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SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP     
Młodzi sportowcy ze stypendiami  
 
Trenują boks, zapasy, badmintona. Są mistrzami Polski, członkami kadry narodowej, startują w 
zawodach na poziomie światowym. Młodzi sportowcy z naszego regionu przyjęli dziś z rąk marszałka 
województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa zaświadczenia o przyznaniu stypendium, które będą 
pobierać od lipca do grudnia 2014 roku. Specjalne stypendia sportowe samorząd województwa 
przyznaje od siedmiu lat. Każdego roku wyróżnia nimi  około 60 młodych ludzi z całego województwa, 
którzy mogą się pochwalić wybitnymi osiągnięciami sportowymi. Zaczynają trenować przez przypadek, 
za namową kolegów, inni już niemal od urodzenia marzą o sportowych trofeach. U Dominika Kwapisza 
z Kunowa, jednego z tegorocznych stypendystów, podnoszenie ciężarów to rodzinna tradycja. Dominik 
jest mistrzem Polski seniorów w kategorii do 62. kilogramów, mistrzem polski do lat 20. i 23., w 
mistrzostwach świata w Peru zajął 12. miejsce. Od ośmiu lat trenuje 4 godziny dziennie. Weronika 
Rybak z klubu Znicz Podzamcze Chęcińskie jest mistrzynią Polski i brązową medalistką Akademickich 
Mistrzostw Polski  w zapasach. Trenuje od siedmiu lat. Sportową pasją zaraziła dwie swoje młodsze 
siostry. Zgodnie podkreślają, że sport uczy dyscypliny, pracowitości, hartu ducha. Ale oprócz 
wytrwałości i pasji, potrzeba też pieniędzy, by odnosić w nim sukcesy. Dlatego stypendia przeznaczą 
na specjalistyczny sprzęt, dodatkowe treningi, stroje sportowe. I na studia. - W świętokrzyskim 
staramy się robić maksymalnie dużo, aby wspierać sport osób młodych, realizujemy wiele programów 
z udziałem ministra sportu. To jest taka przestrzeń, którą tworzymy, aby młodzi sportowcy mogli w 
regionie odnosić sukcesy. Promują oni województwo świętokrzyskie. To dla nas bardzo ważne, bo 
promocja przez ludzi, przez postawy, ambicje, pasje, to najlepsza promocja – podkreśla marszałek 
Adam Jarubas. 

 
 



PORTAL „ONET.PL”  
Samorząd nagrodził sportowców z regionu 
 
Blisko 100 tys. zł samorząd województwa świętokrzyskiego przeznaczył dla 38 
najlepszych sportowców z naszego regionu. Nagrodzeni zawodnicy są reprezentantami 
kraju, mistrzami Polski, zajmują czołowe miejsca na mistrzostwach Europy i Świata. 
Tegoroczne stypendia sportowe wahają się od 400 do 750 zł miesięcznie. - Myślę, że 
warto pokazywać, że ktoś docenia ich wysiłki, bo często te sukcesy rangi olimpijskiej i 
mistrzostw Europy oraz świata okupione są ogromnym wysiłkiem – powiedział marszałek 
województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas. Stypendium od marszałka otrzymał m.in. 
Dominik Kwapisz, który od 8 lat trenuje podnoszenie ciężarów. Sport ten od dawna 
pasjonuje jego rodzinę. Najpierw trenowały jego siostry, a następnie on. - Najważniejsze 
moje osiągnięcia to mistrzostwo Polski seniorów w kategorii do 62 kg, mistrzostwo Polski 
do lat 20 i do lat 23, mistrzostwo świata w Peru – wymienia stypendysta Dominik 
Kwapisz. Z kolei Tomek Karyś trenuje od 6 lat boks i już na swoim koncie ma wiele 
osiągnięć i medali. Weronika Rybak od 7 lat trenuje zapasy. Jest studentką drugiego roku 
Technologii Żywności na SGGW w Warszawie. Stypendium planuje przeznaczyć właśnie na 
studia, by kosztami nie obciążać rodziców. Program stypendialny dla świętokrzyskich 
sportowców realizowany jest od 2007 roku. Łącznie na stypendia przeznaczono 100 tys. 
zł. Najwyższa kategoria wiekowa do 23 lat otrzymuje wsparcie finansowe w wysokości 
600 – 700 zł. Dla juniorów jest to kwota w granicach 400 – 500 zł. 
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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Trzy warianty przebudowy drogi nr 745 
 
Trzy warianty nowego przebiegu trasy wojewódzkiej nr 745, w okolicach lotniska w 
Masłowie przygotował Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Wszystkie 
zakładają przedłużenie jezdni biegnącej wzdłuż pasa startowego lotniska. Trasa ma 
prowadzić niezabudowanymi terenami do granic Masłowa z Kielcami, gdzie połączy się z 
ulicami Szybowcową i Radomską. Dzięki temu ominięte zostaną gęsto zabudowane 
tereny. Zlikwidowane będą również niebezpieczne zakręty. 17 lipca w Masłowie odbędą 
się konsultacje społeczne, dotyczące projektu. Dyrektor zarząd dróg Damian Urbanowski 
wyjaśnia, że mają one służyć zebraniu opinii mieszkańców na temat zakładanej 
inwestycji. Przebudowa jest planowana w latach 2014-2020. Władze województwa będą 
się starały zdobyć pieniądze na jej realizację, z programu „Polska Wschodnia”. Zależnie od 
wybranego wariantu, droga ma kosztować od 35, do 40 milionów złotych. Jutrzejsze 
spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.00 w hali sportowej w Masłowie Pierwszym. 
 


