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 Obrady tradycyjnie rozpo-
czął Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego, Adam Ja-
rubas, który przekazał również 
przedstawicielom innych regio-
nów apel dotyczący obchodów 
150. rocznicy urodzin Stefana Że-
romskiego, wybitnego przedsta-
wiciela Ziemi Świętokrzyskiej.  
 Jako pierwsza głos zabrała 
Irena Wóycicka, sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP, która 
podkreśliła, że polityka rodzinna 
jest jednym z pięciu priorytetów 
prezydentury Bronisława Komo-
rowskiego – Polityka rodzinna 
jest inwestycją w człowieka, 
która również dla gospodarki 
przynosi długotrwały zwrot, 
ponieważ przygotowuje do 
życia społecznego obywateli, 
którzy będą w stanie zadbać 
o przyszłość naszego kraju. 
 Podczas obrad rodzina za-
stępcza z Daleszyc otrzymała 
pierwszą  „Świętokrzyską Kar-
tę Rodziny 5+”, przyjętą przez 
Sejmik Województwa. Wręczał 
ją m.in. minister pracy i polityki 
społecznej, Władysław Kosi-
niak – Kamysz. 
 O finansowym wsparciu 
samorządów w budowie nowo-
czesnych obiektów sportowych 

o charakterze przyszkolnym mó-
wił Andrzej Biernat, minister 
sportu i turystyki.
  - Działania, które mają na 
celu zwiększenie kultury fizycz-
nej w społeczeństwie wymaga 
współpracy rządu ze wszystkimi 
szczeblami samorządu. Nadal 
poszukujemy nowych rozwią-
zań, a obecnie jednym z naszych 
priorytetów jest tworzenie spor-
towej infrastruktury przyszkolnej, 
która ma przysłużyć się przede 
wszystkim wyrównywaniu szans 
- powiedział minister Biernat.
 Ilona Aldoniszyn-Klik z Mi-
nisterstwa Gospodarki podkre-
ślała potrzebę dostosowania 
kształcenia rynku pracy - Obec-
nie problemem jest niedopaso-
wanie kadr do potrzeb rynku 
pracy. Mamy do czynienia z sy-
tuacją, że z jednej strony mamy 
bezrobocie młodych, a z drugiej 
rzesze pracodawców, które nie 
mogą znaleźć wyspecjalizowa-
nych pracowników – wyjaśniła. 
 O rozwoju demograficznym 
polskiej rodziny w kontekście 
ubezpieczeń społecznych mó-
wił Zbigniew Derdziuk, prezes 
Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych. Rodzinę, jako kapitał, na 
którym można zbudować roz-

wój regionu przedstawiła Bar-
bara Imiołczyk, Główny Koor-
dynator ds. Komisji Ekspertów 
i Rad Społecznych przy Biurze 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
- Z punktu widzenia kraju i roz-
woju regionalnego, rodzina jest 
tym kapitałem, na którym należy 
oprzeć wzrost państwa i woje-
wództw. Rodzina w Polsce jest 
kapitałem, a jej miejsce w poli-
tyce społecznej jest niezwykle 
istotne. Zachodzą jednak pew-
ne zmiany, które powodują, że 
część funkcji nie może być już 
spełniana przez rodzinę, jak na 
przykład funkcje opiekuńcze 
nad seniorami. W związku z tym 
rodzina wymaga wsparcia i sa-
morządy powinny patrzeć na 
to planując politykę społeczną.
 O tym, że inwestowanie 
w rozwój najmłodszych dzieci 
jest dobrą inwestycja w przy-
szłość społeczeństwa mówiła 
Teresa Ogrodzińska, prezes 
Zarządu Fundacji Rozwoju Dzie-
ci im. Komeńskiego w swoim 
wystąpieniu „Polityka rodzinna 
– wczesnodziecięca opieka 
i edukacja”. – Wczesne wspo-
maganie pomaga w wyrówny-
waniu szans edukacyjnych dzieci 
z rodzin gorzej sytuowanych. To 

bardzo ważny etap rozwoju, bo 
dziecko do piątego roku życia 
rozwija się najszybciej – pod-
kreślała Teresa Ogrodzińska, za-
chęcając do wdrażania różnych 
form opieki nad dziećmi. 
 Druga część obrad mery-
torycznych dotyczyła rozwoju 
regionalnego w kontekście 
przygotowań do realizacji pro-
gramów operacyjnych polity-
ki spójności Unii Europejskiej 
w latach 2014-2020.Wystąpie-
nie pt. „Stan negocjacji umowy 
partnerstwa i projektów progra-
mów operacyjnych oraz har-
monogram dalszych prac nad 
przygotowaniem perspektywy 
finansowej UE 2014 – 2020”, wy-
głosił Marceli Niezgoda, pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju - Po-
ziom naszych negocjacji jest 
rewelacyjny. Byliśmy pierwszym 
krajem, który złożył dokumenty 
negocjacyjne. Dzięki podpisaniu 
umów partnerskich udało nam 
się zapewnić realizację aż 90% 
programów - powiedział Marceli 
Niezgoda
 Przemawiali również prof. 
Jacek Szlachta ze Szkoły Głów-
nej Handlowej w Warszawie, wi-
ceprzewodniczący Komitetu 

W Sandomierzu 29 i 30 maja odbyło się III i ostatnie posiedzenie Konwentu Marszałków Województw 
RP pod świętokrzyskim przewodnictwem. Omawiane były tematy polityki społecznej wobec wyzwań 
i zmian zachodzących w Europie i regionie oraz finansowanie edukacji, kultury, turystyki i sportu 
w nowym okresie programowania. 

Zakończyła się świętokrzyska prezydencja 
w Konwencie Marszałków Województw RP

Czwartek był wspólnym dniem obrad Konwentu Marszałków 
i Przewodniczących Sejmików RP

Obrady Konwentu otworzył Marszałek Adam Jarubas

WYDARZENIA
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Przestrzennego Zagospoda-
rowania Kraju PAN, prof. Miro-
sław Miller, Dariusz Bogdan, 
Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Gospodarki oraz dr Alicja 
Adamczak, prezes Urzędu Pa-
tentowego RP. 
 W piątek omawiane były 
zagadnienia dotyczące finan-
sowania edukacji, kultury, tury-
styki i sportu w nowym okresie 
programowania. - Nasze prio-
rytety w nowej perspektywie 
finansowej wsparcia unijnego 
muszą się przenikać i uzupełniać. 
Zamierzamy wspierać szkolnic-
two, osoby młode, natomiast 
wsparcie dla osób indywidu-
alnym będzie realizowane tyl-
ko na poziomie regionalnym. 
Jest to ważna zmiana i warto 
o niej pamiętać. Musimy rów-
nież silnie powiązać edukację 
z rynkiem pracy i zwiększać 
jej efektywność - powiedziała 
w swoim wystąpieniu Klaudia 
Wojciechowska, radca mini-
stra w Departamencie Fundu-
szy Strukturalnych Ministerstwa 
Edukacji Narodowej
 Głos zabrali również m.in. 
Bartłomiej Walas, wiceprezes 
Polskiej Organizacji Turystycz-
nej, Jacek Wołowiec, dyrektor 
Świętokrzyskiego Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli oraz Ma-
rianna Hajdukiewicz z Ośrodka 
Rozwoju Edukacji w Warszawie. 
 Działalność i osiągnięcia 
Regionalnej Organizacji Tury-
stycznej Województwa Świę-
tokrzyskiego przedstawiła 
Małgorzata Wilk-Grzywna, 
dyrektor ROT - Przeprowadzi-
liśmy wiele dużych projektów, 
m.in. Szlak Archeo-Geologiczny, 

jesteśmy w trakcie realizacji pro-
jektu Ścieżki Rowerowe w Polsce 
Wschodniej. Łącznie braliśmy 
udział w 40 imprezach targo-
wych, 26 w kraju i 14 za granicą, 
stawiamy również mocno na 
promocję w telewizji. Pierwszą 
z nich jest Sabat Czarownic, 
marka, którą wypromowaliśmy. 
Impreza ta nawiązuje do dzie-
dzictwa kulturowego naszego 
województwa. Każdą z edycji 
na żywo oglądało 2-3 mln osób. 
Jako, że jesteśmy w Sandomie-
rzu trzeba wspomnieć też o wiel-
kim sukcesie tego miasta dzięki 
serialowi Ojciec Mateusz - mó-
wiła Małgorzata Wilk-Grzywna
 Po serii wystąpień, nastąpi-
ło oficjalne zakończenie obrad 
i przekazanie symbolicznej la-
ski marszałkowskiej Krzyszto-
fowi Hetmanowi, marszałkowi 
województwa lubelskiego, 
które przejęło przewodnictwo 
w Konwencie Marszałków RP 
- Chciałem bardzo serdecznie 
pogratulować świętokrzyskiej 
prezydencji, bowiem w zgodnej 
opinii wszystkich marszałków 
i instytucji centralnych był to 
bardzo pożyteczny i dobrze zor-
ganizowany czas – powiedział 
Krzysztof Hetman.
 Z przebiegu świętokrzyskiej 
prezydencji zadowolony był 
marszałek województwa świę-
tokrzyskiego, Adam Jarubas: - 
Dziękuję wszystkim, którzy przez 
ostatnie 6 miesięcy odwiedzali 
województwo świętokrzyskie, 
mam nadzieję, że podobało się 
tu państwu. Było to źródło nasze-
go dialogu, dało nam możliwość 
wspólnej pracy i przekazywania 
naszych stanowisk rządowi. Cie-

szę się, że jego członkowie tak 
licznie brali udział w naszych 
posiedzeniach. Przyjęliśmy 
w ciągu ostatnich 6 miesięcy 21 
wspólnych stanowisk, a trzeba 
podkreślić, że do tego niezbęd-
na jest jednomyślność. Ten czas 
upłynął bardzo szybko i jestem 
bardzo zadowolony z przebiegu 
naszych spotkań – powiedział 
marszałek Jarubas.
 Świętokrzyskie przejęło 
prezydencję w Konwencie 
Marszałków Województw RP 
na początku grudnia 2013 roku. 
W naszym regionie odbyły 
się 3 posiedzenia Konwentu. 
W Kielcach głównym tematem 
rozmów było finansowanie in-
westycji w nowej perspekty-
wie finansowej 2014 – 2020 ze 
szczególnym uwzględnieniem 
relacji łączących naukę z go-
spodarką. Gośćmi obrad byli 
m.in. Komisarz ds. programo-
wania finansowego i budżetu 
Komisji Europejskiej Janusz 
Lewandowski, wicepremier 
i Minister Gospodarki Janusz 
Piechociński oraz wicepremier 
i Minister Infrastruktury Elżbieta 
Bieńkowska. W Busku – Zdro-
ju o zrównoważonym rozwoju 
na obszarach wiejskich. rozma-
wiali m.in. Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, 
Minister Środowiska Maciej 
Grabowski, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju Zbigniew Klepacki 
oraz I wiceprzewodniczący Ko-
misji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Parlamentu Europejskiego dr 
Czesław Siekierski.

Mateusz Cieślicki

WYDARZENIA

Marszałek Adam Jarubas przekazuje przewodnic-
two w Konwencie Marszałków RP

W obradach brali udział członkowie Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego

KALEJDOSKOP

Adam Jarubas, Marszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego i Tade-
usz Pęczek, Prezes Zarządu EPRD 
Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju 
Regionalnego Sp. z o.o. podpisali 2 
czerwca porozumienie o współpracy 
na rzecz wspólnego pozyskiwania 
środków i realizacji projektów mię-
dzynarodowych. 

- Współpraca pomiędzy biznesem 
i nauką będzie bardzo ceniona i do-
datkowo punktowana w nowej unij-
nej perspektywie. Ważne jednak, by 
to od przedsiębiorców wychodziła 
inicjatywa – mówił Jan Maćkowiak, 
członek Zarządu Województwa pod-
czas Branżowego Forum Innowacji, 
które 10 czerwca odbyło się w Kiel-
cach. O rozwoju potencjału święto-
krzyskiej gospodarki dyskutowali 
przedstawiciele instytucji otoczenia 
biznesu i przedsiębiorcy. Spotkanie 
zorganizowało Biuro Innowacji Urzę-
du Marszałkowskiego.

500 tys. zł przekaże Samorząd Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Komen-
dzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach. 
Pieniądze zostaną przeznaczone na 
zakup 20 samochodów, które trafią 
do wszystkich komend powiatowych 
w regionie. Porozumienie w tej spra-
wie 10 czerwca podpisali marszałek 
Adam Jarubas, Jan Maćkowiak, czło-
nek Zarządu Województwa i insp. 
Jarosław Szymczyk, Świętokrzyski 
Komendant Wojewódzki Policji 
w Kielcach.
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 Na niegdyś największym 
zamku w Europie, kosztem 
11,913 mln złotych wy-
konano rewitalizację wraz 
z iluminacją, zbudowano 
parking, salę konferencyjną 
i multimedialną, łazienki, da-
chy, profesjonalną kasę oraz 
odbudowano ogrody. 

 - Dziękuję za okazaną 
pomoc w pozyskiwaniu 
środków finansowych. Ce-
lem projektu było uatrak-
cyjnienie i promocja tego 
pięknego zamku i widać, że 
to się udało. Był to bardzo od-
ważny projekt, który będzie 
jednocześnie promował wo-
jewództwo, powiat i gminę 

- powiedział Marek Staniek, 
Wójt Gminy Iwaniska, który 
jednocześnie wręczył na ręce 
władz województwa pamiąt-
kowe statuetki i medale.

 Dzięki rewitalizacji zamku 
powstało 6 nowych miejsc 
pracy. Gmina szacuje, że do 
końca 2017 roku liczba osób 
odwiedzających obiekt wy-
niesie 180 tys. rocznie, a licz-
ba turystów, którzy będą ko-
rzystać z systemu rezerwacji 
i informacji turystycznej za-
kładana jest na poziomie 110 
tys. osób.

 Wykonanie rewitalizacji 
nie byłoby możliwe, gdyby 

nie środki unijne. 80% kosz-
tów rewitalizacji (ponad 7,7 
mln złotych) zostało pokryte 
z funduszy europejskich.

 - Jest to wspaniały dzień, 
będący wigilią święta samo-
rządu terytorialnego. Po wie-
lu latach zmagań, planów, 
myśli i projektów jesteśmy 
świadkami udostępnienia 
tego wspaniałego obiektu. 
Jest to pomnik potęgi go-
spodarczej i militarnej Polski 
w XVII wieku. Cieszymy się, że 
mogliśmy wesprzeć te dzia-
łania środkami Unii Europej-
skiej. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy byli zaangażowani w te 
prace - mówił Kazimierz 
Kotowski, członek Zarządu 
Województwa Świętokrzy-
skiego.

 Projekt „Zamek Krzyżto-
pór markowym produktem 
turystycznym Województwa 
Świętokrzyskiego” zakładał 
również kampanię promo-
cyjną zamku i organizację 
dodatkowych turniejów ry-
cerskich.

 - Za nami 10 lat człon-
kostwa Polski w Unii Eu-

ropejskiej i ten zamek jest 
dowodem tego, ile wspól-
nota nam daje. Nie myśla-
łem nigdy, że będę mógł być 
świadkiem nowej odsłony 
zamku, dziękuję wszystkim, 
którzy przyłożyli się do jej 
powstania - powiedział wi-
cemarszałek województwa 
świętokrzyskiego Grzegorz 
Świercz.

 - Jest mi niezwykle miło, 
że ten szczęśliwy dzień na-
stępuje podczas mojej ka-
dencji. Chcę podziękować 
tym wszystkim, których 
praca przyczyniła się do re-
witalizacji tego zamku. Było 
to wielkie wyzwanie, które 
zakończyło się powodzeniem 
- powiedział starosta Powia-
tu Opatowskiego Bogusław 
Włodarczyk.

 Po zakończeniu oficjal-
nych wystąpień, program 
artystyczny zaprezentował 
zespół „Dworzanie”, a następ-
nie uczestnicy uroczystości 
zwiedzali zamek. Szczególne 
wrażenie zrobił dziedziniec, 
ogrody i nowe dachy zamku.

Mateusz Cieślicki

Jedna z największych atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego, Zamek Krzyżtopór w Ujeździe 
26 maja została oficjalnie otwarta po renowacji. W uroczystości wzięli udział przewodniczący Sejmiku 
Tadeusz Kowalczyk, wicemarszałek Grzegorz Świercz, członkowie Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego - Kazimierz Kotowski, Jan Maćkowiak i Piotr Żołądek, Sekretarz Województwa Bernard Antos, 
świętokrzyscy parlamentarzyści, władze Powiatu Opatowskiego i gminy Iwaniska.

Zamek Krzyżtopór otwarty po renowacji

Uroczyste otwarcie imponującej budowli w Ujeździe

- Jestem dumny z prac wykonanych na zamku – mówił Kazimierz KotowskiGoście uroczystości obejrzeli m.in. pokaz tańców dworskich
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 Posiedzenie otworzył 
przewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
Tadeusz Kowalczyk. 
 - Są to wspólne obrady 
trzech szczebli samorządu te-
rytorialnego, które powinny 
współpracować ze sobą we 
wszystkich dziedzinach. 27 
maja obchodzimy dzień samo-
rządowca, 15 lat funkcjonowa-
nia samorządu województwa 
i powiatowego, 10 lat w Unii 
Europejskiej. Ta sesja ma cha-
rakter uroczysty i szczególny 
- powitał zgromadzonych Ta-
deusz Kowalczyk. 
 Podczas wspólnych obrad 
powołano do życia „Świętokrzy-
ski Klaster Spożywczo - Prze-
twórczy”. Wspólne działanie 
ma ułatwić członkom Klastra 
pozyskiwanie środków unij-
nych dostępnych w latach 
2014-2020. 
 Do Klastra przystąpiło 21 
podmiotów. Są wśród nich 
dwie największe świętokrzy-
skie uczelnie, trzy Starostwa 
Powiatowe, Świętokrzyskie 

Centrum Innowacji i Transfe-
ru Technologii, Świętokrzyski 
Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go w Modliszewicach, Stowa-
rzyszenie Rozwoju Regional-
nego i Lokalnego „Progress” 
oraz podmioty gospodarcze: 
VitalPol PPH, NaturVit, Gomar 
Pińczów Sp. z o.o., Spółdzielnia 
„Sielec”, Sad Sandomierski Sp. 
z o.o., San-Export-Group Sp. 
z o. o., Złoty Sad, Refal Sp. z o. 
o., Owoc Sandomierski  Sp. z o. 
o., Sangrow, AG FOOD Sp. z o.o., 
GPW Szwagrol Sp. z o. o. i ZPOW 
Dwikozy.
 Jak podkreślił Kazimierz 
Kotowski, członek Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, 
dla sygnatariuszy porozumie-
nia, w którego przygotowa-
nie zaangażował się Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego,  jest to 
bardzo ważny krok, otwiera-
jący możliwość współpracy, 
wzajemnej pomocy, lepszej 
organizacji produkcji, a także 
wspólnej promocji. – Rolnictwo 
i nowoczesne przetwórstwo 
to jedna z podstawowych 
gałęzi gospodarki regionu, 
uznana w strategii rozwoju za 
tzw. inteligentną specjalizację. 
Zawiązanie klastra jest przy-
gotowaniem do skutecznego 
pozyskiwania środków unij-
nych na rozwój przedsiębior-
czości, badania naukowe oraz 
na wdrażanie w przedsiębior-
stwach osiągnięć naukowych 
– mówił Kazimierz Kotowski. 
Poinformował, że będą rów-
nież prowadzone działania na 
rzecz utworzenia klastrów także 
w innych obszarach gospo-
darki, które są inteligentnymi 
specjalizacjami regionu.

 Podczas uroczystej części 
sesji przedstawiciele Zarządu 
Województwa Świętokrzy-
skiego nagrodzili również lau-
reatów Olimpiady Innowacji 
Technicznych i Wynalazczości 
w edycji 2014. 
 Nagrodę specjalną od sa-
morządu województwa świę-
tokrzyskiego otrzymał Mariusz 
Bielaszka, uczeń Zespołu Szkół 
w Połańcu, który jest autorem 
projektu „Lokalizator Osób Za-
ginionych”. 

 

Z kolei konkurs Studencki No-
bel wyłania najlepszych studen-
tów w Polsce. Do tegorocznej 
edycji przystąpiło ponad 100 
uczelni w kraju. Konkurs jest 
organizowany przez Niezależ-
ne Zrzeszenie Studentów. Na 
szczeblu wojewódzkim współ-
organizuje go Biuro Innowacji 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego.  
 - To dwa istotne konkursy, 
które dają drogowskaz i przy-
gotowują kadry oraz liderów 

Z PRAC SEJMIKU

Mariusz Bielaszka odebrał nagrodę 
z rąk Grzegorza Świercza i Jana 

Maćkowiaka

Przedstawiciele trzech samorządów przyjęli wspólne stanowisko  
o współpracy 

W malowniczej scenerii zrewitalizowanego Zamku Krzyżtopór w Ujeździe 26 maja odbyła się wspólna 
Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Rady Powiatu Opatowskiego i Rady Gminy Iwaniska. 
Podpisano  porozumienie powołujące „Świętokrzyski Klaster Spożywczo - Przetwórczy”, wręczono na-
grody laureatom szczebla wojewódzkiego dwóch ogólnopolskich konkursów oraz przyjęto wspólne sta-
nowisko w sprawie współpracy organów samorządu terytorialnego. 

Wspólna sesja trzech samorządów

„Mamy świadomość, iż przed nami stoją kolejne, bardzo 
ważne cele. Jednym z nich jest wykorzystanie środków z nowej 
perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020. Jako samo-
rząd terytorialny czujemy się przygotowani na czekające 
nas wyzwania. Deklarujemy współpracę przy wykorzystaniu 
każdej złotówki oraz każdego euro dla dobra naszego regio-
nu i poprawy jakości życia mieszkańców. Liczymy również 
na dalszy rozwój idei samorządności oraz aktywny udział 
obywateli w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym. 
Niech towarzyszmy nam świadomość, że nasza aktywność 
przyniesie owoce obecnym i przyszłym pokoleniom” - napisali 
samorządowcy we wspólnym stanowisku.

Porozumienie podpisali: Przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, Przewod-
niczący Rady Powiatu Opatowskiego Zbigniew Wołcerz 
oraz Przewodniczący Rady Gminy Iwaniska Stefan Zając.



6 Świętokrzyski Informator Samorządowy

Nasz Region 6 (90) / 2014

do szybko nadchodzących 
czasów, kiedy województwo 
świętokrzyskie będzie musiało 
być innowacyjne i konkuren-
cyjne w stosunku do innych 
regionów – podsumował 
rangę obu konkursów Jan 
Maćkowiak, członek Zarządu 
Województwa Świętokrzy-
skiego.
 Przedstawiciele Samo-

rządu Województwa wręczyli 
również statuetki Rady Progra-
mowej TVP Kielce osobom, 
które, zdaniem Rady, najlepiej 
realizują misje publicznego 
nadawcy. 
 W kategorii „Osobowość 
telewizyjna” doceniono 
dziennikarkę TVP Żaklinę 
Skowrońską, a w kategorii 
„Program kulturalny” Rafała 

Plicha, który na żywo zreali-
zował dwa duże spektakle 
telewizyjne. 
 Na zakończenie wspól-
nych obrad uczestnicy po-
siedzenia przyjęli wspólne 
stanowisko w sprawie współ-
pracy organów samorządu 
terytorialnego. 
 - Jako samorządowcy 
musimy wykazywać aktyw-

ność, wspierać się wzajemnie, 
podpowiadać sobie - mówił 
Przewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
Tadeusz Kowalczyk, życząc 
owocnej pracy wszystkim sa-
morządowcom z okazji przy-
padającego 27 maja Święta 
Samorządu Terytorialnego.

Mateusz Cieślicki

Pieniądze na Odnowę Wsi

 Radni zatwierdzili listę ran-
kingową projektów przezna-
czonych do realizacji w ramach 
programu „Odnowa Wsi Święto-
krzyskiej na 2014 rok”. 
 Jak poinformował Piotr Żo-
łądek, członek Zarządu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, na 
konkurs wpłynęło 86 wniosków 
o dofinansowanie od gmin wiej-
skich i wiejsko-miejskich. Po 
ich rozpatrzeniu wyłoniono 56 
projektów, na realizację których 
w najbliższym czasie zostaną 
podpisane umowy. Maksymal-
na dotacja na jeden projekt nie 
przekracza 20 tys. zł, a łączna 

wartość dofinansowania to 1 
mln zł. Zatwierdzone projekty 
dotyczą m. in. działań wzmac-
niających tożsamość kulturową 
czy niewielkich inwestycji po-
prawiających jakość życia.

Karta dla rodzin wielodziet-
nych

 Założenia przyjętej przez 
Sejmik „Świętokrzyskiej Karty  
Rodziny na 5+” przedstawił wi-
cemarszałek Grzegorz Świercz. 
Zostanie ona wprowadzona na 
terenie województwa święto-
krzyskiego z dniem 1 lipca 2014 
roku i ma być elementem polity-
ki społecznej w obszarze działań 

na rzecz rodziny, realizowanej 
przez Samorząd Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 Rodziny uczestniczące 
w programie na początek 
będą mogły liczyć na zniżki 
przy korzystaniu z oferty kul-
turalnej, sportowej i rekreacyjnej 
w jednostkach organizacyjnych 
Samorządu Województwa Świę-
tokrzyskiego. Do korzystania ze 
„Świętokrzyskiej Karty Rodziny 
na 5+” będą uprawnieni człon-
kowie rodzin wielodzietnych, 
w tym rodzin zastępczych, za-
mieszkujących na terenie wo-
jewództwa świętokrzyskiego, 
w których wychowuje się co 
najmniej 3 dzieci w wieku do 
18 roku życia, albo do 25 roku 
życia – gdy dziecko uczy się stu-
diuje lub jest niepełnosprawne 
i pozostaje pod opieką rodzica. 

Stypendia dla sportowców

 Sejmik przyjął również 
uchwałę w sprawie zasad i trybu 
przyznawania stypendiów spor-
towych oraz nagród za szcze-
gólne osiągnięcia sportowe 
reprezentantom województwa 
świętokrzyskiego, przekazując 
na ten cel na 2014 rok 100 tys. 
zł. Jak poinformował Jacek Ko-

walczyk, dyrektor Departamen-
tu Promocji, Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego w Kielcach, 
stypendia mogą otrzymać m. 
in. zawodnicy klubów repre-
zentujących województwo 
w sportach olimpijskich obję-
tych systemem młodzieżowego 
współzawodnictwa krajowego, 
którzy osiągają sukcesy w igrzy-
skach olimpijskich lub paraolim-
pijskich, w Mistrzostwach Świa-
ta, w Mistrzostwach Europy czy 
w zawodach sportowych rangi 
Mistrzostw Polski.  Miesięczna 
minimalna wysokość stypen-
dium sportowego wynosi 350 
zł. Stypendium sportowe wypła-
cane będzie od lipca do grudnia. 
Co roku otrzymuje je od 40 do 
60 zawodników.
 Z kolei nagrody pieniężne 
lub rzeczowe finansowane ze 
środków budżetu wojewódz-
twa mogą otrzymać zawodnicy  
reprezentujący województwo 
w sportach mających szcze-
gólne znaczenie dla regionu, 
którzy osiągnęli wysoki wynik 
sportowy oraz trenerzy prowa-
dzący szkolenie zawodników 
osiągających wysokie wyniki. 

Joanna Majewska

Z PRAC SEJMIKU

Radni jednogłośnie przyjęli Świętokrzyską Kartę Rodziny

Uchwałę w sprawie wdrożenia programu „Świętokrzyska Karta  Rodziny na 5+” przyjęli radni Sejmi-
ku Województwa Świętokrzyskiego podczas posiedzenia, które odbyło się 26 maja 2014 r. na zamku 
Krzyżtopór w Ujeździe. Zatwierdzili również listę projektów, które będą realizowane w ramach pro-
gramu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2014 r.” oraz zasady i tryb przyznawania stypendiów i nagród 
sportowych w bieżącym roku.

Radni Sejmiku podjęli uchwały
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- Współcześnie, misją uczel-
ni jest nie tylko prowadze-
nie działalności edukacyj-
nej i naukowo-badawczej, 
ale także przyczynianie 
się do wzrostu potencjału 
ekonomicznego regionu, 
w którym uczelnia się znaj-
duje. Zgadza się Pan z tym 
stwierdzeniem?

- Jak najbardziej. Ośrodek od-
grywający rolę naukową ma 
ogromny wpływ na rozwój 
regionu. Studenci to ogromna 
wartość dodana dla miasta. 
Uczelnia i region to naczy-
nia połączone. Bez uczelni 
wyższych trudno regionowi 
rozwijać się harmonijnie, prze-
cież nauka jest jednym z ele-
mentów budowania poczucia 
wspólnoty. Podobnie, trud-
no sobie wyobrazić rozwój 
uczelni bez dobrych relacji 
z interesariuszami zewnętrz-
nymi – władzami lokalnymi 
czy przedsiębiorcami. Uni-
wersytet jest wartością ważną 
dla nas wszystkich. Również 

w tym wymiarze ekonomicz-
nym. Dzisiaj kształcenie to nie 
tylko teoria ale ścisłe powią-
zanie z praktyką. Dlatego 
programy nauczania opiniu-
ją interesariusze zewnętrzni. 
Na przykład, przy Wydziale 
Zarządzania i Administracji 
UJK powstała Rada Partne-
rów ds. Biznesu i Przedsiębior-
czości. W jej skład wchodzą 
przedstawiciele środowisk 
biznesowych, gmin, wójto-
wie. Chcemy od nich uzy-
skać odpowiedź, czy to, co 
proponujemy jeżeli chodzi 
o kształcenie, ma pokrycie 
pragmatyczne. 

- Pewnie chodzi o potrze-
by zgłaszane przez rynek 
pracy?

- Głównie o nie. Kiedy różne 
środowiska wypowiadają się 
na temat programów kształ-
cenia, trudniej im potem ar-
tykułować negatywne opinie. 
Trzeba pamiętać o tym, że 
uczelnia daje edukację, nie 
zawód. Jeżeli kończę admini-
strację, dostaję wiedzę z wie-
lu dziedzin, dostaję to jako 
podstawę, ale to nie znaczy, 
że jestem przygotowany jako 
urzędnik. Na uczelnie spada 
krytyka, że „produkują” bez-
robotnych, ale trzeba pamię-
tać, że to jest wynik sytuacji 
ekonomicznej. Nadeszły takie 
czasy, że liczą się kompetencje 
a nie dyplom, to bardzo cieszy. 
Ale uczymy też studentów 
bycia ludźmi, którzy mogą dać 
wiele środowisku, w którym 
wyrastają. Daj dla środowiska, 
sam na tym zyskasz. Osobiście 
chciałbym, by wydział którym 
kieruję, wydział zarządzania 

i administracji, stał się poważ-
nym centrum promieniowa-
nia wiedzy i współpracy na 
rzecz regionu.

- Temu właśnie służyć ma 
Centrum Polityki Regional-
nej i Lokalnej? Powiedzmy 
więcej o tej inicjatywie.

- W strategii rozwoju uczel-
ni, jak i wydziału zarządza-
nia przewidujemy podjęcie 
działań na rzecz powstania 
nowej instytucji - Centrum 
Polityki Regionalnej i Lokalnej. 
Ma to być miejsce swoistego 
think tanku regionalnego, dys-
kusji o polityce regionalnej, 
ekonomii, funkcjonowaniu 
i organizacji samorządu, de-
cyzjach administracyjnych. 
Miejsce, gdzie na różnych 
specjalnościach będą się 
kształcić studenci, ale które 
da też możliwość kształcenia 
ustawicznego, które ofero-
wać będzie kursy, warsztaty 
przygotowujące do pełnienia 
funkcji publicznych. Widzimy 
Centrum jako projekt doty-
czący podnoszenia wiedzy 
z zakresu finansów jednostek 
samorządu czy marketingu 
samorządowego, dziedziny, 
która prężnie się rozwija. Klu-
czową rolę będą tu odgrywać 
młodzi naukowcy analizujący 
szybko zmieniającą się rze-
czywistość, stawiający oce-
ny i diagnozy. My mamy być 
ekspertami, ludźmi z określo-
nym zasobem wiedzy, którzy 
pomogą gminom, radnym, 
samorządowcom różnego 
szczebla w nadaniu lepsze-
go tonu. Te rezerwy proste 
już się na tym etapie rozwoju 
samorządu wyczerpały, skoń-

czyły się, teraz trzeba poszu-
kać czegoś więcej i sądzę, że 
my jesteśmy w stanie to coś 
więcej dać.

- Zalążki Centrum już są.

- W niedawno otwartym budyn-
ku Centrum Przedsiębiorczości 
i Biznesu funkcjonuje Centrum 
Monitoringu Europejskiej Myśli 
Politycznej. To cykl wykładów 
mających otwartą formułę, 
w których uczestniczą naukow-
cy, studenci, ale także np. lice-
aliści. Bardzo ważne spotkania 
w naszym środowisku. Ktoś 
może powiedzieć, że politologia 
wyczerpała już swoje możliwości 
jeśli chodzi o kształcenie. Rzeczy-
wiście, w Kielcach w tym roku 
mniej studentów rozpoczęło 
studia politologiczne. Warto jed-
nak podkreślać, że nauka o po-
lityce nabiera pragmatycznego 
wymiaru. Bardzo się cieszę, że 
budynek Centrum Przedsiębior-
czości i Biznesu żyje, że wypeł-
niony jest treścią. Dzięki niemu 
znacznie powiększyliśmy naszą 
bazę dydaktyczną. Studenci uczą 
się w świetnych warunkach. 
Na wydziale mamy ich ponad 
4 tysiące. Wydział Zarządzania 
i Administracji jest największym 
na uniwersytecie.

- CBiP to inwestycja, która 
powstała przy wsparciu Unii 
Europejskiej. Sięganie po 
środki unijne to chyba jedna 
z odpowiedzi na wyzwania 
sformułowane w procesie bo-
lońskim, a mówiące o tym, że 
szkolnictwo wyższe powin-
no skupić się na kwestiach 
związanych z finansowaniem 
uczelni, z położeniem szcze-
gólnego nacisku na poszu-

WYWIAD

O wyzwaniach stojących przed szkolnictwem wyższym, planach stworzenia regionalnego think tanku 
i o tym, jak za sprawą funduszy unijnych zmienia się krajobraz wokół uczelni w rozmowie z prof. Woj-
ciechem Saletrą, dziekanem Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach.

Uczelnia i region to naczynia połączone

prof. Wojciech Saletra, dziekan 
Wydziału Zarządzania 

i Administracji UJK
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Stolica regionu świętokrzyskiego 3 i 4 czerwca gościła uczestników IV Forum Polski Wschodniej. W Hotelu 
Binkowski w Kielcach spotkali się przedstawiciele regionów, rządu, instytucji pozarządowych, ale przede 
wszystkim przedsiębiorcy, ich związki i instytucje wspierające biznes. Nie zabrakło również przedstawi-
cieli zagranicznych gospodarek, pragnących zainwestować w makroregionie Polski Wschodniej. Gośćmi 
honorowymi byli były Komisarz Unii Europejskiej ds. Rozszerzenia Günter Verheugen oraz Jerzy Buzek, 
były premier, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 
podczas Forum reprezentowali: marszałek Adam Jarubas, członkowie Zarządu Województwa - Kazimierz 
Kotowski i Jan Maćkowiak oraz radny Sejmiku Wojciech Borzęcki. 

IV Forum Polski Wschodniej w Kielcach 

AKTUALNOŚCI

 Forum miało na celu 
wzmacnianie pozytywne-
go klimatu gospodarczego 
Polski Wschodniej poprzez 
odwołanie się do atutów 
i cech charakterystycznych 
makroregionu. Dedykowa-
ne było przedsiębiorcom, 
polskim i zagranicznym in-
westorom, instytucjom oto-
czenia biznesu, podmiotom 
zainteresowanym inwesty-
cjami, a także jednostkom 

samorządu terytorialnego 
z terenu Polski Wschodniej. 

 Spotkanie otworzył mar-
szałek województwa Adam 
Jarubas - Forum to ma szcze-
gólne znaczenie, bowiem 
właśnie tutaj zastanawiamy 
się, jak wspierać gospodarkę 
i patrzymy na szanse, jakie 
się przed nią otwierają. Kon-
ferencja ma wymiar bardzo 
praktyczny, gdyż spotykają 

się przedsiębiorcy, agencje 
biznesu, ludzie nauki i przed-
stawiciele innych państw. 
Świętokrzyska gospodarka 
musi być bardziej globalna, 
bardziej elastyczna, gdyż 
potencjał wielu firm jest tak 
duży, że mogą spokojnie kon-
kurować na zachodnich ryn-
kach. Życzę, aby nowe relacje 
biznesowe, które zostaną tu 
zawiązane, przerodziły się 
w kolejne sukcesy naszych 

firm. Dziękuję Polskiej Agencji 
Informacji i Inwestycji Zagra-
nicznych, gdyż z tego pro-
jektu wiele firm wymiernie 
już skorzystało - powiedział 
marszałek Jarubas.

 O nowej perspektywie 
środków unijnych 2014-2020 
mówiła m.in. Iwona Wendel, 
Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury i Roz-
woju. - W nowej perspektywie 

kiwanie przez nie nowych 
źródeł zapewniających ich 
sprawne funkcjonowanie. 

- Tak, finanse to zawsze wyzwanie 
dla osób kierujących uczelnią. 
W październiku ubiegłego roku, 
udało nam się wykorzystać - przy 
współpracy z władzami regionu 
- szansę w postaci zagospoda-

rowania w twardych projektach 
funduszy strukturalnych. Efektem 
tego jest piękny kampus. Wszyscy 
widzimy, jak ogromnie zmienia 
się krajobraz w tym miejscu. Do 
nowych budynków nie pasuje 
już siedziba Instytutu Nauk Poli-
tycznych. To kolejna inwestycja, 
która nas czeka i którą uniwersy-
tet może zrealizować tylko przy 

udziale środków Unii Europejskiej. 
Nie jesteśmy w stanie zrobić tego 
sami. Właśnie tam powstanie 
Centrum Polityki Regionalnej 
i Lokalnej. Myślę, że zwiększy ono 
jeszcze atrakcyjność wydziału. 
Stale poszerzamy naszą ofertę 
dydaktyczną. Chcemy wprowa-
dzać nową jakość, np. finanse 
i rachunkowość, myślimy o kla-

sycznym kierunku prawniczym. 
Chcemy uzyskać uprawnienia 
nadawania stopnia doktora ha-
bilitowanego z politologii. Mam 
nadzieję, że ten wniosek wyjdzie 
z uczelni w 2015 roku.

rozmawiała 
Anna Rdzanek-Kapsa

Wraz z zagranicznymi gośćmi obradom przysłuchiwał się marszałek  
Adam Jarubas

Uczestnicy Forum rozmawiali m.in. o nowej perspektywie finansowej w UE
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chcemy bardzo wzmocnić 
przedsiębiorców makrore-
gionu Polski Wschodniej. 
Uruchomiliśmy specjalne 
programy i dodatkową alo-
kację środków, które będą 
kierowane przede wszystkim 
do przedsiębiorców - mówiła 
Iwona Wendel.

 Ważnym punktem IV Fo-
rum Polski Wschodniej był 
panel dyskusyjny poświęcony 
10-leciu Polski w Unii Euro-
pejskiej. Jego uczestnicy za-
stanawiali się nad wpływem 
akcesji Polski do Wspólnoty 
na zmianę w jej postrzega-
niu w Europie i na świecie. 
Gościem honorowym tego 
panelu był Günter Verheu-
gen, były Komisarz Unii Eu-
ropejskiej ds. Rozszerzenia. 
- W 2004 roku były trzy ocze-
kiwania związane z akcesją 
Polski do Unii Europejskiej. 
Pierwsze dotyczyło spra-
wienia, że procesy transfor-
macji ustrojowej pozostaną 
nieodwracalne. Patrząc dziś 
na Polskę widać, że jest to 
wymagająca demokracja, 
ale jej kierunek jest poza 
jakąkolwiek wątpliwością. 
Drugim oczekiwaniem było 
to, że akcesja Polski pomoże 
temu krajowi nadgonić cywi-
lizacyjnie i gospodarczo kraje 

Zachodu. Polska gospodarka 
udowodniła, że jest konku-
rencyjna i widać to w licz-
bach. Trzecie oczekiwanie 
było jeszcze bardziej ambit-
ne - że Polska odmieni całą 
Unię Europejską i stanie się 
jednym z krajów wiodących 
we Wspólnocie. I po tych 10 
latach, jeżeli zapytacie mnie, 
które kraje są w Unii Europej-
skiej najbardziej wpływowe, 
to odpowiem: Niemcy, Fran-
cja i Polska - powiedział były 
Komisarz Unii Europejskiej 
ds. Rozszerzenia, Günter 
Verheugen.

 - Akcesja do Unii Europej-
skiej 10 lat temu umożliwiła 
Polsce dążenie do sukcesu, 
rozwoju, normalnego życia. 
W ciągu ostatnich lat obser-
wujemy ogromny rozwój 
w naszym kraju. Udało nam 
się uciec z zaszufladkowania 
do Europy wschodniej i teraz 
dostrzega się, że Polska, to 
odrębny byt. Zmienił się też 
kapitał ludzki. To już zupełnie 
inne społeczeństwo niż 15 
lat temu - mówił Sławomir 
Majman, Prezes Zarządu 
Polskiej Agencji Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych.

 - Naszym wspólnym in-
teresem jest sprawienie, by 

Unia Europejska w najbliż-
szych latach działała spraw-
nie. Chcemy być częścią silnej 
Europy i dzięki wzmocnieniu 
naszej gospodarki oraz pozy-
cji w Europie, teraz mamy na 
to realny wpływ - powiedział 
natomiast Andrzej Dycha, 
Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Gospodarki.
Forum podsumował Jerzy 
Buzek, były Premier RP, ak-
tualnie Poseł Parlamentu 
Europejskiego.

 - Są różnice w tym, jak 
rozwija się Polska Wschod-
nia, poszczególne regiony 
i to jest naturalne. Uważam, 
że piękne lasy, tereny zielone, 
którymi dysponuje Kielec-
czyzna są jej wielką zaletą 
– powiedział Jerzy Buzek. 

 Były Premier mówił rów-
nież o rozwoju, jaki dokonał 
się w Polsce po wejściu do 
Unii Europejskiej i tym, jak 
doceniają go Polacy. - Zna-
mienite jest to, że większość 
Polaków uważa, że Unia Eu-
ropejska była bardzo dobrym 
krokiem dla Polski. Pomiędzy 
Polską zachodnią, a wschod-
nią nie ma różnic, jest róż-
norodność. Musimy zadbać 
o to, aby Polskę rozwijać, rów-
nież dzięki środkom unijnym 
i w nowej perspektywie one 
nadal będą. W niektórych 

dziedzinach osiągnęliśmy 
rozwój, który niegdyś trudno 
było sobie wyobrazić. Przed 
nami jednak wiele zadań i re-
form, m.in. systemu eduka-
cji, gdyż trzeba dostosować 
szkolnictwo do rynku pracy. 
To szalenie ważne. Istotny 
jest również dostęp do taniej 
energii  - dodał Jerzy Buzek.

 Uczestniczący w Forum 
przedsiębiorcy z zagranicy 
przyznają, że jest ono dobrą 
szansą na wejście na nasz 
rynek. – Jestem tutaj, aby po-
znać możliwości nawiązania 
współpracy z przedsiębiorca-
mi z tej części Polski. Jesteśmy 
wiodącą firmą w produkcji 
opakowań dla żywności, 
a wiemy, że Polska Wschod-
nia jest jej bardzo mocnym 
producentem – powiedział 
Paolo Pratella z europejskie-
go przedstawicielstwa ame-
rykańskiej firmy International 
Paper.

 IV Forum Polski Wschodniej 
„4th Eastern Poland Business 
Forum” organizowane  było 
w ramach Programu Promocji 
Gospodarczej Polski Wschod-
niej, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

Mateusz Cieślicki

Były Komisarz UE ds. Rozszerzenia Günter Verheugen chwalił Polskę za 
spełnienie wszystkich oczekiwań związanych z jej akcesją 

Jerzy Buzek podsumował pierwszy dzień Forum 
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 Konkurs, którego głów-
nym celem jest wyłanianie 
szczególnie wartościowych 
inicjatyw w najważniejszych 
obszarach aktywności gospo-
darczej, o dużym znaczeniu dla 
innowacyjnego rozwoju Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, 
organizowany jest corocznie 
przez Samorząd Województwa 
Świętokrzyskiego, począwszy 
od 2009 roku.

 W ramach Świętokrzyskie-
go Racjonalizatora rozpatrywa-
ne są rozwiązania, na które 
Urząd Patentowy RP udzielił 
ochrony (patentu na wyna-
lazek lub prawa ochronnego 
na wzór użytkowy) oraz pro-
jekty wynalazcze (wynalazki 
i wzory użytkowe) zgłoszone 
do ochrony w Urzędzie Paten-

towym RP, w roku kalendarzo-
wym, poprzedzającym daną 
edycję konkursu.
Uczestnikami konkursu mogą 
zostać:
 - osoby fizyczne, w tym 
osoby prowadzące działalność 
gospodarczą,
- mikro, małe, średnie i duże 
przedsiębiorstwa,
- uczelnie i jednostki badawczo 
– rozwojowe,
- ośrodki transferu technologii,
- inkubatory przedsiębiorczo-
ści, 
- inkubatory technologiczne.
Warunkiem uczestnictwa 
w konkursie jest posiadanie 
siedziby/miejsca zamieszka-
nia na terenie województwa 
świętokrzyskiego.

 Zgłoszone rozwiązania 
podlegają szczegółowej anali-
zie przez Komisję Konkursową, 
która w oparciu o ustalone kry-
teria może przyznać nagrody 
pieniężne na rzecz ich twór-

ców. W skład Komisji wcho-
dzą przedstawiciele Zarządu 
Województwa, Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego, czołowych 
instytucji otoczenia biznesu 
i świata nauki z regionu, rzecz-
nik patentowy oraz przedsta-
wiciel Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej.

 Formularz zgłoszeniowy, 
regulamin konkursu oraz inne 
szczegółowe informacje doty-
czące tegorocznej edycji są do-
stępne w wersji elektronicznej 
na stronie internetowej: www.
sejmik.kielce.pl – zakładka: Wo-
jewództwo > Świętokrzyski 
Racjonalizator.

 W ramach dotychczaso-
wych pięciu edycji konkursu 
Świętokrzyski Racjonalizator 
Komisja Konkursowa przyznała 
łącznie: 7 Nagród Głównych, 8 
Wyróżnień oraz 28 Nagród za 
zgłoszone wynalazki. 

 Uroczyste rozdanie nagród 
Laureatom i Wyróżnionym 
w ramach tej edycji konkursu 
zaplanowane zostało w grud-
niu, podczas Świętokrzyskiej 
Gali Jakości.

Szczegółowe informacje:
Sekretariat Konkursu Święto-
krzyski Racjonalizator
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regio-
nalnej Oddział Przedsiębior-
czości i Nadzoru Właściciel-
skiego
ul. Sienkiewicza 63, 25-002 
Kielce
tel. 41 365 81 83; 
fax 41 365 81 91
www.sejmik.kielce.pl

Zapraszamy do udziału w VI 
edycji Konkursu  Święto-
krzyski Racjonalizator!

Do 15 września br. do Oddziału Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego Departamentu Polityki 
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego można składać dokumenty 
w ramach  VI edycji konkursu Świętokrzyski Racjonalizator.

Kolejna edycja konkursu 
Świętokrzyski Racjonalizator 

KONKURS

Uroczyste wręczenie Nagród zwycięzcom V edycji konkursu Świętokrzyski Racjonalizator, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, grudzień 2013 r.
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 Konwent Przewodniczą-
cych Sejmików Województw 
RP został powołany w 2009 
roku i jest organem opinio-
dawczo-doradczym Związ-
ku Województw RP. Wspiera 
Związek i jego organy w po-
dejmowaniu inicjatyw w celu 
decentralizacji uprawnień, 
w tym finansów, na rzecz sa-
morządów i ich efektywnego 
wykorzystania dla rozwoju 
regionów. Inicjuje działania, 
opracowuje i opiniuje projekty 
aktów prawnych dotyczących 
samorządu terytorialnego, in-
spiruje społeczności regional-
ne i organizacje pozarządowe 
do podejmowania wspólnych, 
obywatelskich inicjatyw, mają-
cych wpływ na rozwój woje-
wództw inspirowanie środo-
wisk samorządowych, biznesu, 
nauki, techniki, twórców oraz 
animatorów kultury.  Promuje 
również działalność Związku 
Województw RP.
 Przewodniczący Sejmików 
spotykają się raz na 6 miesię-
cy, a tym razem miejscem ich 

Konwentu był malowniczy 
Sandomierz, w którym gości 
powitał Przewodniczący Sej-
miku Województwa Święto-
krzyskiego, Tadeusz Kowalczyk, 
który jednocześnie jest wice-
przewodniczącym Konwentu.
 - Witam w pięknym mie-
ście Sandomierz. Nasza Świę-
tokrzyska Ziemia to ziemia 
wielkich ludzi - Żeromskiego, 
Sienkiewicza, Reja. Szczycimy 
się tym, że możemy być czę-
ścią tego małego, ale piękne-
go województwa. Dziękuję, że 
przybyliście do Sandomierza 
i zachęcam, abyście przy in-
nych okazjach poznali naszą 
Ziemię Świętokrzyską - powie-
dział przewodniczący Tadeusz 
Kowalczyk.
 Obrady rozpoczął prze-
wodniczący Konwentu Prze-
wodniczących Sejmików 
Województw RP, Kazimierz 
Barczyk - Dziękujemy sa-
morządowi województwa 
świętokrzyskiego za gościnę 
podczas tego konwentu. Raz 
w ciągu półrocza spotykamy 

się wspólnie i to jest nasza 
dobra tradycja. Nasze relacje 
są partnerskie i właśnie takie 
powinny być - powiedział Ka-
zimierz Barczyk.
 O zadaniach, jakie stoją 
przed Przewodniczącymi Sej-
mików na przełomie kadencji 
mówiła mec. Ewa Kokowska, 
Koordynator Zespołu Radców 
Prawnych Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Święto-
krzyskiego. Kwestia ta wywo-
łała wiele dyskusji - Zapewne 
wszyscy państwo zdajecie 
sobie sprawę z tych zadań, ale 
warto je jeszcze raz zaprezen-
tować. Trzeba pamiętać, że po 
21 listopada 2014 roku aktual-
ne Sejmiki województw tracą 
jakiekolwiek kompetencje, ale 
nie oznacza to końca pracy 
radnych i przewodniczącego 
Sejmiku - mówiła mec. Kokow-
ska.
 Dr Grzegorz Russak 
mówił natomiast o sektorze 
żywności naturalnej - W za-

chodnich krajach Unii Euro-
pejskiej zrozumiano już, jak 
ważna jest żywność naturalna. 
Wspieranie jej wytwórstwa to 
nie tylko korzyści dla zdrowia, 
ale również dla gospodarki. 
Żywność tradycyjna może 
przynieść ogromne korzyści. 
Koszt jej wytworzenia jest 
niewiele wyższy niż żywno-
ści normalnej, a sprzedaje się 
ją kilka razy drożej - mówił dr 
Russak.
 Uczestnicy spotkania obej-
rzeli film promocyjny woje-
wództwa świętokrzyskiego, 
a następnie zwiedzili Zamek 
Królewski w Sandomierzu.
Drugi dzień obrad połączo-
ny był z obradami Konwentu 
Marszałków Województw RP 
i odbywał się na Zamku Kró-
lewskim w Sandomierzu.

Mateusz Cieślicki

O zadaniach przewodniczących na przełomie kadencji oraz bieżących działaniach Związku Przewod-
niczących Województw RP rozmawiali w Sandomierzu przedstawiciele sejmików podczas Konwentu 
Przewodniczących Sejmików Województw RP z udziałem dyrektorów biur i kancelarii sejmików wo-
jewództw.

Sandomierz gościł 
Przewodniczących Sejmików

WYDARZENIA

Przewodniczący Sejmików rozmawiali o zadaniach czekających ich na 
przełomie kadencji

Konwent Przewodniczących Sejmików zaowocował ciekawymi obradami  
i wymianą doświadczeń
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 Województwo świętokrzy-
skie na koniec 2013 r. zamiesz-
kiwało 1268,2 tys. osób. Udział 
województwa w ogólnej licz-
bie ludności Polski minimalnie 
się zmniejszył w porównaniu  
z 2004 r. Na koniec 2013 r. wy-
niósł on 3,3% wobec 3,4% 9 lat 
wcześniej. Podobnie jak w 2004 
r. przeważali mieszkańcy wsi, 
którzy stanowili 55,2% ogólnej 
liczby ludności województwa. 
Oznacza to, że odsetek miesz-
kańców obszarów wiejskich 
w latach 2005-2013 zwiększył 
się w o 0,7 p. proc. 

 Podstawowym miernikiem 
określającym poziom rozwoju 
gospodarczego jest PKB na 1 
mieszkańca. Od momentu wej-
ścia Polski do Unii Europejskiej 
zauważalny był systematyczny 
(z wyjątkiem 2009 r.) wzrost jego 
wartości w województwie świę-
tokrzyskim, która w 2011 r. osią-
gnęła 29,6 tys. zł. W porównaniu 
z 2004 r. PKB na 1 mieszkańca 
wzrosło (w cenach stałych) 

o 27,3%. Skalę poprawy lepiej 
można stwierdzić na podstawie 
porównania poziomu PKB na 1 
mieszkańca w województwie 
z przeciętnym wynikiem dla Unii 
Europejskiej. W momencie wstę-
powania do Wspólnoty stanowił 
on 39% średniej wartości dla 28 
krajów należących obecnie do 
Unii, natomiast w 2011 r. osią-
gnął on już blisko połowę tego 
poziomu (49%). W rezultacie 
w 2011 r. PKB na 1 mieszkańca 
w Świętokrzyskim przekroczył 
poziom dla kilku regionów, które 
jeszcze w 2004 r. zajmowały pod 
tym względem wyższą pozycję. 

 W województwie święto-
krzyskim (podobnie jak w kraju) 
po wstąpieniu do Unii Euro-
pejskiej odnotowano znaczny 
wzrost wskaźnika zatrudnienia 
ludności w wieku 15-64 lata - o 9 
p.proc (58,1% w 2013 r.). W re-
zultacie, pomimo że wskaźnik 
ten pozostawał poniżej średniej 
zarówno dla Polski jak i całej Unii, 
nasze województwo znacząco 
poprawiło swoją pozycję. O ile 
w 2004 r. Świętokrzyskie znaj-
dowało się wśród 20 regionów 
o najniższym wskaźniku zatrud-
nienia, to w 2013 r. „wyprzedzało” 
już blisko ¼ wszystkich regio-
nów UE (207 miejsce na 272 
regiony).

Lepsza niż w momencie akcesji 
sytuacja gospodarcza znalazła 
odzwierciedlenie w złagodzeniu 
napięć na rynku pracy. Wska-
zują to zmiany poziomu stopy 
bezrobocia, które szczególnie 
korzystnie prezentowały się 
w pierwszych latach członko-
stwa, gdy notowano zdecydo-
wany spadek stopy bezrobocia. 

 Okres od wejścia Polski do 
UE charakteryzował się wzro-
stem płac mieszkańców wo-
jewództwa świętokrzyskiego. 
Przeciętne wynagrodzenie 
miesięczne brutto w 2012 r. wy-
niosło 3070,29 zł i było o 50,3% 
wyższe niż w 2005 r. Oznacza to, 
że wynagrodzenia zwiększyły się 
realnie (tzn. po uwzględnieniu 
inflacji) o prawie 20%. Według 
wstępnych danych również rok 
2013 był kolejnym okresem ro-
snących wynagrodzeń, a jego 
dynamika przekraczała wzrost 
cen towarów i usług konsump-
cyjnych. 

 Jeszcze szybciej niż wyna-
grodzenia zwiększały się emery-
tury i renty. W 2013 r. przeciętna 
emerytura i renta z pozarolnicze-
go systemu świadczeń społecz-
nych osiągnęła 1675,09 zł, co 
oznacza jej nominalny wzrost 
w latach 2005–2013 o 70,8%, 
natomiast przeciętna emery-
tura i renta rolników wyniosła 
1094,62 zł i w analogicznym 
okresie zwiększyła się o 51,9%. 

 Poprawiła się sytuacja do-
chodowa gospodarstw domo-
wych. Przeciętny dochód rozpo-
rządzalny na 1 osobę w 2012 r. 
wyniósł 1119,76 zł i był wyższy 
niż w 2004 r. o ok. 82%. Efektem 
znacznego wzrostu dochodów 
gospodarstw domowych było 
ograniczenie zasięgu ubóstwa, 
choć zjawisko to w dalszym cią-
gu występuje w naszym woje-

wództwie częściej niż w skali 
kraju. 

 Odsetek osób w gospodar-
stwach domowych o wydat-
kach poniżej granicy ubóstwa 
skrajnego (tzn. poniżej poziomu 
minimum egzystencji) w 2012 r. 
wyniósł 10,5%, podczas gdy jesz-
cze w 2005 r. przekraczał 16%. 
O prawie połowę (z 24,0% do 
12,2%) zmniejszył się udział osób 
żyjących poniżej tzw. ustawowej 
granicy ubóstwa, czyli takich, 
które mają prawo do ubiegania 
się o przyznanie świadczenia 
pieniężnego z systemu pomocy 
społecznej. 

 Znacząco poprawiła się 
infrastruktura komunalna wo-
jewództwa świętokrzyskiego,  co 
w dużym stopniu związane było 
z napływem środków funduszy 
europejskich pozyskiwanych 
przez samorządy. Szczególnie 
szybki postęp dokonany został 
w sferze kanalizacji. Długość roz-
dzielczej sieci kanalizacyjnej na 
koniec 2012 r. ponad dwukrot-
nie przekraczała poziom sprzed 
8 lat (o 109,5%). Znacząco rozbu-
dowana została także rozdziel-
cza sieć wodociągowa. W latach 
2005-2012 wydłużyła się ona 
o 18,3%. Wzrost długości sieci 
kanalizacyjnej w Świętokrzyskim 
był najwyższy spośród wszyst-
kich województw, natomiast 
wodociągowej oraz gazowej 
lokował je na odpowiednio 8 
i 12 miejscu w Polsce.

 Znacząco rozbudowana 
została infrastruktura drogo-
wa. Łączna długość dróg w la-
tach 2005-2012 zwiększyła się 
o 834 km i osiągnęła 17170 km. 
Znacznie poprawiła się przy tym 
również ich jakość. Odsetek dróg 
o nawierzchni twardej ulepszo-
nej zwiększył się w tym okresie 
z 58,2% do 68,0%. Coraz gęstsza 

Dzień przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku był początkiem kolejnej fazy za-
początkowanych w 1989 roku zmian w życiu naszego kraju. Objęły one wszystkie dziedziny życia 
społeczno-gospodarczego. Dynamika tych przemian nie mogła pozostać bez wpływu również na 
nasz region. 

Świętokrzyskie w Unii Europejskiej

REGION W STATYSTYCE

Wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia w województwie świętokrzyskim 
w latach 2004-2013
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staje się sieć dróg ekspresowych 
w Polsce. Ich długość w Święto-
krzyskim wzrosła z niespełna 24 
km do 54 km. Przybyło obiektów 
infrastruktury drogowej. Liczba 
mostów i wiaduktów zwiększyła 
się z 1200 na koniec 2004 r. do 
1276 w 2012 r. 

 Poprawa w wielu obszarach 
byłaby trudna do osiągnięcia 
bez środków pochodzących 

z funduszy Unii Europejskiej. Tyl-
ko w 2012 r. dochody budżetów 
gmin i miast na prawach powia-
tu na finansowanie i współfinan-
sowanie programów i projektów 
unijnych wyniosły 376,8 mln zł, 
powiatów – 50,5 mln zł, a woje-
wództwa – 257,7 mln zł.

Redakcja we współpracy 
z Urzędem Statystycznym 

w Kielcach

 Szkoła Medyczna w Morawi-
cy to jedyna w regionie publicz-
na szkoła policealna kształcąca 
bezpłatnie w zawodach me-
dycznych, m. in. na kierunkach 
technik elektroniki i informatyki 
medycznej, usług kosmetycz-
nych, technik farmaceutyczny 
i technik masażysta, terapeuta 
zajęciowy czy opiekun medycz-
ny. – Nasi absolwenci pracują nie 
tylko w jednostkach medycz-
nych w województwie święto-
krzyskim, ale również w wielu 
miejscach w kraju i za granicą, 
w szpitalach, przychodniach, 
poradniach czy domach opieki 
– podkreśla dyrektor szkoły Re-
nata Antos, zapraszając bardzo 
liczne grono absolwentów oraz 
byłych pracowników na uro-
czystości jubileuszowe, które 
odbędą się 24 października 2014 
roku. 

 Historia szkoły sięga 1964 
roku, kiedy to utworzono w Mo-
rawicy 2,5-letnią Szkołę Medycz-
ną Pielęgniarstwa Psychiatrycz-
nego, powstałą na bazie Zasad-
niczej Szkoły Psychiatrycznej 
Asystentek Pielęgniarskich. 
Po kolejnych reorganizacjach 
placówka w roku szkolnym 
1972/73 została przekształco-
na w Medyczne Studium Za-
wodowe, a szkoła poszerzyła 
zakres kształcenia o pielęgniar-
stwo ogólne. Przez wiele lat 
była jedyną w województwie 
kieleckim i jedną z nielicznych 
w kraju placówką zapewniającą 
stały dopływ kadr dla potrzeb 
lecznictwa psychiatrycznego 
i ogólnego.

 Imię Hanny Chrzanowskiej, 
wybitnej polskiej pielęgniarki, 

nadano szkole w 1984 roku na 
jubileusz 20-lecia. Po reorgani-
zacji szkolnictwa medycznego, 
która nastąpiła na początku lat 
90-tych XX wieku, rozpoczął się 
kolejny ważny etap w historii 
placówki. W 1994 roku po raz 
ostatni wręczono dyplomy 
absolwentom Wydziału Pielę-
gniarstwa Psychiatrycznego, 
ale rozpoczął się jednocześnie 
proces dostosowania oferty 
edukacyjnej do nowych realiów 
rynku pracy. Przez następne 
lata powstawały kolejno: Wy-
dział Terapii Zajęciowej, Wydział 
Dietetyki, Wydział Technik Ma-
sażysta oraz Wydział Ratownik 
Medyczny. W 2005 roku Me-
dyczne Studium Zawodowe 
zmieniło nazwę na Policealną 
Szkołę Medyczną. Od tego cza-
su otworzono jeszcze kierunki: 
Technik farmaceutyczny, Tech-
nik elektroradiolog i Technik 
usług kosmetycznych.

 Wysoki poziom nauczania 
placówki został potwierdzony 

w 2013 roku statuetką Oskara 
Zawodowego, którą placówka 
zdobyła w II edycji konkursu 
„Szkoła dla rynku pracy” orga-
nizowanego przez Krajowy 
Ośrodek Wspierania Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej. 
Jak podkreśla dyrektor Rena-
ta Antos placówka szczyci się 
również bardzo wysokim pro-
centem zdawalności egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe. – Egzaminy odby-
wają się na terenie szkoły, po-
nieważ jesteśmy ośrodkiem eg-
zaminacyjnym dla wszystkich 
zawodów, w których kształcimy. 
Spełniliśmy wymagania Okrę-
gowej komisji Egzaminacyjnej, 
mamy doskonale wyposażone 
pracownie – ratownictwa, za-
biegów medycznych, techno-
logii postaci leków, pracownię 
anatomii, masażu oraz kosme-
tyczną. 

Joanna Majewska / Urszula 
Wojcieszyńska

NASZE JEDNOSTKI

PKB na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej w regionie w latach  
2004-2011

Szkoła kształci w poszukiwanych na rynku zawodach, jak technik masaży-
sta, technik elektroniki i informatyki medycznej czy technik 

usług kosmetycznych

Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy, której organem założycielskim jest 
samorząd województwa świętokrzyskiego, świętuje w tym roku 50-lecie działalności. – Szkoła o tak 
ogromnej tradycji kształci zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. Jest zapotrzebowanie na jej absol-
wentów, potrzebujemy dzisiaj takich ludzi, którzy potrafią pomagać drugiemu człowiekowi. Gratuluję 
wspaniałego jubileuszu całej kadrze, wszystkim uczniom i absolwentom – mówi Adam Jarubas, mar-
szałek województwa świętokrzyskiego. 

50 lat tradycji w kształceniu kadr medycznych

Absolwenci i byli pracownicy, którzy chcą uczestniczyć 
w obchodach jubileuszowych ze względów organizacyjnych 
proszeni są o potwierdzenie przybycia do 19 września (tel. 
41 311-46-80) Program obchodów dostępny jest na stronie 
internetowej szkoły www.szkola-medyczna.com.pl.  
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 Ośrodek podziwiali tak-
że m.in. Małgorzata Muzoł, 
radna Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego, Edyta Mar-
cinkowska, zastępca dyrek-
tora Departamentu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Środowi-
ska Urzędu Marszałkowskiego, 
Andrzej Pałys, prezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Kielcach, Tomasz Ha-
łatkiewicz, dyrektor Zespołu 
Świętokrzyskich i Nadnidziań-
skich Parków Krajobrazowych, 
Waldemar Pietrasik, dyrektor 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Kielcach, a także 
Tomasz Sot, dyrektor Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Radomiu

 Uroczystość otwarcia 
Ośrodka Edukacji Leśnej sta-
ła się jednocześnie okazją do 
uhonorowania osób, które 
szczególnie zaangażowane 
są w promowanie wiedzy 
o lasach świętokrzyskich 

oraz przyczyniają się do ich 
rozwoju. Kordelasem Leśnika 
Polskiego czyli najwyższym 
wyróżnieniem w leśnej bran-
ży, dyrektor RDLP w Radomiu 
Tomasz Sot nagrodził Piotra 
Żołądka, członka Zarządu Wo-
jewództwa oraz Sławomira 
Neugebauera, dyrektora 
Departamentu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich i Środowiska 
Urzędu Marszałkowskiego.

  – W imieniu wszystkich 
osób zaangażowanych w pra-
cę na rzecz środowiska i Lasów 
Państwowych bardzo dziękuję 
panu dyrektorowi za to szcze-
gólne wyróżnienie. Traktuje-
my je jako zobowiązanie do 
dalszej ciężkiej pracy – mówił 
Piotr Żołądek. 

 Podczas uroczystości wrę-
czone zostały także statuetki 
Jodły Świętokrzyskiej przyzna-
wane osobom , które szcze-
gólnie wyróżniły się w swej 
działalności dla propagowania 
i promowania wiedzy o lasach 
świętokrzyskich i przyczyni-
ły się do rozwoju leśnictwa 
i lasów polskich. Otrzymali je 
Waldemar Pietrasik, Andrzej 
Pałys, Marek Chrapek, To-
masz Hałatkiewicz, a także 
nadleśniczy Nadleśnictwa 
Kielce Robert Płaski.

 Otwarcie Ośrodka, jak 
na leśników przystało, od-
było się nietypowo, bo przy 
pomocy… siekier, którymi 
przecięto uplecioną z jedliny 

wstęgę. Ośrodek Edukacji Le-
śnej wywarł na zwiedzających 
olbrzymie wrażenie. Składa 
się on z trzech pomieszczeń 
edukacyjnych. Główna sala to 
ekspozycja przyrody lokalnej, 
charakterystycznej dla Leśne-
go Kompleksu Promocyjnego 
„Puszcza Świętokrzyska”,  wy-
stawa w drugiej sali dotyczy 
zagrożeń lasu i gospodarki 
leśnej, a trzecia jest miejscem 
spotkań uczestników.

 Przedsięwzięcie realizo-
wane było w dwóch etapach 
w latach 2008- 2013. Pierwszy 
obejmował prace budowlane 
polegające na modernizacji 
i przystosowaniu części bu-
dynku gospodarczo-garażo-
wego na cele izby przyrodni-
czo-leśnej. Prace remontowe 
w części finansowane były 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, w ra-
mach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 
2007-2013. Drugim etapem 
było wyposażenie izby edu-
kacji przyrodniczo-leśnej wraz 
z doposażeniem infrastruktury 
terenowej w tablice interak-
tywne i system prezentacji 
spektaklu: „przyroda, światło, 
dźwięk”.

 W ramach realizacji pro-
jektu  zaplanowano w środku 
lasu, na terenie Nadleśnictwa,  
spektakl „przyroda, dźwięk, 
światło”. W trakcie spektaklu 
pojawia się narracja dźwięko-
wa, uczestnicy słyszą odgłosy 
zwierząt, tak jakby napraw-
dę były blisko zwiedzających. 
Narrator przybliża zwyczaje 
zwierząt. Uzupełnieniem są 
zespoły głowic laserowych 
rozświetlające poszczególne 
fragmenty lasu i symulujące 
ruch oraz tablice interaktywne.

Robert Siwiec

Wystawa eksponująca świętokrzyską przyrodę, zagrożenia lasu i gospodarkę leśną, a także superno-
wocześnie opracowany spektakl multimedialny „przyroda, dźwięk, światło” – to tylko niektóre atrakcje, 
jakimi dysponuje Ośrodek Edukacji Leśnej, zorganizowany obok siedziby Nadleśnictwa Kielce przy 
ul. Hubalczyków 15. W otwarciu Ośrodka, które odbyło się 6 czerwca wzięli udział Piotr Żołądek, czło-
nek Zarządu Województwa oraz Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, którzy podczas uroczystości uhonorowani zostali 
najwyższym obecnie wyróżnieniem w branży leśnej - Kordelasem Leśnika Polskiego.

Prestiżowe wyróżnienia dla Piotra Żołądka i Sławomira Neugebauera 

Ośrodek Edukacji Leśnej oficjalnie otwarty! 

AKTUALNOŚCI

Przed budynkiem Ośrodka Edukacji Leśnej 

Złote Kordelasy wręczył Tomasz Sot, 
dyrektor RDLP w Radomiu
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Maria Adamczyk na nową 
kadencję zapowiada kon-
tynuację dotychczasowych 
działań, czyli pozyskiwanie 
żywności dla najuboższych 
mieszkańców regionu m. in. 
poprzez kontakty z przedsię-
biorcami czy zbiórki żywno-
ści – „Podziel się posiłkiem”, 
zbiórkę bożonarodzeniową 
i wielkanocną. W planach jest 
również pozyskiwanie unij-
nych środków dostępnych 
w nowym okresie programo-
wania na projekty realizowa-
ne wspólnie z organizacjami 

pozarządowymi. – Potrzeby 
są ogromne. Współpracujemy 
ze 170 organizacjami pozarzą-
dowymi, poprzez które wyda-
jemy żywność dla 48 tysięcy 
rodzin z całego województwa 
– mówi Maria Adamczyk. 
W 2013 roku wartość żyw-
ności przekazanej przez Bank 
najuboższym wyniosła około 
9 mln zł.

 W planach inwestycyj-
nych na najbliższy okres jest 
remont dachów na obiektach 
i halach Banku. 

 Policealna Szkoła Me-
dyczna prowadzi nabór na 
dwuletnie kierunki: technik 
elektroniki i informatyki me-
dycznej, technik elektrora-
diolog, technik usług kosme-
tycznych, technik farmaceu-
tyczny, technik masażysta, 
terapeuta zajęciowy, a także 
na roczne kierunki: opiekun 
medyczny, asystent osoby 
niepełnosprawnej, opiekunka 
środowiskowa. Dokumenty 

przyjmowane są do końca 
sierpnia.

 W Policealnej Szkole Pra-
cowników Służb Społecznych 
nabór jest prowadzony na 
następujące kierunki: technik 
farmaceutyczny, opiekunka 
dziecięca, opiekun medyczny, 
technik sterylizacji medycz-
nej, asystent osoby niepełno-
sprawnej, opiekun w domu 
pomocy społecznej, opie-

kunka środowiskowa, technik 
masażysta, opiekun osoby 
starszej. Kolegium Pracowni-
ków Służb Społecznych rekru-
tuje kandydatów na trzyletni 
kierunek pracownik socjalny. 
Ponadto oferuje kursy kwalifi-
kacyjne na asystenta rodziny.

 Obie szkoły w systemie 
dziennym kształcą nieodpłat-
nie, przy szkole w Morawicy 
jest internat. Dzięki realizacji 

unijnych projektów ucznio-
wie mają możliwość wyjaz-
du na praktyki zagraniczne. 
Szczegóły na rekrutacji oraz 
wykaz wymaganych doku-
mentów dostępne są na stro-
nach internetowych obydwu 
szkół: 
www.szkola-medyczna.com.pl 
i www.pspss.neostrada.pl

J.M.

Maria Adamczyk, radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, ponownie została wybrana na 
Prezesa Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego, 
które odbyło się 16 maja 2014 roku. Funkcję tę pełni nieprzerwanie od 14 lat.

Kolejna kadencja prezesa Banku Żywności

AKTUALNOŚCI

Maria Adamczyk, prezes Świętokrzyskiego Banku Żywności

Rekrutację na rok szkolny 2014/2015 prowadzą Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej 
w Morawicy oraz Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej. Obie 
placówki, podlegające Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego, kształcą bezpłatnie na kierunkach 
medycznych, a w szkole w Skarżysku można też zdobyć zawód pracownika socjalnego. 

Zdobądź atrakcyjny zawód
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Mamy rzecznika 
i co dalej?

WIEŚCI OD RZECZNIKA MŁODZIEŻY

Kilkanaście tygodni temu rozpoczęłam swą pracę jako rzecznik młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim. 
Nie lada to przygoda odnaleźć się we współpracy z taką instytucją dla kogoś, kto wyrósł ze środowiska 
organizacji pozarządowych i całe życie pracował z młodzieżą. Potrzebowałam więc nieco czasu, by zo-
rientować się co mi wolno i na ile wizja, którą noszę w głowie jest możliwa do zrealizowania.  Po ostat-
nich doświadczeniach i licznych rozmowach z Urzędem Marszałkowskim z jednej strony a partnerami 
społecznymi - organizacjami pozarządowymi - z drugiej, zaczynam coraz bardziej wierzyć, że spotkali się 
odpowiedni ludzie, w odpowiednim miejscu i czasie, którzy wspólnymi siłami dokonają bardzo ważnej 
zmiany w sposobie myślenia i działania na rzecz młodzieży w Świętokrzyskiem.

Wspólny warsztat 

 Nie da się pracować na 
rzecz młodzieży nie pytając 
ich o potrzeby i opinie. Tak 
samo jak nie da się  zachęcić 
organizacji pozarządowych i sa-
morządów, by wspierali mło-
dzież, bez wcześniejszej z nimi 
konsultacji. Dlatego 3 czerwca 
zaprosiłam przedstawicieli tych 

trzech środowisk na wspólny 
warsztat, dzięki któremu wy-
pracowaliśmy listę najbardziej 
palących problemów młodych 
ludzi w regionie i zebraliśmy 
oczekiwania względem rzecz-
nika młodzieży a także Urzędu 
Marszałkowskiego. 
 Lista problemów jest ob-
szerna, znalazły się na niej  m.in. 
bardzo niska motywacja mło-

dzieży do działania, brak osób 
wspierających młodzież w dzia-
łaniu na poziomie gmin, zbyt 
skomplikowane jak dla młodych 
procedury pozyskiwania środ-
ków finansowych. 
 Wspólnie wypracowaliśmy 
także katalog możliwych roz-
wiązań i doszliśmy do wniosku, 
że bez dobrze zaplanowanej 
strategii i zespołu ludzi, którzy 
poświęcą się jej wdrożeniu, nie-
wiele nie uda nam się zmienić. 

Sekretariat ds. młodzieży 

 W tydzień po warsztacie 
odwiedziła nas kierownik Se-
kretariatu ds. Młodzieży Woje-
wództwa Zachodniopomor-
skiego, Małgorzata Ludwi-
czek. Sekretariat powstał niemal 
10 lat temu jako jednostka bu-
dżetowa tamtejszego Urzędu 
Marszałkowskiego i skutecznie 
wzmacnia aktywną młodzież 
w regionie poprzez organiza-
cję tygodnia aktywności, for 
młodzieżowych i programów 
szkoleniowych dla młodych 
liderów. 

 Na spotkaniu obecni byli 
marszałek Adam Jarubas, 
dyrektorzy i pracownicy wy-
branych departamentów oraz 
przedstawiciele organizacji 
pozarządowych. Wspólnie 
zastanawialiśmy się nad tym, 

jak wykorzystać inspiracje 
z zachodniopomorskiego, by 
stworzyć nasz świętokrzyski 
model wspierania młodych lu-
dzi w aktywności społecznej.  

 Rozmowy jak i rozważania 
trwają. Spodziewam się, że za 
kilka tygodni będę mogła Pań-
stwu powiedzieć jakie zapadły 
decyzje i jakie podejmiemy dal-
sze działania. Bo wspaniale, że 
młodzież ma swojego rzecznika, 
ale to dopiero pierwszy krok.

Barbara Zamożniewicz

Kontakt:
rzecznik.mlodziezy@gmail.com
www.facebook.pl/rzecznikmlodziezy 

Kierownik Sekretariatu ds. Młodzie-
ży Województwa Zachodniopo-

morskiego, Małgorzata Ludwiczek

Podczas warsztatu młodzież miała możliwość wymiany poglądów ze świę-
tokrzyskimi samorządowcami

Wypracowanie świętokrzyskiego modelu wspierania młodych ludzi w ak-
tywności społecznej było najważniejszym celem spotkania 

zorganizowanego 10 czerwca
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Kazimierz Kotowski z nagrodą 
Plebiscytu Euro-Gmina 

WYDARZENIA

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski otrzymał nagrodę specjalną X 
Plebiscytu Euro-Gmina, Euro-Powiat, Euro-Partner Województwa Świętokrzyskiego 2013/2014, który 
30 maja został rozstrzygnięty w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

 Kazimierz Kotowski otrzy-
mał nagrodę za długoletnią pracę 
na rzecz rozwoju samorządów.
 – To naprawdę wielkie wy-
różnienie, to przyjemność i za-
szczyt pracować od początku 
w rodzinie samorządowej, która 
od 1 stycznia 1999 r. rozszerzyła 
się o samorządy powiatowe i sa-
morząd województwa – powie-
dział laureat zaraz po otrzymaniu 

nagrody. - Tak szybko minął ten 
czas, w którym mogliśmy zrobić 
to, co było realne do wykonania 
w naszym regionie. Przez ostatnie 
dziesięć lat zmieniamy dynamicz-
nie nasz region i życzę wszystkim, 
by to tempo zostało utrzymane 
przy wzajemnym szacunku. Cie-
szę się, że przekazujemy następ-
com nasze piękne województwo 
świętokrzyskie, jeszcze bardziej 

okazałe, rozwinięte, z aktywną 
społecznością. Dziękuję wszyst-
kim za wyróżnienie.
 Członek Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Kazimierz 
Kotowski od początku był zaan-
gażowany w rozwój samorządów. 
Jako kierownik Urzędu Rejonowe-
go w Opatowie był jednocześnie 
przewodniczącym Rady Miasta 
Opatowa. Został starostą opatow-
skim i funkcję tę pełnił przez trzy 
kadencje, był prezesem Związku 
Powiatów Polskich. W obecnej 
kadencji jest radnym Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego, 
członkiem Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego.
 Uroczystość w WDK była 
dziesiątym jubileuszowym spo-
tkaniem samorządowców z re-
gionu świętokrzyskiego, ludzi 
zasłużonych, wybitnych, wyróż-
niających się aktywnością w swo-
ich lokalnych społecznościach.
 Nagrody i wyróżnienia były 
przyznawane przez kapitułę za 
najlepsze osiągnięcia w ciągu 
dziesięciolecia organizowania 

plebiscytów przez Agencję Po-
p-Art oraz Fundację Gospodar-
czą Euro-Gmina, Euro-Powiat, 
Euro-Partner wspólnie z Urzę-
dem Wojewódzkim i Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Świętokrzyskiego i patronami 
medialnymi.
 O wielkim zaszczycie 
uczestniczenia w uroczysto-
ści mówiła dyrektor general-
ny Urzędu Wojewódzkiego 
Maria Szydłowska, który repre-
zentowała wojewodę świętokrzy-
skiego Bożentynę Pałkę-Korubę. 
- To plebiscyt, który promuje ludzi 
i gminy województwa święto-
krzyskiego – podkreśliła. - Jestem 
przekonana, że kapituła wyróżniła 
wszystkich tych, którzy na te na-
grody zasłużyli.
 Grupa samorządowców 
otrzymała nagrody w różnych 
kategoriach, między innymi Li-
der Samorządności, Super Mia-
sto Roku, Super Burmistrz Roku, 
Super Wójt Roku, Gmina Roku.

 (n)

 Szanowni Państwo! Z praw-
dziwą przyjemnością ogłasza-
my dla Państwa nowy konkurs! 
W albumach fotograficznych 
mieszkańców naszego wo-
jewództwa odnaleźć można 
często prawdziwe perły; stare, 

czarno-białe zdjęcia święto-
krzyskich miast, miasteczek i 
wsi, pełne uroku rodzinne fo-
tografie wykonane przed laty 
w najrozmaitszych zakątkach 
regionu, zdjęcia dokumentujące 
codzienną pracę, zwyczajne ży-
cie - odpusty, jarmarki, uroczy-
stości rodzinne. „Czarno-białe” 
obrazy, które już nie powrócą…
 Pragniemy, aby dzielili się 
Państwo tymi rarytasami. Pro-
simy o nadsyłanie do naszej re-
dakcji fotografii z rodzinnych 

albumów, wykonanych w latach 
1945 – 1985. Zdjęcia można 
wysyłać na adres poczty elektro-
nicznej (im wyższa rozdzielczość 
skanów, tym lepiej): 
nasz.region@sejmik.kielce.pl. 
Najciekawsze z nich publiko-
wać będziemy w kolejnych 
wydaniach naszego pisma. Ich 
autorzy otrzymają atrakcyjne 
upominki.
 By zachęcić Państwa do 
wspólnych wspomnień, pu-
blikujemy dziś zdjęcie dostar-

czone przez jednego z naszych 
czytelników. Zostało wykona-
ne w Kielcach w 1973 roku, a  
przedstawia oczywiście budy-
nek Urzędu Miasta,  widziany 
od strony dzisiejszego Placu 
Konstytucji 3 Maja. W miejscu 
znajdujących się na pierwszym 
planie budynków, dziś funkcjo-
nuje wielopoziomowy parking. 
Zatem – czekamy! 

R.S.

Kazimierz Kotowski otrzymał nagrodę specjalną podczas jubileuszowej 
edycji Plebiscytu Euro Gmina

Konkurs„Czarno-biały czas - czterdzieści lat minęło”  
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 Słoneczna, czerwcowa 
pogoda sprawiła, że Piknik 
Rodzinny „Samorządowcy 
Dzieciom” przyciągnął na 
Plac Artystów wielu mieszkań-
ców Kielc. Zarówno dzieci jak 
i dorośli wspaniale bawili się 
przy piosenkach śpiewanych 
przez solistów oraz zespoły. 
Nie zabrakło także pokazów 
tanecznych oraz teatru peł-
nego magii i tajemnic.
 

Prezentacjom artystycznym 
towarzyszyły liczne konkursy 
z nagrodami dla dzieci i całych 
rodzin. I tak np. najmłodsi mu-
sieli rozpoznać bajkę, a dorośli 
odpowiedzieć na pytania do-
tyczące naszego regionu oraz 
krajów Unii Europejskiej. 

 Uczestnicy pikniku mie-
li także okazję, by zadbać 
o zdrowie. Na stoisku Woje-

wódzkiego Ośrodka Medy-
cyny Pracy w Kielcach moż-
na było zmierzyć ciśnienie 
tętnicze, oznaczyć poziom 
cukru we krwi oraz dowie-
dzieć się, jak skutecznie rzucić 
palenie. Panie z Wojewódz-
kiego Ośrodka Koordynują-
cego Populacyjne Programy 
Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi oraz Profilaktyki i Wcze-
snego Wykrywania Raka Szyjki 
Macicy przy Świętokrzyskim 

Centrum Onkologii udzielały 
specjalistycznych porad do-
tyczących badań mammo-
graficznych i cytologicznych. 
Natomiast na stoisku Woje-
wódzkiego Specjalistycznego 
Szpitala Dziecięcego w Kiel-
cach było można zmierzyć 
ciśnienie tętnicze, oznaczyć 
poziom cukru we krwi, a nie 
tylko najmłodsi mogli zważyć 
się oraz obliczyć BMI – wskaź-
nik masy ciała.

Występy zespołów, teatr pełen magii i tajemnic, konkursy z nagrodami porady zdrowotne, pokazy 
taneczne, gry i zabawy naukowe – takie m.in. atrakcje towarzyszyły Piknikowi Rodzinnemu „Samo-
rządowcy Dzieciom” z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego i Dnia Dziecka, który 7 czerwca odbył 
się na Placu Artystów w Kielcach. Tuż po nim Kielczanie mogli zapoznać się z działalnością 18 Lokal-
nych Grup Działania funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego podczas imprezy 
„Baw się z nami LGD-ami”. Wydarzeniu towarzyszył barwny korowód, występy zespołów dziecięcych, 
młodzieżowych, folklorystycznych, solistów i orkiestr dętych, degustacja regionalnych potraw oraz 
konkursy z nagrodami. 

Z samorządem i Lokalnymi Grupami Działania. 
Wspaniała zabawa!

AKTUALNOŚCI

Z najmłodszymi uczestnikami festynu bawił się marszałek Adam Jarubas

Dariusz Detka, dyrektor BKS UM i Włodzimierz Wielgus, dyrektor szpitalika wręczali nagrody podczas imprezy „Samorządowcy dzieciom”

Przez cały dzień kielecki Plac Artystów tętnił życiem
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 Dużą popularnością cie-
szyły się również oryginalne 
gry i zabawy dla najmłodszych 
przygotowane przez Biuro In-
nowacji Urzędu Marszałkow-
skiego. Najmłodsi mogli także 
wykazać się umiejętnościami 

plastycznymi podczas rywa-
lizacji w malowaniu herbu 
województwa i flagi Unii Eu-
ropejskiej. Z kolei uczniowie 
Policealnej Szkoły Medycznej 
w Morawicy o specjalności 
technik usług kosmetycznych 
i technik masażysta malowali 
dzieciom twarze oraz wyko-
nywali masaże. 

 Piknik Rodzinny „Samo-
rządowcy Dzieciom” był także 
okazją, by dowiedzieć się czym 
na co dzień zajmuje się Urząd 
Marszałkowski i podległe mu 
jednostki. Uczestnicy festynu 

odwiedzili także stoiska Urzędu 
Marszałkowskiego, Główne-
go Punktu Informacyjnego 
o Funduszach Europejskich, 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Kielcach, Świętokrzyskiego 
Biura Rozwoju Regionalnego, 

Świętokrzyskiego Funduszu Po-
ręczeniowego i Świętokrzyskie-
go Funduszu Pożyczkowego.

 Natomiast  wspólną zaba-
wę z LGD-ami rozpoczął prze-
marsz barwnego korowodu 
sprzed pomnika Henryka 
Sienkiewicza na Plac Artystów 
w Kielcach, gdzie odbyła się 
główna część festynu.
 - Lokalne Grupy Działania 
to specyficzne stowarzyszenia, 
które łączą trzy żywioły  - sa-
morządowy, przedsiębiorczy 
i organizacje pozarządowe. 
W województwie świętokrzy-

skim funkcjonuje ich 18, ale 
są także z nami reprezentanci 
sąsiednich województw. „Baw 
się z nami LGD – ami” to świę-
to świętokrzyskiej wsi, dzięki 
któremu możemy poznać jej 
specyfikę, kulturę oraz smaki – 
mówił marszałek województwa 
Adam Jarubas.

 Lokalne Grupy Działania 
prezentowały się na stoiskach 
ustawionych wzdłuż ulicy 
Sienkiewicza, w okolicy placu 
Artystów i mostku nad Silnicą. 
Kielczanie chętnie próbowa-
li regionalnych potraw oraz 
zapoznawali się z atrakcjami 
turystycznym poszczególnych 
regionów naszego wojewódz-
twa. Imprezie towarzyszyło 
wiele atrakcji - pokazy sztuki 

ludowej i walk rycerskich oraz 
liczne prezentacje artystyczne. 
Wystąpiły m.in. Zespół Tanecz-
ny Parada z Jędrzejowa, zespół 
Fajbusie z Grzymałkowa, Małe 
Tumlinianki, Włoszczowski 
Kwartet z dwójki, Dziecięcy 
Zespół Ludowy Przepiórecz-
ki z Parszowa i wiele innych. 
Można było się też napić wody 
z saturatora serwowanej przez 
Wodociągi Kieleckie. 
Przedsięwzięcie zorganizo-
wały Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzy-
skiego i Świętokrzyskie Biuro 
Rozwoju Regionalnego.

Małgorzata 
Niewczas-Sochacka 

i Agata Kołacz

AKTUALNOŚCI

Dzieci pozostawały pod olbrzymim wrażeniem Teatru Magii i Czarów

Jedną z nagród w konkursach wręczył Grzegorz Gałuszka, radny Sejmiku 

Magdalena Kędzierska, Piotr Żołądek, Stanisław Góźdź, Krzysztof  
Domagała i Mirosława Mochocka

Badania i porady zdrowotne cieszyły się dużym zainteresowaniem kielczan



20 Świętokrzyski Informator Samorządowy

Nasz Region 6 (90) / 2014

 - W 2010 roku uchwałą Za-
rządu Województwa Święto-
krzyskiego budynek ten został 
przekazany w trwały zarząd 
Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej w Kielcach.  W 2012 r. 
przeprowadzono remont i moż-
na było przenosić bibliotekę ze 
starego do nowego lokalu. Rok 
2013 to przenosiny zbiorów. 
A dzisiaj przyszedł czas na jej 
oficjalne otwarcie.- mówiła Ur-
szula Salwa, dyrektor Pedago-
gicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Kielcach.
 - Dziękuję za to wszystko, co 
robicie, że odczarowujecie zada-
nia nauczyciela-bibliotekarza, 
który już teraz nie kojarzy się nam 
ze stereotypem - panią wypo-
życzającą książki i wypełniającą 

tabelki – mówiła Małgorzata 
Muzoł, Świętokrzyski Kurator 
Oświaty.
 Bo jak podkreślali podczas 
uroczystości pracownicy książ-
nicy, współczesne biblioteki 
prowadzą szeroko zakrojone 
akcje i włączają się w ciekawe 
przedsięwzięcia, organizują wy-
stawy, lekcje biblioteczne i wiele 
innych inicjatyw. 
 Biblioteka w Busku-Zdroju 
oferuje swoim czytelnikom 42 
tysiące woluminów – w tym 
książki, zbiory audiowizualne, 
czasopisma. Księgozbiór bi-
blioteki dostępny jest również 
poprzez stronę internetową. 

www.wrota-swietokrzyskie.pl

 Młodzież  wzbogaciła 
również swoją wiedzę  na 
temat zmieniających się  na 
przestrzeni wieków materia-
łów pisarskich oraz wytwarza-
niem papieru czerpanego na 
przestrzeni dziejów,  zobaczyli 
również przykłady arkuszy, 
kopert i wydawnictw biblio-
filskich z papieru czerpanego. 

 Atrakcją była możliwość 
samodzielnego wytworze-
nia papieru czerpanego pod 
kierunkiem nauczycieli-bi-
bliotekarzy Katarzynę Bień-
kowską i Łukasza Kwietnia. 
Prace zostały ozdobione su-
szonymi płatkami kwiatów 
i kolorowych włóczek, dzięki 
czemu powstały niepowta-
rzalne arkusze papieru.  

W tym roku obchodzi jubileusz 65-lecia, dla mieszkańców miasta i regionu ma szeroki wachlarz pro-
pozycji, ale ma również nową i przestronną siedzibę – Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w 
Busku-Zdroju 22 maja uroczyście otworzyła drzwi dla swoich czytelników. W wydarzeniu uczestniczyli 
m.in. Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Jerzy Kolarz, starosta buski, Renata Świercz z 
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego oraz Urszula 
Salwa, dyrektor PBW w Kielcach.

Jak powstaje papier czerpany i jak można go wytworzyć domowymi sposobami – odpowiedzi na te 
m.in. pytania znaleźli z pewnością uczniowie klasy VI a Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Kiel-
cach, którzy uczestniczyli w zajęciach w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.

Nowy rozdział w historii 
buskiej biblioteki

Z otwarcia nowej siedziby biblioteki cieszyli się Jerzy Kolarz, Urszula Salwa i 
Małgorzata Muzoł

NASZE JEDNOSTKI

Zaczerpnąć historii, czyli jak postaje papier czerpany
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 W ramach realizacji III 
etapu projektu ekologicz-
nego skierowanego właśnie 
do Klubów Edukacyjnych 
4H działających na terenie 
regionu świętokrzyskiego 
budowano specjalne hotele 
dla dziko żyjących pszczół, 
trzmieli i innych owadów 
zapylających.  Był to kolejny 
etap kampanii, której celem 
jest ochrona pszczół i owa-
dów zapylających, masowo 
wymierających w wyniku 
chorób, chemizacji rolnictwa 
i niszczenia ich siedlisk.
 - Cieszy ogromne zainte-
resowanie projektem, w któ-
rym uczestniczyło ponad 
tysiąc osób - klubowiczów,  
wolontariuszy oraz sympaty-
ków Klubów 4H. Akcja objęła 
8 powiatów naszego regio-
nu – kielecki, konecki, san-
domierski, buski, kazimierski, 
włoszczowski, jędrzejowski, 
starachowicki.  W trosce 
o owady powstało 27 sta-
cjonarnych  hoteli oraz wiele 

innych przenośnych budowli 
– informuje Renata Gos, Wo-
jewódzki Koordynator Klubów 
Edukacyjnych 4H.
 Do ich wykonania posłu-
żyły odpady i materiały natu-
ralne: suche kamienie, stare 
kafle, cegły, drewno, pnie, 
gałęzie, słoma, glina, suche 
liście, patyki i kora.
 Wykonanie budow-
li - schronienia dla pszczół,  
było elementem wieńczącym 
projekt, który był realizowany 
od 28 marca br. pod patrona-
tem honorowym Marszałka 
Województwa Świętokrzy-
skiego Adama Jarubasa,  
Ambasady Amerykań-
skiej, Polskiego Związku 
Pszczelarskiego z siedzibą 
w Warszawie i Uniwersyteu 
Rolniczego w  Krakowie. 
Wcześniej, klubowicze wzięli 
udział w wykładach profesora 
Kazimierza Wiecha, entomolo-
ga z Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie, który zapoznał  
uczestników z tematyką dzia-

łania.  Zdobytą tam wiedzę 
delegacje klubowe miały za 
zadanie przekazać pozosta-
łym członkom  Klubu 4H, 
którzy z pełną znajomością 
tematu przystąpili do realizacji 
zadania. I patrząc na efekty, 
czyli kilkadziesiąt hoteli  da-
jących schronienie owadom, 
można śmiało powiedzieć, że  
została ona w stu procentach 
spożytkowana. 
 Laureatów projektu na-
grodzono podczas uroczystej 
gali finałowej, która odbyła się 
25 maja w Rakowie, wszyscy 
uczestnicy projektu zostali 
uhonorowani pamiątkowymi 
dyplomami. Gośćmi gali byli 
Attache ds. Rolnych Ambasa-
dy Amerykańskiej na Europę 
Centralną i Kraje Bałtyckie – Mi-
chael T. Henney i Piotr Żołądek, 
członek Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego.
 Uroczystość uświetnił 
spektakl pt. „Pszczeli raj” w wy-
konaniu Klubu Edukacyjnego 
4H „Promyczek” z Rakowa pod 

kierunkiem Agnieszki Zwie-
rzyńskiej.
 Spotkanie było też okazją 
do uroczystego pożegnania 
i podziękowania za współpra-
cę z naszym regionem Atta-
che Ambasady Amerykańskiej 
w Warszawie  Michaelowi T. 
Henney, którego kadencja 
w Polsce upływa  z końcem 
czerwca bieżącego roku. 

M.N

„Jeśli wyginą pszczoły, człowiekowi pozostaną tylko 4 lata istnienia” – powiedział przed wielu laty 
słynny fizyk Albert Einstein i wiele wskazuje na to, że się nie mylił. Populacja pszczół,  jak alarmują 
entomolodzy, zmniejsza się z roku na rok. A przecież od obecności pszczół w dużej mierze zależy życie 
człowieka.  Zapylają drzewa owocowe i kwiaty,  produkują niezbędny dla przemysłu farmaceutycz-
nego propolis, dzięki ich pracy możemy raczyć się smacznym i jakże zdrowym miodem. Na ratunek 
pszczołom ruszyły Świętokrzyskie Kluby Edukacyjne 4H. 

Świętokrzyskie „koniczynki” 
na ratunek pszczołom

Hotel dla pszczół autorstwa Klubu 
4H w Stadnickiej Woli

Pamiątkowe zdjęcie z Klubem 4H z Bęczkowa, pow. kielecki

AKTUALNOŚCI

I Miejsce - Klub Edukacyjny 4H z Modliszewic (powiat 
konecki)
II Miejsce - Klub Edukacyjny 4H „Młodzi Odkrywcy” z Czy-
żowa Szlacheckiego 
(powiat sandomierski) 
III Miejsce - Klub Edukacyjny 4H z Bęczkowa (powiat kielecki)
Wyróżnienia:
Klub Edukacyjny 4H ”Mała Gwiazda z Czostkowa” (powiat 
włoszczowski)
Klub Edukacyjny 4H z Czermna (powiat konecki)
Klub Edukacyjny 4H Bukowianie I i II z Bukowej (powiat 
włoszczowski)
Klub Edukacyjny 4H „Promyczek” z Rakowa (powiat kielecki)
Klub Edukacyjny 4H „Puchacze” z Niekłania Wielkiego 
(powiat konecki)
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 - Kiedy zagłębić się w pro-
blematykę diet pobieranych 
przez sołtysów, którzy są jed-
nocześnie gminnymi radnymi, 
może mocno rozboleć głowa. 
Okazuje się, że są w Święto-
krzyskiem gminy, w których 
obowiązuje niepisana umowa 
zgodnie z którą osoby wybie-
rane do rady, automatycznie 
rezygnują z pełnienia funkcji 
sołtysa… 

  - Bo w tej sprawie byliśmy 
świadkami prawdziwego „po-
mieszania z poplątaniem”. Na 
szczęście w ostatnim czasie bar-
dzo wiele się zmieniło na lepsze. 
Do niedawna było w Polsce tak, 
że osobie pełniącej jednocześnie 
funkcję sołtysa i radnego, w wielu 
gminach wypłacano tylko jedną 
dietę. Dlaczego tak się działo? 
Przede wszystkim dlatego, że 
uchwały podejmowane w gmi-
nach dotyczące diet sołtysów, 
były wadliwe. Często bowiem 
umieszczano w nich zapis mó-
wiący, że sołtysowi dieta należy 
się za udział w sesji rady gminy. 
Czyli dokładnie za to samo co 
radnemu. Ale taki zapis skutko-
wałby przecież wypłacaniem 
dwóch diet tej samej osobie – 
radnemu, który jest jednocze-

śnie sołtysem - dokładnie za to 
samo. Dlatego gminy próbując 
naprawić własny błąd stawiały 
sołtysów przed wyborem: albo 
dieta radnego, albo dieta sołtysa. 
W efekcie sołtysi wybierali die-
tę wypłacaną z tytułu pełnienia 
przez nich funkcji radnego, bo 
była ona po prostu wyższa niż 
dieta sołtysa. A za pracę w sołec-
twie nie otrzymywali ani grosza. 
W kilku przypadkach skończyło 
się to głośnymi procesami sądo-
wymi, które wygrali oczywiście 
sołtysi.

 - Jak zatem powinny 
brzmieć zapisy w prawidło-
wo sformułowanej uchwale 
rady gminy, aby sołtys mógł 
otrzymywać obie diety ? 

 - Zacznijmy od tego, że sołtys 
może uczestniczyć w sesjach 
rady gminy, ale nie musi. Nie jest 
do tego zobligowany, nie ma 
takiego obowiązku. Zatem dieta 
sołtysa powinna mu się należeć 
przede wszystkim za jego pracę 
w sołectwie, a nie za uczestni-
czenie w sesjach. Kwestie te 
regulują statuty sołectw (każde 
sołectwo powinno mieć osobny 
statut, chociaż w praktyce naj-
częściej identycznie brzmiący 
statut obowiązuje w wielu sołec-
twach, w dokumentach zmienia 
się tylko nazwę sołectwa). Statut 
zwykle mówi, że sołtysowi za 
sprawowane czynności przysłu-
guje jakiś procent od zebranych 
przez niego podatków, albo ma 
przyznane na każdy miesiąc ja-
kieś stałe wynagrodzenie. Tak 
jest np. w Zagnańsku, gdzie 
sołtysi nie mają przyznanego 
procentu od podatku, ale mają, 

jeśli dobrze pamiętam, 300 zło-
tych miesięcznej diety. Opinia 
naszych sołtysów jest zgodna: 
oprócz procentu od zebranych 
podatków zawsze powinna być 
ustalana dieta sołtysa na różne 
wydatki np. na dojazdy, rachunki 
telefoniczne, itp. I te dodatko-
we pieniądze przyznaje właśnie 
rada gminy. W gminie Miedziana 
Góra sołtysi otrzymują obecnie 
220 złotych na miesiąc, a oprócz 
tego mają procent od zebranego 
podatku.
 Niestety, nadal bardzo bul-
wersująca jest praktyka stosowa-
na w jednej ze świętokrzyskich 
gmin, gdzie ustala się poszcze-
gólnym sołtysom procenty 
od podatku, ale nie wszystkim 
w jednakowej wysokości. Soł-
tys, który ma w sołectwie więcej 
mieszkańców, otrzymuje mniej-
szy procent, bo rzekomo sum-
ma summarum i tak dostanie 
dużo… A przecież logiczne jest, 
że jeśli ma więcej mieszkańców, 
to musi się też więcej napraco-
wać. Nie będę wymieniał nazwy 
tej gminy, ale mam nadzieję, że 
wójt jeszcze raz przemyśli spra-
wę i sołtysi będą za swoją pracę 
honorowani odpowiednio. 

 - Wróćmy do kłopotów 
sołtysów sprawujących jed-
nocześnie obowiązki gmin-
nych radnych. Wspominał pan 
o sprawach sądowych, w toku 
których sołtysi potrafili wywal-
czyć należne im obie diety. 

 - Takich spraw było kilka. Jed-
nak chyba najgłośniejszy wyrok 
zapadł w sierpniu ubiegłego roku 
w Rzeszowie i może być trak-
towany jako wzorzec w przy-

padku podejmowania decyzji 
przez inne sądy w podobnych 
sprawach – sołtysi występując 
z roszczeniami będą się mogli 
na ten wyrok powoływać. Co 
ważne: ten wyrok zdążył się już 
uprawomocnić. Sprawę opisała 
niedawno m.in. Joanna Iwanicka 
w „Gazecie sołeckiej”. Otóż Wo-
jewódzki Sąd Administracyjny 
w Rzeszowie wydał wyrok po-
twierdzający prawo osób wyko-
nujących jednocześnie mandaty 
sołtysa i radnego do pobierania 
obu diet z tytułu obu pełnionych 
funkcji. Wyrok był odpowiedzią 
na skargi Zbigniewa Kwiatkow-
skiego, sołtysa Humnisk i Jana 
Bąka sołtysa Przysietnicy w gmi-
nie Brzozów, jednocześnie peł-
niących funkcję radnych gmin-
nych, którzy uważali, że uchwa-
ła Rady Miejskiej w Brzozowie 
stanowiąca, że osobie pełniącej 
obie te funkcje należy się tylko 
jedna dieta, narusza ich prawa. 
Sąd orzekł, że nie ma podstawy 
prawnej, która umożliwiałaby 
pozbawienie jednej z diet osobę 
pełniącą zarazem funkcję rad-
nego i funkcję sołtysa i uchylił 
uchwalę Rady Gminy w Brzozo-
wie. Oznacza to, że droga prawna 
do skutecznego egzekwowania 
przez sołtysów-radnych dwóch 
należnych im diet, została otwar-
ta i wcale nie jest zbyt kręta.

rozmawiał Robert Siwiec

W wielu świętokrzyskich radach gmin zasiadają radni, którzy piastują jednocześnie funkcje sołtysów.  
Czy takie osoby mogą domagać się dwóch diet – jednej wypłacanej obligatoryjnie z tytułu wypełniania 
mandatu radnego, drugiej zaś  za wykonywanie funkcji sołtysa? Jak te procedury wyglądają w prak-
tyce?  O tym w rozmowie z Feliksem Januchtą, prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej, 
piastującym jednocześnie funkcję wiceprezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Dwie diety czy jedna? 
Sołtys – gminnym radnym 

DLA SOŁTYSÓW

Feliks Januchta
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Agnieszka Orlińska, sołtys 
sołectwa Łabędziów, gmina 
Morawica:

Czy zgodnie z nowymi przepisami 
ustawy o funduszu sołeckim sołtys 
ma możliwość dokonania po-
prawy wadliwego wniosku oraz 
zmiany przedsięwzięcia przewi-
dzianego do realizacji w ramach 
funduszu? Czy znowelizowana 
ustawa o funduszu sołeckim obo-
wiązuje już w 2014 roku? 

Zbigniew Stefańczyk: - Nowa 
ustawa o funduszu sołeckim, 
która została podpisana przez 
prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisława Komorow-
skiego, weszła w życie 20 marca 
2014 roku. Jednocześnie moc 
utraciły wszystkie przepisy 
z dnia 21 lutego 2009 roku. 

 Warunkiem przyznania 
w danym roku budżetowym 
środków z funduszu sołeckiego 

jest złożenie do wójta przez so-
łectwo wniosku, który uchwala 
zebranie wiejskie z inicjatywy 
sołtysa, rady sołeckiej lub co 
najmniej 15 pełnoletnich miesz-
kańców sołectwa. 

 Wniosek powinien zawie-
rać wskazanie przedsięwzięć 
przewidzianych do realizacji na 
obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla dane-
go sołectwa wraz z ich oszaco-
waniem i uzasadnieniem. 

 Sołtys powinien przekazać 
wniosek wójtowi do 30 września 
roku poprzedzającego rok bu-
dżetowy, celem uwzględnienia 
go w projekcie budżetu gminy. 
Wójt ma prawo w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania odrzucić 
wniosek, który nie spełnia wa-
runków i jest wadliwy, jednocze-
śnie informując o tym sołtysa. 
Gospodarz wsi może w terminie 
7 dni od dnia otrzymania takiej 
informacji podtrzymać wnio-
sek nie spełniający warunków, 
kierując go do rady gminy za 
pośrednictwem wójta. 
 Odrzucony wniosek przez 
wójta z powodu nie spełnienia 
warunków, zebranie wiejskie 
może także ponownie uchwa-
lić. Nowy uchwalony wniosek, 
sołtys (w terminie 7 dni od 
otrzymania informacji o tym, 
że jest wadliwy) przekazuje ra-
dzie gminy za pośrednictwem 
wójta. 

 W przypadku podtrzyma-
nia wniosku przez sołtysa lub 
jego ponownego uchwalenia 
rada gminy rozpatruje wniosek 
w terminie 30 dni od jego otrzy-
mania. Może go pozytywnie 

rozpatrzyć lub odrzucić, jeśli nie 
spełnia warunków. 

 W trakcie roku budżetowe-
go, jednakże nie wcześniej niż 
po uchwaleniu budżetu gminy 
na dany rok i nie później niż do 
dnia 31 października danego 
roku budżetowego, sołectwo 
może złożyć do wójta wnio-
sek o zmianę przedsięwzięć lub 
ich zakresu przewidzianych do 
realizacji w ramach funduszu. 
Zmiana lub modyfikacja nie 
może jednak zwiększyć wydat-
ków ustalonych w pierwotnym 
budżecie. Mieszkańcy sołectwa 
powinni pamiętać, że wniosek 
złożony z naruszeniem termi-
nów podlega odrzuceniu. 

Ewelina Nowak - Trela, sołtys 
sołectwa Oksa, gmina Oksa: 

Czy sołtys każdorazowo powinien 
być powiadamiany o sesji rady 
gminy?

Zbigniew Stefańczyk: 
- O uprawnieniach przewod-
niczącego jednostki pomoc-
niczej mówi artykuł 37a ustawy 
o samorządzie gminnym z dnia 
8 marca 1990 roku. Jego treść 
jest następująca: „Przewodni-
czący organu wykonawczego 
jednostki pomocniczej może 
uczestniczyć w pracach rady 

gminy na zasadach określonych 
w statucie gminy, bez prawa 
udziału w głosowaniu. Prze-
wodniczący rady gminy jest 
każdorazowo zobowiązany 
do zawiadamiania, na takich 
samych zasadach jak radnych, 
przewodniczącego organu 
wykonawczego jednostki po-
mocniczej o sesji rady gminy”. 
 Zgodnie z artykułem 20 
ust.1 wyżej wymienionej ustawy 
rada gminy obraduje na sesjach 
zwoływanych przez przewod-
niczącego w miarę potrzeb, nie 
rzadziej niż raz na kwartał. Do 
zawiadomienia o zwołaniu se-
sji powinien zostać dołączony 
porządek obrad wraz projek-
tami uchwał.  Zawiadomienia, 
więc powinno się dokonywać 
(w przypadku sołtysa) na takich 
samych zasadach, jakie stosuje 
się wobec radnych. 

 Uczestniczenie sołtysa 
w pracach rady stanowi upraw-
nienie, z którego nie musi ko-
rzystać. Przepisy statutu gminy 
mogą przewidywać prawo za-
bierania głosu przez sołtysa we 
wszystkich sprawach dotyczą-
cych działalności gminy. Mogą 
jednak ograniczać to prawo do 
spraw bezpośrednio dotyczą-
cych jednostek pomocniczych.

 Podsumowując, sołtys ma 
prawo uczestniczyć w każdej 
sesji rady gminy, ale nie ma 
takiego obowiązku. Jednak 
przewodniczący rady gminy 
zobligowany jest każdorazowo 
do zawiadomienia sołtysa i do-
starczenia mu porządku obrad 
wraz z projektami uchwał. 

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 Marszałkow-
skiego Województwa Świętokrzyskiego podpowiada sołtysom, czy można dokonać korekty zadania 
przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego oraz na jakich zasadach gospodarz wsi 
powinien uczestniczyć w obradach sesji rady gminy.

Prawnik radzi…

DLA SOŁTYSÓW
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