wzrost 
gospodarczy, który będzie szybszy 
niż średnia krajowa. 

 - W bardzo szerokim gremium 
szukaliśmy branż, które wsparte 
- dźwigną nasze województwo. 
Analizowaliśmy wiele możliwości, 
pojawiały się takie, jak design, któ-
re później odrzuciliśmy, bowiem 
uznaliśmy, że w wielu innych re-
gionach pojawiają się takie obszary, 
a nasz potencjał do tego jest zbyt 
mały. Ostatecznie, mianem inteli-
gentnych specjalizacji określiliśmy: 
zasobooszczędne budownictwo, 
przemysł metalowo-odlewniczy, tu-
rystykę zdrowotną i prozdrowotną 
oraz nowoczesne rolnictwo i prze-
twórstwo spożywcze – mówi Jan 
Maćkowiak - Wskazujemy także trzy 
horyzontalne specjalizacje, które 
będą wspierane we wszystkich 
działaniach, są to: nowoczesne 
technologie informatyczno-komu-
nikacyjne, branża targowo-konfe-

rencyjna i zrównoważony rozwój 
energetyczny. 

 Zapisy Strategii Badań i Innowa-
cyjności korespondują z zapisami 
Strategii Rozwoju Województwa 
Świętokrzyskiego do roku 2020 oraz 
projektem Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 
który konsultowany teraz będzie 
z Komisją Europejską. W nowej per-
spektywie finansowej nasz region 
będzie miał do dyspozycji ponad 
5,6 mld zł, z czego 1,5 mld zł de-
dykowane jest przedsiębiorczości.

 Podczas sesji radni udzielili 
powiatowi skarżyskiemu pomocy 
finansowej oraz poparli organizację 
konkursu „Piękna i przyjazna dla śro-
dowiska Wieś Świętokrzyska”. Przyjęli 
również uchwałę w sprawie likwi-
dacji Nauczycielskiego Kolegium 
Języków Obcych w Sandomierzu.

Anna Rdzanek-Kapsa 
Mateusz Cieślicki

Z PRAC SEJMIKU

Piotr Żołądek przybliżył radnym ideę konkursu „Piękna i przyjazna 
dla środowiska Wieś Świętokrzyska”

Chcemy, aby Świętokrzyskie rozwijało się gospodarczo- podkreślał 
Tomasz Tworek

Przyjęcie Strategii Badań i Innowacji rekomendował radnym Jan Maćkowiak
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Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia – jedne z najbardziej oczekiwanych i pożądanych. Wszyscy korzystamy, choć 
w większości nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy. Dzięki unijnemu wsparciu świętokrzyskie placówki budują nowe 
oddziały i kupują najnowocześniejszy sprzęt.

Inwestycje w infrastrukturę 
ochrony zdrowia

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nowoczesny blok operacyjny

Blok operacyjny jest wydzieloną, zamkniętą komórkę organizacyjną staszowskiego szpitala, dostępną tylko dla osób bezpośrednio zaangażowa-
nych w wykonywanie zabiegów operacyjnych. Obsługuje chorych z oddziałów zabiegowych: chirurgii, urologii, położnictwa i ginekologii oraz 
ortopedii i traumatologii. Blok operacyjny jest utrzymywany w pełnej gotowości do natychmiastowego wykonania zabiegów operacyjnych 
o każdej porze z pełną obsadą. W skład bloku wchodzą 4 sale operacyjne, sala wybudzeń, pomieszczenie przygotowawcze dla pacjentów, 
śluzy materiałowe, pomieszczenie aparatury medycznej, magazyn materiałów sterylnych, 
magazyn implantów, pomieszczenia socjalne i pomieszczenia sanitarne. Blok wyposażony jest 
w nowoczesny sprzęt, w tym m.in.: zestawy do artroskopii i laparoskopii, nóż ultradźwiękowy, 
diatermie nowej generacji z koagulacją argonową, aparat RTG z ramieniem C i laser holmowy 
do zabiegów litotrypsji i enukleacji prostaty.

Tytuł projektu: Rozbudowa Szpitala w Staszowie poprzez budowę bloku operacyjnego
Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
Całkowita wartość projektu: 13 664 788.73 zł
Wartość dofinansowania z UE: 7 999 398.72 zł

Neurochirurgia w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

Budowa nowej siedziby neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach trwała rok. Dzięki 
tej inwestycji oddział powiększył się o 25 łóżek, a pacjenci leżą w przestronnych salach z łazienkami. Neuro-
chirurgia ma też do dyspozycji dwie nowoczesne sale operacyjne. Dzięki tym zmianom, kielecka placówka 
może przyjąć nawet półtora tysiąca pacjentów rocznie. Obecne wyposażenie oddziału jest bardzo dobre 
i umożliwia wykonywanie szerokiego zakresu diagnostyki i operacji na najwyższym poziomie. To jedyny 
taki oddział w województwie świętokrzyskim. 

Tytuł projektu: Rozbudowa Szpitala o Oddział Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach 
Nazwa beneficjenta: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Całkowita wartość projektu: 22 456 399.64 zł
Wartość dofinansowania z UE: 9 519 203.11 zł

Nowa Izba Przyjęć i Pracownia Endoskopii

Nowa izba przyjęć i pracownia endoskopii powstały w dobudowanej części szpitala. Teraz do dyspozycji pacjentów i personelu są dwie 
osobne pracownie, pomieszczenie do dezynfekcji sprzętu i sala dla chorych z dwoma łóżkami. W rozbudowanej izbie przyjęć znajduje się 
pokój badań i dwa gabinety zabiegowe, izolatka, łazienka i pomieszczenie depozytu. W centralnym punkcie mieści się rejestracja, gdzie pa-
cjenci mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje. Wszystko zajmuje około 400 metrów kw. Inwestycja ta była największą realizowaną do 
tej pory w chmielnickim szpitalu. Znacznie poprawiła komfort pracy personelu szpitala i korzystania 
ze świadczeń przez pacjentów.

Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku 
Nazwa beneficjenta: Szpital Powiatowy w Chmielniku
Całkowita wartość projektu: 7 913 539.28 zł
Wartość dofinansowania z UE: 4 210 603.32 zł
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Szpitalny Oddział Rehabilitacji

Nowy budynek szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze składa się z dwóch oddziałów szpitalnych dla 60 
osób, jadalni, sali konferencyjnej, izby przyjęć, sali do fizyko- i kinezyterapii. W ramach projektu rozbudowana została również oczyszczalnia 
ścieków spełniająca wymogi całego kompleksu budynków, nowego oraz już istniejących. Szpital wykonuje świadczenia rehabilitacyjno-lecz-
nicze w zakresie kompleksowej rehabilitacji pacjentów z schorzeniami narządu ruchu o etiologii neurologicznej, ortopedycznej, urazowej 
i reumatologicznej. Zapewnia stałą opiekę i szeroki wachlarz usług rehabilitacyjnych z użyciem nowoczesnej aparatury w zakresie elektro-
lecznictwa, ciepłolecznictwa, magneto- i laseroterapii, krioterapii, hydroterapii, kinezyterapii indywidualnej i zbiorowej, hipoterapii, terapii 
zajęciowej i terapii wodnej.

Tytuł projektu: Budowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 
Nazwa beneficjenta: Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
Całkowita wartość projektu: 11 588 382.44 zł
Wartość dofinansowania z UE: 8 893 092.31 zł

Morawicki szpital wyremontowany i zmodernizowany

Kapitalny remont Oddziału XIII Terapii Uzależnień od Alkoholu trwał prawie dwa lata. Oddział 
został nie tylko zmodernizowany ale i kompleksowo wyposażony. W ramach projektu do 
szpitala dobudowany został również nowy pawilon. Projekt był realizowany w ramach RPO 
WŚ, część środków pochodziła z budżetu województwa. Oddział zajmuje się diagnozowa-
niem pacjentów uzależnionych, leczeniem i rehabilitacją, prowadzeniem terapii odwykowej 
indywidualnej i grupowej, konstruowaniem osobistych programów terapii odwykowej. 
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy liczy  ponad 740 łóżek. Na oddziałach od-
wykowych jest około 170 miejsc. W placówce leczą się pacjenci z całego  kraju. 

Tytuł projektu: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie szpitalnych oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy
Nazwa beneficjenta: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
Całkowita wartość projektu: 10 785 888.52 zł
Wartość dofinansowania z UE: 8 908 110.49 zł

Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Inwestycja polegała na wykonaniu funkcjonalnego połączenia pomieszczeń istniejącego oddziału 
kardiologii oraz zaprojektowaniu układu funkcjonalnego pod potrzeby kardiochirurgii na I i II pię-
trze szpitala. W jej ramach powstał Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej i dwie nowe sale 
operacyjne wyposażone w 4 aparaty do znieczulenia ogólnego najnowszej generacji, 3 aparaty do 
krążenia pozaustrojowego, aparat do oxymetrii mózgowej, aparat do pozaustrojowego utlenowania 
krwi – ECMO, pompę centyfugalną do wspomagania serca. Wybudowano również parking wraz 
z odwodnieniem dla samochodów osobowych na 37 miejsc postojowych z siecią wewnętrznych 
dróg dojazdowych, chodniki oraz plac manewrowy. Przebudowane zostały wewnętrzne sieci kana-
lizacji sanitarnych i kanalizacji deszczowej w poziomie niskiego parteru oraz tereny zielone wokół 
inwestycji. W ramach tego projektu zakupiono również łóżka kardiochirurgiczne i pooperacyjne, 
zlewy i stoły ze stali nierdzewnej, lampy operacyjne, meble do pomieszczeń socjalno-biurowych, 
sprzęt komputerowy.

Tytuł projektu: Rozbudowa Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii o Kardiochirurgię
Nazwa beneficjenta: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Całkowita wartość projektu: 24 354 347.37 zł
Wartość dofinansowania z UE: 14 077 370.58 zł

Anna Rdzanek-Kapsa
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 - Z analizy zmian proce-
sów demograficznych wyni-
ka, że sytuacja demograficz-
na w naszym województwie 
jest bardzo zła. Świętokrzy-
skie należy do najszybciej 
wyludniających się polskich 
regionów. Dzieje się tak 
przede wszystkim w wyniku 
migracji, szczególnie ludzi 
młodych, ale też z powodu 
ujemnego przyrostu natu-
ralnego. Jak odwrócić lub 
przynajmniej zatrzymać te 
negatywne trendy?

 - To, niestety, prawda. Oczy-
wiście na czynniki ekonomicz-
ne skłaniające Polaków do mi-
gracji zagranicznych, rząd musi 
wpływać odpowiednią polityką 
gospodarczą. Natomiast jeśli 
chodzi o problem migracji 
wewnętrznej, konieczne jest 
podejmowanie intensywnych 
działań na poziomie regionu.  

 Co zrobić aby młodzi ludzie 
nie szukali swojego szczęścia 
poza granicami wojewódz-
twa świętokrzyskiego? Przede 
wszystkim na każdym etapie 
kształcenia –już od przedszkola 
- powinniśmy w nich pobu-
dzać świadomość tożsamości 
regionalnej. A ta rodzi się wraz 
z przyswojeniem odpowied-
nio szerokiej wiedzy o regionie, 
jego bogatej historii, nierzadko 
krętych losach. Potrzebna jest 
więc swoista praca u podstaw: 
poprzez edukację i odpowied-
nie wychowywanie młodych 
mieszkańców, powinniśmy bu-
dować w nich poczucie więzi 
z regionem, miłość do małej 
ojczyzny. 

 - Wielu młodych ludzi 
wyjeżdża ze Świętokrzy-
skiego w  poszukiwaniu 
studiów wyższych, których 
ukończenie ma zaowocować 

w przyszłości uzyskaniem 
dobrej pracy.

 - Pomijając nawet ważny 
aspekt finansowy związany 
choćby z wyjazdami do odle-
głych ośrodków akademickich, 
czy zakwaterowaniem, sądzę, 
że nie ma powodów, by szu-
kać edukacji poza granicami 
województwa. Obydwie nasze 
uczelnie publiczne są w stanie 
zapewnić równie wysoką ja-
kość nauczania jak inne, o zde-
cydowanie dłuższej historii, 
krajowe ośrodki naukowe. 
Daleka jestem zresztą od 
stwierdzenia, że studia mają 
przygotowywać w pełni do 
rynku pracy. Uważam ponadto, 
że aktualna struktura gospo-
darki województwa święto-
krzyskiego nie absorbuje osób 
z wyższym wykształceniem. 
Najważniejsze jest to, by absol-
wenci wyższych uczelni potra-
fili odpowiadać na wyzwania 
nowoczesnej gospodarki, by 
decydowali się brać sprawy 
we własne ręce, byli przygo-
towani do samo zatrudnienia 
i zatrudniania innych. To oni 
muszą stawać się lokalnymi 
liderami. 

 Budowanie postaw przed-
siębiorczych musi rozpoczynać 
się bardzo wcześnie. Już w gim-
nazjum powinno się kształto-
wać postawy kreatywnego 
myślenia i wpajać młodzieży, 
że państwo nie ma obowiązku 
tworzenia nam miejsc pracy, 
bo to przede wszystkim my je-
steśmy odpowiedzialni za swój 
los, także los zawodowy. Jeśli 
zdołamy zaszczepić w młodych 
ludziach postawę przedsiębior-
czą, to będą mieli dużo większą 
szansę znalezienia swojej niszy 
na świętokrzyskim rynku pracy. 
Będą wypatrywali szans dla 
siebie. 

 W tego rodzaju myślenie 
doskonale wpisała się decyzja 
mojej macierzystej uczelni, iż 
każdy student UJK, niezależ-
nie od kierunku kształcenia, 
zdobywa wiedzę z zakresu 
przedsiębiorczości. Na Wydzia-
le Zarządzania i Administracji 
studenci zapoznają się z wie-
lowymiarowym charakterem 
przedsiębiorczości, w tym po-
stawy życiowej, którą powinni 
się kierować, aby osiągnąć suk-
ces zawodowy. Wielką nadzieję 
pokładam też w działalności 
Akademickiego Biura Karier, 
które daje możliwość odby-
wania staży i praktyk. Biuro już 
na starcie studiów znacznie 
poszerza horyzonty i buduje 
kapitał doświadczeń, które są  
dla studenta, a w przyszłości 
absolwenta, niezbędne na ryn-
ku pracy.

 Dlaczego jest to tak ważne? 
Ponieważ odsetek bezrobocia 
wśród osób nie posiadających 
stażu zawodowego jest naj-
wyższy wśród osób młodych, 
z drugiej zaś strony – mówię 
to z przykrością – niewielu stu-
dentów, choć z dostrzegalną 
tendencją wzrostową, przeja-
wia postawy przedsiębiorcze.
Podsumowując, uważam, że 
istnieją potencjalne drogi za-
trzymania młodych ludzi w wo-
jewództwie świętokrzyskim, 
konieczne jest jednak połącze-
nie dwóch ważnych elemen-
tów: wzmacnianie w nich przy-
wiązania do lokalnej ojczyzny 
przy jednoczesnym uczeniu 
kreatywności i  pobudzaniu 
postaw przedsiębiorczych od 
najmłodszych lat. Powinniśmy 
wpajać młodym ludziom, że 
ich przyszłość zaczyna się już 
dzisiaj i aby dobrze im się żyło 
za 15, 20, czy 30 lat, już dzisiaj 
muszą podejmować pierwsze 
drobne kroki związane z za-

Rozmowa z dr Anna Dybałą, Prodziekan Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Pielęgnujmy poczucie więzi z regionem

WYWIAD

dr Anna Dybała
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Informujemy, że w związku z remontem elewacji 
budynku C2 Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego przy al. IX Wieków Kielc 3 
w Kielcach, od 10 marca br. zamknięte jest główne 
wejście do budynku. Od tego dnia korzystać moż-
na z drugiego wejścia, dotychczas pełniącego rolę 
wyjścia ewakuacyjnego.

 Zmiany dotyczą również umiejscowienia Biura 
Obsługi Interesantów oraz portierni. Na czas remontu 
Biuro ulokowane zostało na I piętrze budynku C2 (w holu, 
obok windy), natomiast portiernia na parterze na wprost 
nowego wejścia. Jednocześnie informujemy, że zarów-
no numery telefonów BOI jak i adresy e-mail pozostały 
niezmienione. 

 Przebudowa wejścia głównego potrwa około dwóch 
miesięcy. Za wszelkie utrudnienia  przepraszamy.

trudnieniem. Jeśli uda się tego 
dokonać, zatrzymamy te kre-
atywne lotne ptaki w regionie 
świętokrzyskim, z pożytkiem 
dla województwa, ale także 
dla nich samych.

 - Jednak każdy ambitny 
„młody wilk” myślący o samo 
zatrudnieniu, a nawet stwo-
rzeniu miejsc pracy dla in-
nych, prędzej czy później 
stanie przed dylematem: 
jaką branżę wybrać, w jaką 
działalność angażować swo-
je siły?

 - Wskazanie obszaru dzia-
łalności to rzecz najtrudniejsza. 
Według mnie potencjalnie naj-
lepszym obszarem rozwija-
nia działalności gospodarczej 
w naszym województwie jest 
turystyka. Oczywiście my nigdy 
nie będziemy położeni pod 
Giewontem, ani województwo 
świętokrzyskie nie stanie się 
nagle terenem nadmorskim, 
ale możemy starać się o zbudo-
wanie marki Świętokrzyskiego 
np. w oparciu o kilkudniową 
turystykę na świeżym po-

wietrzu. Za sprawą promocji 
turystycznej, znaki firmowe 
województwa świętokrzyskie-
go mogą doskonale wpisać się 
w pamięć. Wzmacnianie dzia-
łań promocyjnych jest o tyle 
prostsze, że Świętokrzyskie 
jednoznacznie kojarzy się ze 
Świętym Krzyżem, z sabatem 
czarownic, nasze wojewódz-
two to miejsce gdzie pierwsze 
swoje kroki stawiał dinozaur. 
Dlatego musimy pokazywać 
nie tylko walor agroturystycz-
ny, ale również historyczny 
naszego regionu. I z tych ele-
mentów powinniśmy stworzyć 
dobry produkt.  Bo dlaczego 
nasze Gołoborze, pomijając 
ilość i wielkość kamieni, ma 
odstawać, jako atrakcja tu-
rystyczna, od Stonehenge 
w Wielkiej Brytanii? Dlatego 
właśnie w turystyce upatry-
wałabym duży potencjał na 
zakładanie małych podmiotów 
biznesowych z innowacyjną 
taktyką podejścia do poten-
cjalnego turysty. 

 Niemały potencjał widzę 
także w usługach związanych 

z szeroko rozumianym zago-
spodarowaniem czasu wol-
nego. Nadal uczestniczymy 
w procesie rozwarstwienia 
ekonomicznego społeczeń-
stwa; przybywa osób biedniej-
szych, ale także zamożnych, 
dlatego warto więc pomyśleć 
o usługach zagospodarowania 
czasu wolnego tych bogacą-
cych się osób. Uważam rów-
nież, że powiększająca się ilość 
podmiotów gospodarczych 
(dynamika tego zjawiska jest 
malejąca, ale przedsiębior-
czość szacowana liczbą aktyw-
nych przedsiębiorstw, wciąż 
wzrasta), będzie wymagała 
obsługi finansowej i prawnej. 
Rodzi się zatem możliwość 
zagospodarowania osób po 
kierunku „finanse”, czy „rachun-
kowość”. 
 
 - Poważnym problem 
naszego kraju - także woje-
wództwa świętokrzyskiego - 
jest starzenie się społeczeń-
stwa… 

 - Dlatego niezbędna jest 
skoordynowana polityka ma-

kroekonomiczna państwa w za-
kresie motywowania ludzi do 
powiększania swoich rodzin. 
Starzejące się społeczeństwo 
to oczywiście problem, ale 
też wyzwanie dla ambitnych 
przedsiębiorców, także tych 
młodych, którzy szukają odpo-
wiedniego obszaru działalności. 
Myślę, że za 15 - 20 lat niczym 
szczególnym w naszym wo-
jewództwie nie będą zakłady 
kosmetyczne, czy fryzjerskie 
ze specjalistyczną ofertą dla 
bardziej dojrzałych, zaawanso-
wanych wiekowo odbiorców. 
Myślę również o prywatnych 
domach późnej starości, sądzę 
bowiem, że i takie miejsca będą 
powstawały. 

 To wszystko są przykła-
dy działalności, które nie tyl-
ko podnoszą komfort życia 
mieszkańców, ale też pozwalają 
tworzyć nowe miejsca pracy 
i tym samym zatrzymywać ludzi 
w województwie świętokrzy-
skim.  

rozmawiał Robert Siwiec

Z PRAC SEJMIKU

Informacja dla interesantów Urzędu
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 - Wiedza finansowa jest 
niezbędna w dzisiejszych 
czasach. Stanowi podsta-
wę funkcjonowania każ-
dego z nas - mówi Adam 
Jarubas , marszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego. 
- W jaki sposób oszczędzać, 
jak gospodarować własnymi 
finansami, co zrobić, żeby 
pomnożyć swoje oszczędno-
ści – to pytania, które zadaje 
sobie statystyczny Polak. Cie-
szę się, że nasza współpraca 
z Fundacją Kronenberga, od 
wielu lat aktywnie działającą 
na polu edukacji finansowej, 
owocuje przedsięwzięciami, 
które przybliżają mieszkań-
com województwa świę-
tokrzyskiego podstawowe 
pojęcia finansowe i pokazują  
sposoby na efektywne go-
spodarowanie domowym 
budżetem. Będziemy mogli 
o tym podyskutować pod-
czas debaty - dodaje.

 Jej celem jest zasygnali-
zowanie potrzeby edukacji 
finansowej polskiego spo-
łeczeństwa oraz konieczno-
ści podjęcia długofalowych 
działań mających na celu 
podniesienie kompeten-
cji finansowych Polaków. 
W gronie panelistów Adam 
Jarubas, marszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego, 
prof. Wojciech Saletra, dzie-
kan Wydziału Zarządzania 
i Administracji Uniwersy-
tetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, prof. Andrzej 

Szplit, prezes Polskiego To-
warzystwa Ekonomicznego 
Kielce i Krzysztof Kaczmar, 
prezes Fundacji Kronenberga 
przy Citi Handlowy.

 - Chcemy zaprezento-
wać jak w sposób atrakcyjny, 
z wykorzystaniem nowocze-
snych technologii, można 
uczyć zagadnień ekonomicz-
nych – podkreśla Krzysztof 
Kaczmar. 

 Punktem wyjścia dla 
dyskusji jest cykliczne ba-
danie Fundacji Kronenberga 
i TNS Polska „Postawy Pola-
ków wobec oszczędzania”. 
Raport diagnozuje podejście 

Polaków do kwestii związa-
nych m.in. z oszczędzaniem, 
emeryturą i inwestowaniem. 
Publikowany jest w ramach 
„Tygodnia dla Oszczędzania”, 
ogólnopolskiej akcji eduka-
cyjnej nawiązującej do Świa-
towego Dnia Oszczędzania, 

obchodzonego na całym 
świecie 31 października. 

 Z raportu wynika, że 
planowanie przyszłości nie 
jest naszą najlepszą stro-
ną. Mniej, niż połowa z nas 
oszczędza, niewielu regu-
larnie odkłada pieniądze na 
finansowe zabezpieczenie 
swojej przyszłości – robi to 
zaledwie co dziesiąty Polak. 
Niechętnie inwestujemy. 
I jesteśmy niezwykle wręcz 
przywiązani do papierowego 
pieniądza, na co dzień posłu-
guje się nim ponad połowa 
z nas.

Podczas marcowej debaty 
zostaną zaprezentowane 
szczegółowe wnioski z ra-
portu, będzie to także oka-
zja, by porozmawiać o tym, 
jak uczyć podstawowych 
kompetencji finansowych 
i kiedy właściwie ta edukacja 
powinna się rozpocząć. 

 Dodatkowo podczas 
spotkania  nastąpi inaugu-
racja konkursu „Pierwszy 
Milion”. Jest to pierwsza na 
polskim rynku  gra symula-
cyjna online dostępna przez 
Internet, która uczy jedno-
cześnie:  gospodarowania 
budżetem, oszczędzania 
oraz inwestowania na gieł-
dzie. To specjalna edycja dla 
świętokrzyskich studentów. 

Anna Rdzanek-Kapsa

„Innowacyjna Edukacja Finansowa społeczeństwa” – debata pod takim tytułem, która odbędzie się 26 marca br. w Cen-
trum Biznesu i Przedsiębiorczości UJK w Kielcach, wieńczy obchody „Tygodnia dla Oszczędzania” w województwie świę-
tokrzyskim. Partnerem akcji Fundacji im. Leopolda Kronenberga w regionie jest Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego w Kielcach.

Jak w sposób atrakcyjny uczyć 
zagadnień ekonomicznych?

WYDARZENIA
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Jak podaje Urząd Staty-
styczny w Kielcach, według 
danych z 2012 r. przeciętna 
mieszkanka województwa 
świętokrzyskiego miała 42 
lata, średnie wykształcenie, 
odważniej podchodziła do 
kwestii prowadzenia własnej 
firmy, na zamążpójście decy-
dowała się w wieku 25 lat i 9 
m-cy, zaś matką zostawała 
pomiędzy 25 a 29 rokiem 
życia.

Podobnie jak w latach po-
przednich także w 2012 r. 
kobiety stanowiły nieznacz-
ną większość mieszkańców 
świętokrzyskiego. Ich udział 
kształtował się na poziomie 
51,2% (651,6 tys.), a współ-
czynnik feminizacji wyniósł 
105. Oznacza to, że na 100 
mężczyzn przypadało 105 ko-
biet. Świętokrzyskie należało 
do słabiej sfeminizowanych 
regionów, w kraju wartość 
wskaźnika wyniosła 107, 
a udział - 51,6%. Proporcje 
ludności wg płci uzależnione 
były od wieku. Wśród osób do 
49 lat więcej było mężczyzn 
(współczynnik feminizacji – 
94), w przedziale wiekowym 

50-54 lata nastąpiło zrówna-
nie obu płci, natomiast od 
55 lat zaczęła się przewaga 
liczebna kobiet, która rosła 
wraz z wiekiem. Dla przy-
kładu wśród osób w wieku 
65 lat i więcej współczynnik 
kształtował się na poziomie 
161, a 80 lat wzwyż – 225.

Dążenie do poprawy poziomu 
życia stymulowało aktywność 
edukacyjną i zawodową ko-
biet. Odkładały one w czasie 
decyzję o zamążpójściu i po-
siadaniu dziecka. Średni wiek 
panien wchodzących w zwią-
zek małżeński wynosił 25 lat  
i 9 m-cy, przy czym jeśli ko-
bieta była mieszkanką miasta 
decydowała się na ten krok 
w wieku 27 lat, a jeśli wsi 
2 lata wcześniej.

Świadome wybory związane 
z macierzyństwem spowo-
dowały przesunięcie najwyż-
szej płodności kobiet z grupy 
wieku 20-24 lata od 25 do 29 
lat (38,5% urodzeń żywych), 
kiedy były już wykształcone. 
Wśród urodzeń odnotowa-
nych w tej grupie wiekowej 
58,0% matek legitymowało 
się dyplomem ukończenia 
studiów wyższych. Ponadto 
rósł odsetek porodów w ko-
lejnej grupie wiekowej 30-34 
lata (do 26,8%), co jest wy-
nikiem realizacji tzw. odło-
żonych urodzeń.
I choć przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie kobiet było 
o 11% niższe od wynagrodze-
nia mężczyzn (na podstawie 
badania struktury wynagro-
dzeń według zawodów pro-
wadzonego w październiku 
w 2012 r.), a bizneswomen 
na tle swojej populacji nadal 
pozostawały w zdecydowa-
nej mniejszości, wytrwałość 
i coraz większa determinacja 
pań z każdym rokiem zwięk-
szały ich udziały w ogólnej 
zbiorowości podmiotów. 
Na koniec 2013 r. wśród za-
kładów osób fizycznych od-
setek podmiotów, których 
właścicielkami były kobie-
ty wyniósł 35,0% (29,7 tys.) 
i był o 0,3 p.proc. wyższy od 
notowanego rok wcześniej. 

Trudno jednak nie zauważyć, 
że doświadczenie przycho-
dzi z wiekiem. Niezmiennie 
większość właścicielek firm 
to panie, które ukończyły 50 
lat - 39,4%. Znaczący udział 
posiadały również kobiety 
w wieku od 36 do 50 lat – 
37,1%. Najrzadziej natomiast 
na prowadzenie własnej dzia-
łalności decydowały się panie 
do 35 lat – 23,5%.
W obliczu mitycznego prze-
konania o słabej płci, każdego 
dnia kobiety dowodzą swojej 
zaradności i umiejętności łą-
czenia w życiu wielu ról.

Redakcja we współpracy 
z Urzędem Statystycznym 

w Kielcach

Obecny portret statystycznej przedstawicielki płci pięknej wymyka się stereotypom typowej kobiety, zajętej głównie do-
glądaniem spraw domowych. Wiele pań osiąga bowiem swoje cele zawodowe, robi karierę, nie pozbawiając się przy tym 
roli matki i strażniczki pieleszy domowych. Przy okazji obchodzonego kilkanaście dni temu Dnia Kobiet postanowiliśmy 
przyjrzeć się świętokrzyskim paniom przez lupę statystyki…

Świętokrzyskie panie - silne i zaradne

ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA

Podobnie jak w latach poprzednich także w 2012 r. kobiety stanowiły nie-
znaczną większość mieszkańców Świętokrzyskiego
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 Podczas pobytu w Dreźnie 
uczniowie skarżyskiej szkoły 
mieli możliwość sprawdze-
nia swojej wiedzy i nabytych 
umiejętności, poznania no-
wego sprzętu ratowniczego, 
porównania organizacji i wa-
runków pracy ratownika i opie-
kuna medycznego w Polsce 
i Niemczech. Mogli także po-
znać kulturę sąsiedniego kraju, 
nawiązać kontakty zawodowe 

oraz  doskonalić język niemiec-
ki.

 Tymczasem skarż yska 
szkoła zamierza wziąć udział 
w kolejnym unijnym projek-
cie, tym razem w ramach pro-
gramu Erasmus+. Tym razem 
w praktykach zagranicznych 
w Niemczech będą mogli wziąć 
udział słuchacze kierunku tech-
nik farmaceutyczny.  

 Inicjatorem przedsięwzięcia 
jest Fundacja Vive Serce Dzieciom. 
Jak podkreślała podczas spotkania 
zorganizowanego w Urzędzie Mar-
szałkowskim jej szefowa, Grażyna 
Jarosz, pomysł uruchomienia kam-
panii wziął się przede wszystkim 
ze społecznej potrzeby: - Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego 
zdecydował o wyasygnowaniu 
znacznych funduszy na zbudowa-
nie całkowicie nowego obiektu, 
w którym leczone będą dzieci. Ta 
budowla to olbrzymie przedsię-
wzięcie i dlatego warto nam, ma-
jącym wpływ na społeczeństwo, 
zjednoczyć siły, wznieść się ponad 
podziały, wypełnić obywatelski obo-
wiązek i po prostu pomóc – mówiła 
Grażyna Jarosz.
 Marszałek Adam Jarubas pod-
czas konferencji zapewnił, że środki 
na budowę nowego szpitala oraz 
jego podstawowe wyposażenie 
są w pełni zabezpieczone, jednak, 
jak podkreślił, rozwój nowych tech-

nologii medycznych i konieczność 
sięgania po coraz nowocześniejszy 
sprzęt sprawia, że potrzeby finan-
sowe są dużo większe. - Prace przy 
budowie szpitala idą w iście eks-
presowym tempie, zrealizowana 
została już połowa inwestycji. Jej 
wartość wraz z wyposażeniem 
sięgnie 42 milionów złotych – po-
wiedział marszałek.
 Gospodarz województwa na-
mawiał, aby do akcji przyłączali się 
nie tylko świętokrzyscy przedsię-
biorcy, ale aby miała ona charakter 
powszechny. - Każdy z nas może 
być budowniczym tego szpitala. 
Olbrzymie wsparcie, jakiego szpita-
lik dziecięcy doświadczył choćby ze 
strony Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, jest dowodem na olbrzy-
mie pokłady dobra drzemiące w 
społeczeństwie - mówił. Podobną 
opinię wyraził ambasador kampa-
nii, znakomity zawodnik drużyny 
piłkarzy ręcznych Vive Targi Kielce 
Karol Bielecki:

 - Nasze hasło klubowe brzmi 
„Gramy Razem”. Stanowimy nie tylko 
jedną drużynę, jeden zespół, ale też 
mamy świadomość, że możemy 
robić coś wspólnie dla innych. Nie 
wahałem się ani sekundy przed 
przystąpieniem do tej akcji.  Może 
nie jesteśmy najbogatszym woje-
wództwem, ani Kielce nie są naj-
bogatszym miastem w Polsce, ale 
właśnie dlatego warto poczuć, że 
tworzymy coś wspólnie, że budu-
jemy coś razem. Takie poczucie to 

coś wspaniałego – mówił kielecki 
szczypiornista.
 Jak możemy przekazać pienią-
dze z naszego podatku na doposa-
żenie nowego szpitala dziecięcego? 
Wystarczy w zeznaniu podatkowym 
wpisać odpowiedni numer KRS 
organizacji pożytku publicznego 
i 1 procent należnego podatku. 
Numer KRS Fundacji Vive Serce 
Dzieciom to:  OOOO184209.

 Robert Siwiec

16-osobowa grupa słuchaczy kierunków ratownik medyczny i opiekun medyczny Policealnej Szkoły Pracowników Służb 
Społecznych w Skarżysku-Kamiennej w dniach 3-22 lutego 2014r. uczestniczyła w praktykach zawodowych w Dreźnie 
w Niemczech. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Marszałek Adam Jarubas oraz Grażyna Jarosz, prezes Fundacji Vive Serce Dzieciom namawiają do przekazywania 1% po-
datku na rzecz budowanej na kieleckim Czarnowie nowej siedziby Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego. 
21 lutego zainaugurowana została kampania społeczna „1% podatku na rzecz doposażenia nowo powstającego Szpitala 
Dziecięcego w Kielcach”. Jej autorem jest Paweł Kędzia, dyrektor kreatywny firmy Vive Textile Recycling, zaś ambasadorem 
akcji - Karol Bielecki, zawodnik drużyny piłkarzy ręcznych Vive Targi Kielce.

Uczniowie na praktykach w Niemczech

AKTUALNOŚCI

Każdy z nas może wspomóc szpitalik dziecięcy!

21 lutego odbyła się konferencja inugurująca kampanię. Na zdjęciu Grażyna 
Jarosz, Adam Jarubas, Karol Bielecki

Uczniowie skarżyskiej szkoły mieli możliwość poznania warunków pracy 
ratownika medycznego
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 Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych jako świę-
to państwowe obchodzimy 
dopiero od 2011 roku. W dniu 
1 marca – dla upamiętnienia 
wydarzeń z 1951 roku, kiedy 
w mokotowskim więzieniu roz-
strzelano przywódców Zrze-
szenia Wolność i Niezawisłość 
– oddajemy hołd członkom 
organizacji niepodległościo-
wych i antykomunistycznego 
podziemia. W Kielcach obcho-
dy zorganizowane przez Insty-
tut Pamięci Narodowej odbyły 
się na cmentarzu na Piaskach 
pod pomnikiem poświęconym 
pamięci żołnierzy Armii Krajo-
wej, Narodowych Sił Zbrojnych 
i Zrzeszenia Wolność i Nie-
zawisłość, zamordowanych 
przez funkcjonariuszy Urzędu 
Bezpieczeństwa  w więzieniu 
kieleckim, a następnie pod 
pomnikiem Armii Krajowej na 
skwerze Stefana Żeromskiego.

 Żołnierze Wyklęci, nazywa-
ni też „niezłomnymi do końca”, 
pochodzili z różnych organiza-
cji i grup niepodległościowych 
– Armii Krajowej, Narodowych 
Sił Zbrojnych, Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego, 
niektórych oddziałów i struktur 
Batalionów Chłopskich, Zrze-
szenia Wolność i Niezawisłość 
oraz innych organizacji. Po-
wstała organizacja Niepodle-
głość, która miała prowadzić 
walkę zbrojną, polityczną 
i propagandową, występując 
przeciw nowemu ustrojowi, 
który wprowadzały komuni-
styczne władze. 

 – Konfrontacja zbrojna z si-
łami wprowadzającymi komu-

nizm nie mogła zakończyć się 
sukcesem. Nie znaczy to jed-
nak, że należy ją oceniać jako 
bezcelową czy bezsensowną 
– uważa dr Ryszard Śmietan-
ka-Kruszelnicki z kieleckiej 
d e l e g a t u r y 
Instytutu Pa-
mięci Naro-
dowej. – Prze-
ciwnik zawsze 
się liczy tylko 
z tym, kto wal-
czy, więc jeśli 
naród stawia 
opór, „strzela”, 
to nie tak ła-
two go zbol-
szewizować, 
podbić .  I m 
dłużej  spo-
ł e c z e ń s t w o 
stawia opór, 
tym lepiej dla 
j e g o  p r z e -
trwania w warstwie głęboko 
kulturowej. Przecież widzimy, 
jaka jest różnica między spo-
łeczeństwem polskim a tymi 
społeczeństwami, nad którymi 
system komunistyczny pano-
wał dłużej i które nie stawiały 
oporu. Ciężej im przechodzić 
do społeczeństwa obywatel-
skiego. Nie ma co do tego żad-
nych wątpliwości – podkreśla 
dr Śmietanka-Kruszelnicki.

 W 1945 roku na Kielec-
czyźnie działało co najmniej 
45 oddziałów podziemia nie-
podległościowego, do których 
mogło należeć nawet do 2 tys. 
partyzantów. 

 Działania podziemia były 
najbardziej intensywne wio-
sną i latem 1945 roku. Jedną 

z najbardziej spektakularnych 
akcji w naszym regionie było 
rozbicie więzienia UB w Kiel-
cach w nocy z 4 na 5 sierpnia 
1945 roku przez zgrupowanie 
oddziałów poakowskich pod 

dowództwem 
A n t o n i e g o 
Hedy „Szare-
go”. Uwolniono 
wówczas kilku-
set więźniów 
(w większości 
a k o w c ó w ) , 
ofiar komuni-
stycznego ter-
roru. Znanym 
Ż o ł n i e r z e m 
W y k l ę t y m 
dzia ła jąc ym 
w K ie lcach 
i okolicy mia-
sta był Zyg-
munt Kwas, 
ps .  „Or l icz ”, 

dowódca jednej z bojówek 
Niepodległości. Został aresz-
towany w czerwcu 1945 roku 
i zastrzelony w niewyjaśnio-
nych okolicznościach ponad 
rok później. Ważną postacią 
podziemia na Kielecczyźnie był 

również Franciszek Jaskulski, 
ps. „Zagończyk”, wywodzący 
się ze Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość, aresztowany 
w 1946 roku, skazany na śmierć 
i stracony. Podobny los spotkał 
Aleksandra Życińskiego, ps. 
„Wilczur”, byłego żołnierza AK 
i Brygady Świętokrzyskiej NSZ. 
Został on aresztowany i w 1947 
roku wyszedł po amnestii, ale 
nadal próbował kontynuować 
walkę partyzancką. Po ponow-
nym aresztowaniu został ska-
zany na karę śmierci. 

 Takie były losy wielu żoł-
nierzy, dla których wojna nie 
skończyła się w 1945 roku. 
W latach 1945-1948 na terenie 
województwa kieleckiego UB, 
NKWD, MO oraz KBW przepro-
wadziły prawie 2 tysiące akcji 
represyjnych; aresztowano 
w tym okresie 17,5 tys. osób. 
Należy podkreślić, że prze-
śladowania dotykały również 
członków rodzin Żołnierzy 
Wyklętych.

Joanna Majewska

Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych

ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA

Antoni Heda „Szary”, Zygmunt Kwas „Orlicz” czy Franciszek Jaskulski „Zagończyk” – to jedne z ważniejszych postaci pod-
ziemia zbrojnego na Kielecczyźnie. Po zakończeniu II wojny światowej prawie 2 tysiące partyzantów z naszego regionu nie 
pogodziło się z uzależnieniem Polski od Związku Radzieckiego i nie złożyło broni. Zapłacili za to ogromną cenę – oni i ich 
rodziny. W komunistycznej propagandzie byli „bandytami”, „zaplutymi karłami reakcji”. W „wolnej” Polsce trafiali do więzień, 
nierzadko z wyrokami śmierci. Pamięć i należne miejsce w historii odzyskali niedawno.

Antoni Heda ps. „Szary” na obchodach 60. rocznicy rozbicia więzienia kielec-
kiego. Cztery wyroki śmierci zamieniono mu na dożywocie. 

(Fot. Wikipedia/Jrkruk)

Aleksander Życiński ps. „Wilczur” 
został rozstrzelany we wrześniu 
1948 roku w lesie koło Zgórska, 

kilkanaście dni przed narodzinami 
córki. (Fot. Archiwum IPN)
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Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Po pierwsze - gospodarka

BLOGOSFERA

 Ponad 5,6 mld zł na lata 
2014-2020 to naprawdę duże 
pieniądze. Prawdopodobnie 
ostatnie tak duże, jakimi – jako 
województwo – będziemy dys-
ponować w ramach dofinan-
sowania z funduszy spójności 
Unii Europejskiej. Już wkrótce 
Polska przestanie być najwięk-
szym beneficjentem funduszy 
unijnych, ustępując miejsca 
mniej zamożnym krajom Eu-
ropy środkowo – wschodniej. 
Bo chociaż na co dzień nieraz 
trudno nam to zauważyć, to 
jednak pozostaje faktem, że 
jako kraj i jako region – rozwija-
my się. Mimo kryzysu i jego roz-
licznych konsekwencji, mimo 
ogólnie znanych trudności go-
spodarczych, Produkt Krajowy 
Brutto – i w skali kraju i w skali 
regionu – rośnie. Przykrą tego 
konsekwencją będzie utrata 
pozycji lidera wśród państw 
UE, otrzymujących największe 
wsparcie.  

 A skoro tak, to tym bardziej 
istotne staje się, by te ostatnie 
tak duże fundusze nie tylko za-
gospodarować, czyli mówiąc 
wprost – wydać, lecz przede 
wszystkim – by wydać je sen-
sownie. Zamiast „wydać”, lepiej 
byłoby więc powiedzieć „zain-

westować”. A więc – skierować 
na takie przedsięwzięcia, które 
przyniosą zysk. Zysk rozumiany 
jako przyspieszony rozwój re-
gionu, jako wzrost liczby miejsc 
pracy, jako uruchomienie im-
pulsu w kierunku kreowania 
gospodarki opartej na wiedzy, 
stworzenie szans zawodowych 
dla młodych ludzi, podniesienie 
poziomu życia mieszkańców, 
itd.,  itp.

 W realizacji tych właśnie 
celów ma pomóc nowy Re-
gionalny Program Operacyjny 
Województwa Świętokrzyskie-
go na lata 2014 -2020, którego 
projekt pod koniec lutego przy-
jął Zarząd Województwa.
 Z pełną świadomością za-
łożyliśmy, że priorytetem na 
najbliższe lata ma być  gospo-
darka. Kryzys finansowy po raz 
kolejny potwierdził – zarówno 
w regionie, ale przecież tak-
że w skali kraju czy całej Unii 
Europejskiej - jak trudne do 
wykreowania i utrzymania są 
miejsca pracy. I jak wielkim 
problemem jest bezrobocie, 
zwłaszcza wśród ludzi mło-
dych. Stąd w RPO tak mocne 
akcenty na przedsiębiorczość 
i przeznaczenie największych 
kwot (1,5 miliarda zlotach!) na 

działania, które mają poprawić 
kondycję biznesu w naszym 
regionie, spowodować wzrost 
poziomu inwestycji, a w ślad 
za tym – wzrost liczby miejsc 
pracy.   

 Nie uznajemy, że mamy 
monopol na wiedzę i mądrość. 
Chcemy korzystać z doświad-
czeń i rad tych, którzy na co 
dzień podejmują decyzje go-
spodarcze, kierując swoimi fir-
mami. Dlatego zaprosiliśmy do 
współdziałania świętokrzyskich 
przedsiębiorców, podpisując 
list intencyjny o współpracy 
z Forum Gospodarczym Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. 
Zależy nam na ścisłej i efek-
tywnej współpracy, stąd decy-
zja o roboczych spotkaniach 
raz na kwartał. Spraw do omó-
wienia jest dużo – chociażby 
kwestia wysokości pomocy 
publicznej, którą będziemy 
poruszać podczas negocja-
cji zapisów nowego RPO 
z Komisją Europejską. Woj. 
świętokrzyskie przekroczyło 
poziom 45 procent średnie-
go PKB dla Unii Europejskiej 
(w latach 2008-2010 region 

osiągnął poziom 46,7 proc 
średniej unijnej, mieliśmy 
w tym czasie najwyższą dy-
namikę wzrostu wśród pięciu 
województw Polski wschod-
niej; cztery pozostałe nadal 
są poniżej 45 proc. średniej). 
Ta informacja sama w sobie 
jest dobra i cieszy – wyszliśmy 
z grupy najsłabszych regionów 
UE, ale dla firm oznacza niższy 
dopuszczalny poziom pomocy 
publicznej do prowadzonych 
inwestycji – już tylko 35 proc.,  
a nie, jak to było dotychczas, 
50 proc. 

 W czasie negocjacji z Ko-
misją Europejską będziemy 
walczyć o utrzymanie mak-
symalnego poziomu wspar-
cia dla firm. Unia powinna 
być konsekwentna – bo jeśli 
Świętokrzyskie jest częścią 
Polski Wschodniej, która po-
trzebuje specjalnego wsparcia 
w rozwoju (i które otrzymuje 
w postaci dedykowanego jej 
programu Polska Wschodnia), 
to nie powinno być jednocze-
śnie „karane” za to, że w ramach 
tego subregionu najszybciej 
się rozwija. 
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Kielce stolicą polskiej edukacji

„Nakręcamy się na zmiany”

WYDARZENIA

 Kielce przez trzy dni 
będą stolicą polskiej edukacji, 
a wszystko za sprawą najwięk-
szych w kraju Targów Edukacyj-
nych EDUKCJA 2014, trwających 
od 26 do 28 marca. To już XIX 
edycja Targów, co roku wysta-
wa przyciąga setki wystawców 
i tysiące uczestników. Święto-
krzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli jest współorganiza-
torem targowych spotkań, kon-
ferencji i warsztatów. W tym roku 
pierwszy raz ŚCDN zaprasza na 
DO-MI-NO Edukacyjne (akronim 
słów: DOświadczenie – MIstrzo-
stwo – NOwatorstwo), które od-
będzie się w pierwszy targowy 
dzień – 26 marca 2014 roku pod 
hasłem „Jaka polska edukacja po 
10 latach w Unii Europejskiej?” 
W ramach DO-MI-NA odbędą się: 
XI Ogólnopolskie Forum Dyrek-
torów, Forum Rodziców, Forum 
Innowacyjnych Nauczycieli oraz 
Forum Samorządnej Młodzieży.  
 Od kilku lat Honorowy Patro-
nat nad Ogólnopolskim Forum 
Dyrektorów przyjmuje Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego, 
Świętokrzyski Kurator Oświaty 

oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. 
 W organizacji tegorocznego 
Forum ze Świętokrzyskim Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli 
współpracują m.in. Ogólno-
polskie Stowarzyszenie Kadry 
Kierowniczej Oświaty OSKKO, 
Departament Promocji, Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki oraz 
Biuro Innowacji Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Świę-
tokrzyskiego, Grupa Edukacyjna 
S.A., stowarzyszenie Rodzice 
w Edukacji, Era Ewaluacji.
   W drugim dniu Targów Eduka-
cja, 27 marca Świętokrzyskie Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli 
zaprasza na IV Forum Edukacji 
Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej 
„Od przedszkolaka do ucznia – 
jak motywować dzieci do sa-
modzielności”. Forum Edukacji 
Przedszkolnej od kilku lat cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem 
wśród nauczycieli wychowania 
przedszkolnego i wychowania 
wczesnoszkolnego. I w tym roku 
na uczestników czekają cieka-
we propozycje warsztatów oraz 
wykłady znamienitych gości, 
zajmujących się edukacją naj-

młodszych. W tym dniu, ŚCDN 
rozpoczyna też spotkanie ze 
sportem pod hasłem: „Wycho-
wanie fizyczne sercem szkoły”, 
które będzie także mottem prze-
wodnim trzeciego dnia targów. 
 W ramach targowych „lekcji 
wuefu” dla fanów sportu, ale tak-
że i dla tych, którzy do tej pory 
z zajęciami sportowymi nie byli 
za pan brat, konsultanci ŚCDN 
przygotowali wiele atrakcji. Od-
będą się m.in. mini turnieje w: 
badmintona, bilard i w tenisa 
stołowego. Także w tym dniu 
o Puchar Dyrektora ŚCDN po-
walczą szachiści.
 W trzecim dniu Targów 
Edukacja, 28 marca 2014 roku, 
Świętokrzyskie Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli zapra-
sza świętokrzyskich wuefistów 
na VI Wiosenna Akademię Wy-
chowania Fizycznego. W czasie 
warsztatów konsultanci ŚCDN 
zaprezentują jak prowadzić lekcje 
wuefu, aby nie były nudne. 
 Na targach swoją ofertę edu-
kacyjną przedstawią także inne 
wojewódzkie instytucje kultury 
i oświaty : Filharmonia Święto-

krzyska, Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna,  Muzeum Narodowe, 
Muzeum Wsi Kieleckiej, Teatr im. 
Stefana Żeromskiego, Wojewódz-
ki Dom Kultury, Europejskie Cen-
trum Bajki, Muzeum Okręgowe 
w Sandomierzu,  Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka, Policeal-
na Szkoła Medyczna im. Hanny 
Chrzanowskiej z Morawicy i Cen-
trum Kształcenia Pracowników 
Służb Społecznych ze Skarżyska 
– Kamiennej.

 Uczestnicy konkursu powinni 
zgłaszać prace, które będą uka-
zywały zmiany, jakie zachodzą 
w ciele człowieka, zarówno w cią-
gu całego życia – od momentu 
poczęcia do późnej starości jak 
i te, które zachodzą w krótkim 
czasie np. podczas wykonywania 
codziennych czynności.
 Celem konkursu jest umożli-
wienie twórczego wypowiedze-
nia się i pobudzania potrzeby 

zdobywania wiedzy. Tematyka 
konkursu poszerza horyzonty 
myślowe oraz kierunkuje zain-
teresowania młodych ludzi na 
nauki biologiczne, a także próby 
własnej interpretacji postrzegania 
człowieka i zmian, jakie zachodzą 
w jego ciele w trakcie całego ży-
cia.
 Prace konkursowe mogą 
mieć formę filmu lub prezentacji 
multimedialnej. Mogą być pracą 

indywidualną bądź zespołową.
Prace wraz z kartą zgłoszeniową 
należy nadsyłać na adres:
Regionalne Centrum Nauko-
wo-Technologiczne, Podzam-
cze 45, 26-060 Chęciny z dopi-
skiem: Konkurs „Nakręcamy się na 
zmiany” lub dostarczyć osobiście 
pod ten sam adres.
 Uroczyste wręczenie nagród 
laureatom konkursu odbędzie się 
w maju 2014 roku.

Każdego roku Targi cieszą się dużym 
zainteresowaniem zwiedzających

Jak dziś zarządzać szkołą? Czy dyrektor to tylko stanowisko, a może przywództwo? – między innymi na takie pytania będą 
szukali odpowiedzi uczestnicy konferencji DO-MI-NO Edukacyjne, która odbędzie się w ramach zbliżających się XIX Targów 
Edukacyjnych Edukacja 2014. Organizatorem spotkania dyrektorów, nauczycieli i samorządowców jest Świętokrzyskie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, które na tegoroczne Targi Edukacyjne przygotowało bardzo bogatą ofertę.

Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych do  udziału w kon-
kursie fotograficzno – filmowym „Nakręcamy się na zmiany”. Termin nadsyłania prac upływa 11 kwietnia br. Partnerem 
przedsięwzięcia, któremu patronuje marszałek Adam Jarubas,  jest Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego.
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 Celem tego prestiżowego Kon-
kursu jest wyłonienie i promowa-
nie innowacyjnych przedsięwzięć 
skutecznie wspierających przed-
siębiorstwa i przedsiębiorczość, 
zaprezentowanie i rozpowszech-
nienie przykładów najlepszych, 
nowatorskich rozwiązań w tej 
dziedzinie, zwiększenie świado-
mości społeczeństwa na temat roli 
przedsiębiorstw dla efektywnego 
rozwoju społeczno-gospodarczego 
oraz motywowanie potencjalnych 
przedsiębiorców do rozpoczęcia 
własnej działalności.
 W 2014 roku, nagrody przy-
znawane będą za inicjatywy po-
dejmowane na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym w sześciu 
kategoriach:

Promowanie ducha przedsię-
biorczości – nagroda za przedsię-
wzięcia promujące przedsiębiorczy 
sposób myślenia, zwłaszcza wśród 
młodych ludzi i kobiet. 
Inwestowanie w umiejętności 
- nagroda za przedsięwzięcia na 
rzecz doskonalenia umiejętności 
przedsiębiorczych i menedżerskich. 
Rozwój środowiska bizneso-
wego - nagroda za prowadzenie 
innowacyjnej polityki w dziedzinie 
promocji rozpoczynania i rozwija-
nia działalności, upraszczania pro-
cedur ustawodawczych i admini-
stracyjnych obowiązujących firmy 
oraz wdrażania zasady myślenia 
najpierw na małą skalę, przyno-
szącej korzyści małym i średnim 
przedsiębiorstwom. 
Wspieranie umiędzynarodowia-
nia działalności biznesowej - na-
groda przyznawana za prowadzoną 
politykę i przedsięwzięcia zachęca-
jące firmy - w szczególności małe 
i średnie przedsiębiorstwa - do peł-
niejszego wykorzystywania moż-

liwości oferowanych przez rynki 
wspólnotowe i pozawspólnotowe. 
Wspieranie rozwoju zielonych 
rynków i poprawy efektywno-
ści gospodarowania zasobami 
- nagroda za prowadzoną politykę 
i przedsięwzięcia ułatwiające do-
stęp małym i średnim przedsię-
biorstwom do zielonych rynków 
oraz przyczyniające się do popra-
wy efektywności gospodarowania 
przez nie zasobami na przykład 
przez doskonalenie umiejętności 
prowadzenia działalności w sposób 
przyjazny dla środowiska, kojarze-
nie podmiotów i pozyskiwanie do-
stępnych funduszy.
Przedsiębiorczość odpowie-
dzialna i wspierająca włączenie 
społeczne - nagroda za inicjatywy 
podejmowane przez władze oraz 
partnerstwa publiczno-prywatne, 
zwiększające świadomość odpo-
wiedzialności społecznej wśród 
małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz za działania promujące przed-
siębiorczość wśród grup znajdu-

jących się w trudnym położeniu, 
takich jak: bezrobotni, zwłaszcza 
długookresowo, legalni imigranci, 
niepełnosprawni czy mniejszości 
etniczne. 
 Do tegorocznej edycji ENPP 
mogą zostać zgłoszone przedsię-
wzięcia, które w znaczący sposób 
przyczyniły się do rozwoju biznesu 
oraz stymulowały gospodarkę re-
gionu świętokrzyskiego w ciągu 
ostatnich dwóch lat.
 Szczegółowe informacje nt. ko-
lejnych etapów Konkursu, warunki 
i zasady uczestnictwa, w tym obo-
wiązujący formularz zgłoszeniowy 
do pobrania, są dostępne na stronie 
internetowej: www.sejmik.kielce.pl 
w zakładce: Konkursy. 
 Dodatkowych informacji 
udzielają również pracownicy 
Oddziału Przedsiębiorczości 
i Nadzoru Właścicielskiego De-
partamentu Polityki Regionalnej 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, 
tel. 41 365 81 83.

 - To bardzo cenna pomoc 
dla osób potrzebujących oraz 
wsparcie wartościowych inicja-
tyw z różnych obszarów życia. 
Pieniądze są przeznaczane m.in. 
na pomoc dla dzieci, leczenie 
i rehabilitację osób chorych, 
dotkniętych przemocą, uzależ-
nieniami, na sport i turystykę 
- podkreśla Teresa Śliwa, prze-
wodnicząca Świętokrzyskiej Rady 

Działalności Pożytku Publiczne-
go.

 Dzięki tym rozwiązaniom,  
w rocznych zeznaniach podatko-
wych PIT wszyscy mamy możli-
wość wsparcia organizacji pożyt-
ku publicznego dokonując od-
pisu 1% podatku dochodowego 
na rzecz wybranych organizacji 
w naszym regionie. W ten sposób 

mamy możliwość zadecydować 
sami, na jakie działania chcemy 
przeznaczyć nasze pieniądze.

 Wykaz organizacji pożytku 
publicznego z terenu wojewódz-
twa świętokrzyskiego upraw-
nionych do otrzymania 1% po-
datku dochodowego od osób 
fizycznych za rok 2013 znaleźć 
można na stronie internetowej 

www.sejmik.kielce.pl w zakładce 
Świętokrzyska Rada Działalności 
Pożytku Publicznego.

Do 31 marca br. do Oddziału Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego Departamentu Polityki Regionalnej można 
składać formularze zgłoszeniowe w ramach etapu regionalnego VIII edycji Europejskich Nagród Promocji Przedsiębior-
czości (ENPP) – konkursu ogłoszonego przez Komisję Europejską, który jest formą uznania i wyróżnienia szczególnie 
cennych inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. 

VIII edycja Europejskich Nagród 
Promocji Przedsiębiorczości.

KONKURS

1% - to nic nie kosztuje
Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego jako organ opiniodawczo – konsultacyjny Marszałka Województwa 
świętokrzyskiego kontynuuje w 2014 r. akcję „1%dla Organizacji Pożytku Publicznego” działających na terenie województwa 
świętokrzyskiego na rzecz jego mieszkańców.
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 Do Świętokrzyskiego Biura 
Rozwoju Regionalnego wpły-
nęło 59 wniosków na łączną 
wartość kosztów całkowitych  
99 947 148,66 zł oraz wniosko-
waną kwotę pomocy (EFRROW) 
w wysokości 53 949 601,75 zł. 
Zakwalifikowanych zostało 46 
wniosków na łączną kwotę do-
finansowania 39 816 760 zł.
 O tym, jak ważne są to dla 
naszego regionu pieniądze 
mówił marszałek Adam Jaru-
bas - Cieszymy się, że na progu 
nowego okresu budżetowego 
możemy spotykać się i prze-
kazywać kolejne pieniądze na 
obszary wiejskie, o których nieco 
mniej wspomina się w nowej 
perspektywie finansowej. Jesz-
cze w ramach poprzedniego 
budżetu udało się zabezpieczyć 
pieniądze na wszystkie projekty 
z list rezerwowych. To pokazuje, 
że inwestycje na terenach wiej-
skich są godne uwagi, a ludzie 
na nich mieszkający zasługują 
na podstawowe udogodnienia.  
Są to środki znaczące - 11 pro-
jektów dotyczy przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Ta dzie-
dzina cieszy się dużym zainte-

resowaniem - ludzie dochodzą 
do wniosku, że są to inwestycje 
opłacalne. Łącznie podpisaliśmy 
już 2183 umowy, na ogólną kwo-
tę 423 mln złotych.
 W ramach 46 zawieranych 
umów - 11 dotyczy w cało-
ści budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków.  Pozosta-
łe - kanalizacji sieciowych lub 
wodociągów, lub są zadaniami 
łączącymi różne kategorie w ra-
mach jednego wniosku. 
 O szansach związanych 
z nowym okresem programo-
wania mówił członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego, 
Piotr Żołądek. - Wysoka liczba 
umów nie jest przypadkiem, to 
co robimy jest oparte na naszej 
wiedzy, którą zdobywamy od 
was. W nowym PROW pojawią 
się środki na podstawową in-
frastrukturę, myślę, że wspólnie 
będzie nam zdecydowanie ła-
twiej je wykorzystywać. Chcemy 
w nowym okresie finansowa-
nia dać jeszcze większe szanse 
mniejszym rolnikom, m.in. dla-
tego wróciliśmy do propozycji 
tzw. premii wyjścia dla rolników 
po 60. roku życia, którzy nie mają 

komu przekazać go-
spodarstwa - mówił 
Piotr Żołądek.
 W imieniu bene-
ficjantów głos zabrał 
wójt gminy Waśniów, 
Krzysztof Gajewski. 
 - W 2009 roku 
zakończyliśmy pro-
ces wodociągowania 
gminy. Postawiliśmy 
również na przydo-
mowe oczyszczalnie 
ścieków.  Gdyby nie 
środki z ŚBRR nie by-
łoby to możliwe. Te-
raz na listach mamy 
200 chętnych na 
kolejne oczyszczalnie, a opinia 
co do ich funkcjonowania jest 
bardzo dobra. Po podpisaniu 
wniosku gmina osiągnie 42% 
oczyszczania ścieków, to bardzo 
dobry wynik - mówił Krzysztof 
Gajewski. 
 Był to czwarty nabór wnio-
sków, ale nie ostatni bowiem 
w ramach nadwyżki środków 
(wynoszącej obecnie 17 mln zł) 
ogłoszony został kolejny nabór 
na wszystkie kategorie dostępne 
w ramach działania podstawo-

we usługi dla gospodarki i lud-
ności wiejskiej, tj. gospodarkę 
wodno-ściekową, gospodarkę 
odpadami, odnawialne źródła 
energii i targowiska. Wnioski  do 
15 kwietnia 2014r. mogą skła-
dać gminy lub ich jednostki 
organizacyjne utworzone dla 
potrzeb gospodarki komunalnej 
w ramach określonych w PROW 
2007-2013 i nie wykorzystanych 
dotychczas kwot limitów na 
gminę. 

Mateusz Cieślicki

 Maria Adamczyk, pre-
zes Świętokrzyskiego Banku 
Żywności oraz radna Sejmiku 
Województwa Świętokrzy-
skiego otrzymała tytuł Czło-
wieka Roku 2013 w powie-
cie ostrowieckim. Laureatka 
od wielu lat niesie pomoc 
najuboższym mieszkańcom 
regionu. 

 Organizatorem plebiscy-
tu, który wyróżniał ludzi wy-
jątkowych, którzy są liderami 
w swoich dziedzinach i za ich 
sprawą o Świętokrzyskiem 
głośno jest nie tylko w Polsce, 
ale i na świecie, był dziennik 
„Echo Dnia”.

46 gmin z województwa świętokrzyskiego zostało beneficjentami kolejnego naboru w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013. W Filharmonii Świętokrzyskiej, marszałek Adam Jarubas i Piotr Żołądek, członek 
Zarządu Województwa podpisali umowy na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu działania „Podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Łączna kwota dofinansowań to 39 816 760 zł. W spotkaniu uczestniczył również Ka-
zimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

Umowy na dofinansowanie 
przydomowych oczyszczalni, wodociągów i kanalizacji

AKTUALNOŚCI

Środki z PROW pomogą uporządkować gospo-
darkę ściekową w gminie Nowy Korczyn

Redaktor naczelny Echa Dnia Stanisłąw Wróbel 
gratulował pani Marii wyróżnienia

Radna Sejmiku „Człowiekiem Roku”
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Konkursu „Piękna i przyjazna dla 
środowiska Wieś Świętokrzyska” 
jest kontynuacją konkursu „Na 
najbardziej ekologiczną gminę 
województwa świętokrzyskiego”, 
który został zainicjowany przez 
Komisję Rolnictwa, Gospodarki 
Wodnej i Ochrony Środowiska 
Sejmiku Województwa Święto-
krzyskiego i przeprowadzany od 
1997 roku. 
- W tegorocznym konkursie szcze-
gólnie pragniemy uhonorować 
i nagrodzić aktywne działania 
mieszkańców wsi oraz docenić 
ich trud i zaangażowanie w dba-

nie o estetykę i ład przestrzenny 
w swojej miejscowości. Dlatego 
też, celem tegorocznej edycji 
będzie promowanie walorów 
przyrodniczych, turystycznych, 
wypoczynkowych, rekreacyjnych 
miejscowości, rozwój infrastruk-
tury, zachowanie dziedzictwa 
kulturowego, podniesienie 
świadomości w zakresie estety-
ki otoczenia i znaczenia walorów 
środowiskowych wsi wojewódz-
twa świętokrzyskiego – informuje 
marszałek Adam Jarubas. 
Konkurs przeprowadzony zosta-
nie w dwóch etapach. Etap I prze-

prowadzą Starostwa powiatowe, 
które wyłonią laureata I miejsca 
do etapu wojewódzkiego. Lau-
reatów drugiego etapu wyłoni 
wojewódzka komisja konkurso-
wa. Nagrody rzeczowe za I, II i III 
miejsce, sfinansuje Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 
Regulamin konkursu oraz 
szczegółowe informacje do-
stępne na stronie interneto-
wej Urzędu Marszałkowskiego  
w w w. s e j m i k . k i e l c e . p l   
w zakładce „Konkursy”. 

 
- 

W poprzednich latach program 
cieszył się bardzo dużym zainte-
resowaniem. Podczas jego reali-
zacji mogliśmy przekonać się, jak 
ogromny potencjał tkwi w spo-
łecznościach lokalnych. Powsta-
ły nowe place zabaw, świetlice 
wiejskie, gdzie ludzie mogą się 
spotykać, poczuć, że są razem. 
Stąd postanowiliśmy wesprzeć 
działania samorządów i poprzez 
małe granty wpływać na popra-

wę życia na obszarach wiejskich 
- poinformował marszałek Adam 
Jarubas. 

 Program realizowany będzie 
w formule otwartego naboru 
wniosków, które będą zawierały 
propozycję przedsięwzięć prowa-
dzonych na terenie danej gminy.

 Do otrzymania wsparcia 
uprawnione są gminy wiejskie 

i miejsko-wiejskie z terenu wo-
jewództwa świętokrzyskiego. 
Wsparcie będzie udzielane w for-
mie refundacji do wysokości 80% 
poniesionych wydatków.

 Maksymalna wartość wsparcia 
dla jednej gminy wynosi 20 tys. zł, 
przy czym wartość projektu reali-
zowanego przez daną gminę nie 
może być mniejsza niż 10 tys.zł. 

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs „Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Świętokrzyska”. Or-
ganizatorem konkursu jest marszałek województwa przy współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Starostw Powiatowych i Gmin z terenu Województwa Świętokrzyskiego. 

Konkurs „Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Świętokrzyska”

Adam Jarubas i Sławomir 
Neugebauer.

AKTUALNOŚCI

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił kolejną, piątą już edycję programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej”. Skie-
rowany jest on do gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, które mogą uzyskać wsparcie m.in. na budowę małych obiektów 
takich jak place zabaw, domy kultury, strażnice OSP, urządzanie porządkowanie terenów zielonych, ścieżek rowerowych, 
miejsc rekreacyjnych i turystycznych. Na realizację programu w 2014 r. przeznaczona jest kwota 1 miliona złotych. Nabór 
wniosków będzie prowadzony do 31 marca b.r.

Milion złotych na „Odnowę Wsi Świętokrzyskiej”

Samorządy mogą się ubiegać o dotacje na:
 - budowę małych obiektów, odbudowę oraz przebudowę obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno - kulturalne, jak również służących poprawie 
bezpieczeństwa mieszkańców (świetlice, domy kultury, strażnice OSP itp.), rekreacyjnych i turystycznych,

 - budowę i urządzanie ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji i integracji,
 - zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych na rzecz rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości,
 - odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu i ich adaptację na cele publiczne,
 - urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków, skwerów i innych miejsc wypoczynku,
 - wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno - kulturalne, jak również służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców,
 - realizację przedsięwzięć związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów.
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 Podczas sesji burmistrz 
Ożarowa Marcin Majcher pod-
kreślił, że kolejne rozdanie środ-
ków unijnych 2014-2020 niesie 
nowe i ciekawe propozycje. 
W niektórych przypadkach gmi-
na nie może być beneficjentem 
zadań. Środki mogą pozyskiwać 
grupy nieformalne, stowarzy-
szenia. Dlatego gmina stara się 
dać szansę każdemu sołectwu, 
by miało własny fundusz na 
inwestycje. 

 Na cały rok gmina prze-
znacza na fundusz około 400 
tys. zł. Sołectwa otrzymają 
środki w zależności od wiel-
kości, powierzchni, przyjęty 
współczynnik będzie też pro-
mował niewielkie miejscowości 
– Mieszkańcy mają inicjatywę, 
my – sprawdzamy, czy mieści 
się w ramach zadań własnych 
gminy – mówi burmistrz Mar-
cin Majcher. - I dopiero wtedy 
dofinansowujemy dane przed-
sięwzięcie. Środki będą prze-
znaczane na udział własny.
 Marcin Majcher uważa, że 
w gminie mieszka wiele ak-
tywnych osób, które potrafią 
dysponować funduszem w in-
teresie mieszkańców. Nie ma 
obaw, że środki nie zostaną wy-
korzystane. W realizacji projektu 
pomoże samorząd, który ma 
odpowiednie służby. - Będzie-
my czuwać nad prawidłowością 
wydawania środków, będziemy 
przygotowywać wszelkie doku-
menty do projektu – wyjaśnia 
burmistrz. - Inicjatywę odda-
jemy naszym mieszkańcom. 
Czekamy na wnioski, inwen-
cję twórczą, propozycje, które 
wesprzemy środkami funduszu 
sołeckiego. I otrzymamy jeszcze 

bonus, premię z budżetu pań-
stwa, od 10 do 30 proc. w za-
leżności od stanu zamożności 
gminy, jej dochodów, statusu 
finansowego. Ustawa bowiem 
wprowadziła możliwość dofi-
nansowania przedsięwzięcia 
mieszkańców ze środków rzą-
dowych. 

 Fundusz sołecki w gmi-
nie Ożarów będzie wspierał 
wszystkie oddolne inicjatywy, 
począwszy od tablicy ogło-
szeń, poprzez plan miejsco-
wości, odnowienie numeracji, 
biblioteczkę szkolną, prenu-
meratę czasopism dla dzieci 
czy renowację kapliczki.  Bur-

mistrz twierdzi, że jest wiele 
ciekawych przedsięwzięć i każ-
da wioska znajdzie dla siebie 
ciekawe zadanie. Dzięki temu 
dojdzie do szybkiej integracji 
społeczności lokalnych.

 Samorząd wierzy, że fun-
dusz sołecki wyzwoli lokalne 
inicjatywy, pomysły mieszkań-
ców, stowarzyszeń KGW, OSP. 
Każda z tych grup może złożyć 
wniosek i uzyskać dofinansowa-
nie na zadania własne gminy.

 Wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego chwalą sołtysi. - To 
pierwsze jaskółki, by realizować 
własne cele w poszczególnych 

wioskach – mówi sołtys Julia-
nowa i Polesia Mikułowskiego 
Jerzy Nogaj. - Cieszę się, że 
jednogłośnie podjęto uchwa-
łę. Chcemy zadbać o kapliczki 
przydrożne, których u nas nie 
brakuje.

 Danuta Bień, sołtys Laso-
cina uważa, że dzięki funduszo-
wi można będzie realizować 
małe zadania, na które czekają 
mieszkańcy. – U nas chcemy 
otworzyć siłownię w nowej, 
wyremontowanej remizie, wy-
posażyć plac zabaw – podaje 
sołtys. 

(n)

Rada Miejska w Ożarowie podjęła uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Pieniądze będzie można przeznaczyć na 
realizację małych programów środowiskowych, oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych, rad sołeckich, stowarzyszeń 
Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich.

Fundusz wyzwoli lokalne inicjatywy 

Środki funduszu sołeckiego są przeznaczane m.in. na budowę i wyposażenie wiejskich placów zabaw

DLA SOŁTYSÓW
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Świętokrzyskim sołtyskom i sołtysom z okazji ich święta życzymy dobrych pomysłów, 
sukcesów w działalności sołeckiej i uznania społecznego, zdrowia i  wszelkiej pomyślności.

 Do zgłaszania kandydatów 
zachęca Feliks Januchta, prezes 
Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi 
Kieleckiej:  - W naszym regionie 
jest bardzo wielu aktywnych, pręż-
nie działających sołtysów, którzy 
zasługują na ten zaszczytny tytuł. 

Warto ich wskazać 
jako wzór do naśla-
dowania dla innych 
gospodarzy wsi. Dba-
ją o rozwój sołectwa, 
troszczą się o miesz-
kańców. Warto ich 
wskazać jako wzór 
do naśladowania dla 
innych gospodarzy 
wsi. Co ważne, zwy-
cięzca otrzyma 20 
tys. zł, które zostanie 

przeznaczone na potrzeby sołec-
twa- podkreśla Feliks Januchta. 

 Kandydata do udziału w kon-
kursie mogą zgłaszać: rady sołec-
kie, mieszkańcy sołectwa, rady 

parafialne, a także organizacje 
pozarządowe, np. Ochotnicze 
Straże Pożarne, Koła Gospodyń 
Wiejskich, oraz organy władzy 
samorządowej: starostowie 
wójtowie, burmistrzowie. Przy 
wyborze Sołtysa Roku, Kapituła 
Konkursu będzie brała pod uwagę 
m.in. osiągnięcia poprawiające 
infrastrukturę sołectwa i gminy, 
działania integracyjne na rzecz 
lokalnej społeczności, przynależ-
ność do innych organizacji, rezul-
taty działalności społecznej, ilość 
kadencji pełnienia funkcji sołtysa. 
O rozstrzygnięciu  i przyznaniu  
tytułu „Sołtysa Roku” zadecyduje 
Kapituła Konkursu składająca się 
z przedstawicieli Zarządu SSZK 

i przedstawiciela marszałka wo-
jewództwa.

 Wyróżnienia i nagrody dla 
laureatów zostaną wręczone pod-
czas Zjazdu Sołtysów w ostatni 
weekend czerwca br. w Wąchocku. 
Główna nagroda w konkursie wy-
nosi 20 tys. zł i jest przeznaczona 
dla sołectwa, którego sołtys zo-
stanie wyróżniony tytułem „Sołtys 
Roku”. Nagrodzony Sołtys otrzymu-
je także pamiątkową statuetkę.

Zgłoszenia należy przysyłać 
na adres:
Feliks Januchta
ul. Zagórska 12
26-085 Miedziana Góra

11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa. Sołtys to wyjątkowy urzędnik, bo bez wyznaczonych stałych godzin pracy i bez 
biurka, za to najbliżej ludzkich spraw. W Świętokrzyskiem jest ich ponad 2 tysiące. To osoby zaangażowane w sprawy 
społeczności lokalnej, niekwestionowani liderzy naszych „małych Ojczyzn”, dzięki którym wieś zmienia swoje oblicze. 
Święto ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę i zaangażowanie oraz zwrócenie uwagi społe-
czeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi.

Sołtysi świętowali

DLA SOŁTYSÓW

Funkcja sołtysa ma wieloletnią tradycję. Dawniej zostawał nim najbardziej poważany i często najbogatszy mieszkaniec wsi. Na ziemiach polskich 
funkcjonowali od 1188 roku. W średniowieczu sołtys był osobą postawioną przez feudalnego pana na czele wsi lokowanej na prawie niemieckim. 
Sołtysem mógł być szlachcic, mieszczanin lub chłop. Do praw sołtysa należało wówczas m.in. zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. 
Z biegiem czasu, od XV do XVII w. sołtysi stali się nadzorcami pańszczyźnianymi i pomocnikami właścicieli wsi. W Polsce rozbiorowej i w okresie 
międzywojennym sołtys stał na czele najniższej jednostki podziału administracyjnego - gromady. W latach 1954-1972 sołtys był pośrednikiem 
między mieszkańcami wsi a gromadzką radą narodową, po 1973r. między mieszkańcami a gminną radą narodową oraz naczelnikiem gminy. 
Od 1990 r. sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej - sołectwa. Organem uchwałodaw-
czym jest zebranie mieszkańców wsi, które też w bezpośrednich wyborach wybiera sołtysa i radę sołecką wspierającą sołtysa. Sołtys reprezentuje 
sołectwo na zewnątrz, zwołuje i organizuje zebranie wiejskie, realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, a także umożliwia zapoznanie 
się z uchwałami rady jak najszerszemu kręgowi mieszkańców sołectwa, w zakresie ustalonym przez radę gminy dokonuje poboru podatków 
rolnego i leśnego, uczestniczy w sesjach rady gminy. Sołtysi dziś są również ważnymi partnerami negocjacyjnymi między mieszkańcami a wójtem.

Źródło: Wikipedia

Najaktywniejsi świętokrzyscy sołtysi zostaną 
uhonorowani pamiątkowymi statuetkami

Do 31 marca można zgłaszać kandydatów do tytułu Sołtysa Roku 2013 województwa świętokrzyskiego. Celem konkursu 
jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy podejmują działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, 
dbają o rozwój sołectwa i gminy, są wzorem do naśladowania. Kandydatury mogą zgłaszać koła sołtysów, mieszkańcy, 
organizacje pozarządowe oraz władze samorządowe. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął marszałek woje-
wództwa Adam Jarubas. Organizatorem konkursu jest Zarząd Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej.

Zgłoś sołtysa!
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Dorota Sabat, sołtys sołectwa 
Radomice I, gmina Morawica:

Czy są jakieś przepisy okre-
ślające zasady wyłapywania 
bezdomnych psów i  kotów 
w gminach wiejskich? Kto, za 
co odpowiada?

Zbigniew Stefańczyk: - Bezpań-
skie psy to duży problem zwłasz-
cza dla gmin wiejskich, ale nie 
tylko. Zgodnie z uchwałą z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2013r,. poz.856) 
zwierzę, jako istota żyjąca, zdol-
na do odczuwania cierpienia, 
nie jest rzeczą. Człowiek jest mu 
winien poszanowanie, ochronę 
i opiekę. Przepis zabrania znęca-
nia się nad zwierzętami, a przez 
znęcanie się należy również ro-
zumieć porzucenie zwierzęcia, 
a w szczególności psa lub kota 
przez właściciela bądź inną oso-
bę, pod której opieką zwierzę 
pozostaje. 

 Za bezdomne zwierzęta 
uznaje się zwierzęta domowe 
lub gospodarskie, które ucie-
kły, zabłąkały się lub zostały 

porzucone przez człowieka, 
a nie ma możliwości ustalenia 
ich właściciela lub innej osoby, 
pod której opieką trwale dotąd 
pozostawały. Osoba, która napo-
tka porzuconego psa lub kota, 
w szczególności na uwięzi, ma 
obowiązek powiadomić o tym 
najbliższe schronisko dla zwie-
rząt, straż gminną lub policję. 

 Zapewnienie opieki bez-
domnym zwierzętom oraz ich 
wyłapywanie należy do zadań 
własnych gmin. Przy czym za-
brania się wyłapywania zwierząt 
bezdomnych bez zapewnienia 
im miejsca w schronisku dla 
zwierząt, chyba, że zwierzę stwa-
rza poważne zagrożenia dla ludzi 
lub innych zwierząt. Odławianie 
bezdomnych zwierząt odbywa 
się wyłącznie na podstawie 
uchwały rady gminy. Rada gminy 
wypełniając ten obowiązek, okre-
śla w drodze uchwały, corocznie 
do 31 marca, program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt, uprzednio zaopiniowa-
ny przez właściwego powiato-
wego lekarza weterynarii, orga-
nizacje społeczne, których celem 
działania jest ochrona zwierząt, 
dzierżawców lub zarządców ob-
wodów łowieckich, działających 
na obszarze gminy. 

 Program ten obejmuje: za-
pewnienie bezdomnym zwie-
rzętom miejsca w schronisku 
dla zwierząt, opiekę nad wol-
no żyjącymi kotami, w tym ich 
dokarmianie, odławianie bez-
domnych zwierząt,  obligato-
ryjną sterylizację lub kastrację 
zwierząt w schroniskach dla 
zwierząt, poszukiwanie wła-

ścicieli dla bezdomnych zwie-
rząt, usypianie ślepych miotów, 
wskazanie gospodarstwa rolne-
go w celu zapewnienia miejsca 
dla zwierząt gospodarskich, za-
pewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadkach 
zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt. Program może obejmo-
wać również plan znakowania 
zwierząt. Począwszy od opieki 
a skończywszy na usypianiu, to 
ta część programu  może zostać 
powierzona podmiotowi prowa-
dzącemu schronisko. Program 
ten zawiera także wskazanie wy-
sokości środków finansowych 
przeznaczonych na jego realiza-
cję oraz sposób wydatkowania 
tych środków. Koszty realizacji 
programu ponosi gmina.

 Z kolei rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 26 sierp-
nia 1998roku w sprawie zasad 
i warunków wyłapywania bez-
domnych zwierząt (Dz. U. z 1998 
r. Nr 116, poz.753) reguluje szcze-
gółowo zasady i warunki wyła-
pywania zwierząt domowych 
lub gospodarskich, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzu-
cone przez człowieka, a nie ist-
nieje możliwość ustalenia ich 
właściciela lub innej osoby, pod 
którą opieką zwierzę dotąd po-
zostawało. Stwierdza ona, że wy-
łapywanie zwierząt w zależności 
od treści uchwały rady gminy 
może mieć charakter stały lub 
okresowy. Organ gminy poda-
je do publicznej wiadomości, 
w sposób zwyczajowo przyjęty 
na danym terenie, co najmniej 
na 21 dni przed planowanym 
terminem rozpoczęcia wyłapy-
wania: termin, granice terenu, 
na którym będą wyłapywane 
zwierzęta, adres schroniska, 
z którym uzgodniono umiesz-
czenie zwierząt po wyłapaniu 
oraz podmiot wykonujący wy-
łapywanie. Organ gminy może 
również zawrzeć umowę na 
przeprowadzenie wyłapy-
wania zwierząt bezdomnych 
z podmiotem prowadzącym 
schronisko lub przedsiębiorcą 
prowadzącym w tym zakre-
sie działalność gospodarczą. 
Umowa, o której mowa powin-
na zawierać w szczególności 
wskazanie urządzeń i środków, 
przy których pomocy zwierzęta 
będą wyłapywanie, określenie 
środków do przewozu zwierząt, 
zapewnienie, w razie potrzeby 
pomocy lekarsko – weteryna-
ryjnej oraz wskazanie miejsca 
przetrzymywania wyłapanych 
zwierząt przed przewiezieniem 
do schroniska. 

 O problemie bezpańskich 
psów sołtys powinien także po-
informować radnych oraz wójta 
podczas sesji rady gminy. 

Oprac. Agata Kołacz 

Dużym zainteresowaniem wśród sołtysów cieszą się porady prawno – administracyjne dotyczące problematyki związanej 
z wypełnianiem przez nich tej funkcji. W tym wydaniu Świętokrzyskiego Informatora Samorządowego „Nasz Region” 
Zbigniew Stefańczyk, radca prawny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego podpowiada sołtysom, 
w jaki sposób rozwiązać problem bezpańskich zwierząt w gminach wiejskich. 

Prawnik radzi…

DLA SOŁTYSÓW

Dorota Sabat

Zbigniew Stefańczyk



Gala VI edycji „Świętokrzyskiej Victorii”,  4 marca 2014r. 


