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- Ponad 46 procent gło-
sów wyborców oddanych 
na PSL, prawie 38 tysięcy 
na Pana osobiście i funkcja 
Marszałka Województwa na 
trzecią kadencję – nie przy-
tłacza Pana skala sukcesu?

Marszałek Adam Jarubas: 
- Jestem pod ogromnym wra-
żeniem skali poparcia, jakie 
otrzymaliśmy. Liczyłem, że 
może być o kilka procent 
większe niż przed czterema 
laty, tymczasem okazało się, 
że dostaliśmy kilkanaście 
procent więcej. Chciałbym 
w tym miejscu serdecznie 
podziękować wyborcom, że 
byli i są z nami. Ten wynik od-
bieram jako akceptację dla 
tego, co i jak robimy. A to daje 
energię do dalszej pracy. Ale 
w parze z satysfakcją idzie też 
poczucie ogromnej odpowie-
dzialności. Gdy ma się więcej 

niż połowę mandatów w Sej-
miku, to wiadomo, że nawet 
w warunkach koalicyjnego 
zarządzania główna odpowie-
dzialność spada na marszałka 
i na Polskie Stronnictwo Lu-
dowe. Tak więc 213 982 głosy 
oddane na PSL w wyborach 
do Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego to zarówno 
bardzo duży sukces, jak i bar-
dzo duża odpowiedzialność.

- Co Pańskim zdaniem zde-
cydowało o takim wyniku? 

- Myślę, że ludzie mieli dość 
nieustannych kłótni dwóch 
największych partii, tej po-
stępującej polaryzacji sceny 
politycznej i wybrali trzecią, 
spokojniejszą i bardziej me-
rytoryczną drogę. Ostatnio 
w Starachowicach jedna 
z mieszkanek tego miasta 
powiedziała mi, że nie chciała 

Rozmowa z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, Adamem Jarubasem

Region jest dla mnie najważniejszy
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głosować ani na PiS ani na 
PO, dlatego oddała swój głos 
na PSL, choć wcześniej nigdy 
nie była naszym wyborcą… 
To pokazuje, że ludzie mają 
dość politycznej agresji, języ-
ka nienawiści, negatywnego 
przekazu i szukają tych, którzy 
cywilizują język publicznej 
debaty i skupiają się na kon-
kretnych sprawach do zała-
twienia.

- Pojawiają się przypusz-
czenia, że tak dobry wynik 
wyborczy ”wyciągnie” Pana 
do Warszawy, na ogólno-
krajową scenę polityczną. 
Stolica czeka?

- Ten wynik, prawie 38 tys. 
głosów, o 6,5 tysiąca wię-
cej niż przed czterema laty, 
pozwala przypuszczać, że 
mieszkańcy regionu dobrze 
oceniają moją pracę i dają 
mi przyzwolenie na pełnie-
nie funkcji marszałka. To 
jest dla mnie najważniejsze 
i nie myślę o przeprowadz-
ce do Warszawy.  W spocie 
wyborczym – tak skądinąd 
krytykowanym przez moich 
konkurentów -  mówiłem, 
że kocham Świętokrzyskie. 
Bo tak jest. I będę chciał to 
potwierdzić swoją pracą dla 
regionu jak najdłużej, a co 
będzie dalej – pokaże przy-
szłość. Dziś region jest dla 
mnie najważniejszy.   

- Nie znudziło się Panu to 
marszałkowanie? Nie ma 
Pan czasami dość?

- (śmiech…) No cóż… Cza-
sami rzeczywiście łatwo nie 
jest. Bywa, że moje decyzje 
są dla ludzi niezrozumiałe… 
Nieraz też dostaje mi się po 
głowie od opozycji za różne, 
często nie swoje przewiny…. 
Ale to jest wpisane w funk-
cję marszałka. A wracając do 

pytania – nie mam dość, bo 
wiem, że jeszcze sporo mogę 
dla regionu zrobić.
  - Co przed samorządem 
województwa w  najbliż-
szych latach?

- Przede wszystkim nowy 
okres unijnego programo-
wania. Jesteśmy w ostatniej 
fazie negocjowania z Komisją 
Europejską Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 
2014 – 2020. W ramach tego 
programu województwo bę-
dzie miało do dyspozycji 5,6 
mld złotych. Dobre wykorzy-
stanie tych naprawdę dużych 
pieniędzy – to najważniejsze 
wyzwanie. Przygotowanie do-
kumentów, uszczegółowienie 
zasad dofinansowania z RPO, 
tak by były one dla beneficjen-
tów zrozumiałe i przejrzyste 
– to ogromna praca na najbliż-
sze miesiące. Chodzi o to, by 
jak najszybciej i najsprawniej 
uruchomić pieniądze. Insty-
tucjonalnie jesteśmy do tego 
przygotowani i wierzę, że – 
podobnie jak w kończącym 
się okresie unijnego finanso-
wania 2007 – 2013, w którym 
jesteśmy jednym z liderów 
w skali kraju – nie oddamy 
ani jednego euro z puli, którą 
otrzymamy do 2020 roku.

- Kryteria, które stawia UE 
w związku z wydatkowa-
niem tych pieniędzy,  nie 
są łatwe… 

- Rzeczywiście, przed nami 
wszystkimi trudniejsze niż do 
tej pory zadanie. Unia Euro-
pejska w strategii  „Europa 
2020” stawia nam nowe cele 
w zakresie rozwoju gospodar-
czego, pakietu klimatyczne-
go, wsparcia edukacji, walki 
z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. I to są również 
nasze wyzwania w skali regio-
nalnej. Będziemy także wspie-

rać projekty ograniczające zu-
życie energii, służące ochro-
nie środowiska naturalnego, 
zwiększające odsetek miesz-
kańców regionu z wyższym 
wykształceniem, jak również 
te wspierające szkolnictwo za-
wodowe, czy odpowiadające 
na potrzeby osób starszych. 
Ale najważniejszym celem 
będzie wsparcie gospodar-
ki i przedsiębiorców, którzy 
tworzą nowe miejsca pracy. 
Jak widać, skala wyzwań jest 
olbrzymia.      

- Działalność publiczna, 
to ciągła nieobecność 
w domu. Żona i synowie 
nie buntują się?  

- Brak czasu dla najbliższych to 
jest to, co mi najbardziej do-
skwiera. Te codzienne wybory 
pomiędzy czasem poświęco-
nym na działalność publicz-
ną, a czasem dla rodziny, to 
trudne momenty… Można 
powiedzieć, że jesteśmy 
w trakcie permanentnego 
negocjowania kompromisu. 
Każdą wolną chwilę staram się 
poświęcić najbliższym, choć 
przyznam, że takich chwil 
nie ma zbyt wiele… Ostatnio 
mój syn podczas lekcji języ-
ka angielskiego opowiadał 
swojemu nauczycielowi, jak 
wyglądają posiłki w naszym 
domu. Na pytanie nauczy-
ciela, czy tata też zasiada do 
wspólnego obiadu, syn od-
powiedział: „Jak zaczynamy 
jeść, to tata wstaje i mówi, że 
musi już lecieć”. Nauczyciel się 
uśmiał. Ale co tu kryć – jest 
w tym dużo prawdy…

Rozmawiała Iwona 
Sinkiewicz - Potaczała

KALENDARIUM

4 listopada. Kolejne umowy na 
dofi nansowanie zadań z zakresu 
gospodarki wodno – ściekowej, 
z reprezentantami 21 świętokrzy-
skich gmin podpisali marszałek 
Adam Jarubas i  członek Zarzą-
du Województwa Piotr Żołądek. 
Łączna kwota ich dofi nansowania 
z Programu Obszarów Wiejskich 
wyniesie prawie 14 mln zł. 

4 listopada. W Podzamczu ofi cjal-
nie zainaugurowano działalność 
jedynego w Polsce Publicznego 
Banku Komórek Macierzystych. Jesz-
cze w  grudniu trafi ą tam pierwsze 
próbki krwi pępowinowej. O tym, 
że matki powinny oddawać taką 
krew, przekonywała Katarzyna 
Cichopek Hakiel.  Obecnie krew 
pobierają dwa szpitale w Kielcach: 
Wojewódzki Szpital Zespolony oraz 
Świętokrzyskie Centrum Matki i No-
worodka. – Od nowego roku  bę-
dzie możliwość w każdym szpitalu 
w Kielcach oddać krew pępowino-
wą - zapewnia kierownik Publiczne-
go Banku Komórek Macierzystych 
w Podzamczu Joanna Gleńska 
– Olender. 

5 listopada. Klub sportowy Vive 
Tauron Kielce będzie promował  
świętokrzyską gospodarkę podczas 
Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej 
Mężczyzn rozgrywanych w Katarze 
w styczniu 2015 roku. Na Półwy-
spie Arabskim promowane będą 
dwa wiodące sektory gospodarki 

ROZMOWA
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Marszałek Adam Jarubas, 
kierujący pracą całego Zarządu 
Województwa, bezpośrednio 
nadzorować będzie Kancelarię 
Sejmiku, Biuro Radców Prawnych, 
Biuro Kontroli, Pion Ochrony, Biu-
ro Audytu Wewnętrznego i Biuro 
Certyfi kacji.

Wicemarszałek Jan Maćkowiak 
będzie odpowiedzialny za dwa 
departamenty: infrastruktury oraz 
nowo powstały Wojewódzki Za-
rząd Transportu (wprowadzony 
zmianami w regulaminie organi-
zacyjnym urzędu również podczas 
pierwszego posiedzenia Zarządu). 

Członek Zarządu Wojewódz-
twa Agata Binkowska będzie 
nadzorować dwa departamenty: 

promocji, edukacji, kultury, spor-
tu i turystyki oraz nieruchomości, 
geodezji i planowania przestrzen-
nego, a także Biuro Społeczeństwa 
Informacyjnego i Świętokrzyski 
Ośrodek Adopcyjny.

Kazimierz Kotowski, Członek 
Zarządu Województwa jak do-
tychczas nadzorować będzie dwa 
departamenty zajmujące się wdra-
żaniem funduszy unijnych, czyli 
Departament Polityki Regionalnej 
oraz Departament Wdrażania Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i dodatkowo De-
partament Ochrony Zdrowia. 

Z kolei Członkowi Zarządu Wo-
jewództwa Piotrowi Żołądkowi 
podlegać będą jak dotychczas 

Departament Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Środowiska oraz Depar-
tament Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Nowym 
obszarem, którym się zajmie jest 
Regionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej.

Sekretarzowi Województwa 
Bernardowi Antosowi powie-
rzony został bezpośredni nadzór 
nad Departamentem Organizacyj-
no – Administracyjnym, Kancela-
rią Zarządu, Biurem Komunikacji 
Społecznej oraz Biurem Kadr i Roz-
woju Zawodowego, natomiast 
Skarbnikowi Województwa 
Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej 
nad Departamentem Budżetu i Fi-
nansów.

5 grudnia 2014r.  na pierwszym posiedzeniu zebrał się Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego V kadencji. Jedną z pierwszych decyzji Zarządu był podział 
kompetencji i nadzoru nad komórkami Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego.

Zarząd podzielił kompetencje

Jan Maćkowiak, Agata Binkowska, Adam Jarubas, Kazimierz Kotowski, Piotr Żołądek

województwa świętokrzyskiego: 
spożywczo-przetwórczy i medycz-
no-uzdrowiskowy. Porozumienie 
w tej sprawie podpisali marszałek 
Adam Jarubas oraz Bertus Serva-
as, prezes VTK. Spotkanie było też 
okazją do podsumowania, realizo-
wanego od 2010 roku, projektu „Gra-
my razem dla Świętokrzyskiego”.

6 listopada. - Przedsiębiorca nie 
może być tylko hasłem, ale głów-
nym podmiotem naszych działań 
i obiektem wsparcia - mówił Jan 
Maćkowiak, członek Zarządu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego w dru-
gim dniu konferencji „Innowacyj-
ność, rozwój, ekspansja - stawiamy 
na przedsiębiorców”, która odbyła 
się w Inkubatorze Przedsiębiorczości 
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zwra-
cał uwagę, że w nadchodzącej per-
spektywie fi nansowej na wspieranie 
badań, rozwoju technologicznego 
i innowacyjnego przedsiębiorstw 
będzie przeznaczonych wiele 
unijnych funduszy, ale bez silnego 
związku między nauką a biznesem 
trudno będzie wprowadzać inno-
wacyjne rozwiązania. W spotkaniu 
uczestniczył także Arkadiusz Bąk, 
wiceminister gospodarki.

7 listopada. W Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach podczas 
uroczystego podsumowania roku 
sportowego 2014 Ludowych Zespo-
łów Sportowych z województwa 
świętokrzyskiego nagrodzono 42 
zawodników, 23 trenerów i szko-
leniowców oraz 19 najlepszych 
klubów sportowych. Rozstrzygnię-
to także konkurs Ministra Sportu 
i Turystyki na projekt, który najsku-
teczniej promuje sport w wiejskim 
środowisku. 

7 listopada. Dom Polski Wschod-
niej w Brukseli był organizatorem 

Z PRAC ZARZĄDU
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Iwona Sinkiewicz- Potaczała Podczas pierwszej, inaugu-
racyjnej sesji, która odbyła się 
1 grudnia 2014 w Filharmonii 
Świętokrzyskiej, przewodniczą-
cy Wojewódzkiej Komisji Wy-
borczej w Kielcach sędzia Jan 
Klocek wręczył zaświadczenia 
o wyborze na radnych Sejmiku 
w kadencji 2010-2014. 
 Obrady Sejmiku rozpoczął 
najstarszy wiekiem radny obecny 
na sali, Mieczysław Sas z Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego. 
29 nowo wybranych radnych 
wojewódzkich złożyło uroczy-
ste ślubowanie: Arkadiusz 
Bąk (PSL), Wojciech Borzęcki 
(PSL), Bartłomiej Dorywalski 
(PiS), Grzegorz Gałuszka ( PSL), 
Mieczysław Gębski (PiS), Izy-
dor Grabowski ( PSL), Adam 
Jarubas (PSL), Krystian Jaru-
bas (PSL), Kazimierz Kotowski 
(PSL), Tadeusz Kowalczyk (PSL), 
Janusz Koza (PiS), Andrzej Kryj 
(PiS), Bogdan Latosiński  (PiS), 
Jan Maćkowiak (PO), Sławo-
mir Marczewski (SLD), Henryk 

Milcarz (SLD), Beata Napierała 
(PSL), Andrzej Pruś (PiS), Mie-
czysław Sas (PSL), Małgorzata 
Stanioch (PSL), Wiesław Stę-
pień (PSL), Marek Strzała (PiS), 
Andrzej Swajda (PSL), Grzegorz 
Świercz (PO), Grigor Szaginian 
(PO), Leszek Wawrzyła (PSL), 
Bogusława Wypych (PSL), 
Waldemar Wrona (PiS), Piotr 
Żołądek (PSL).  W ceremonii ślu-
bowania nie wziął udziału Grze-
gorz Dziubek, którego mandat 
wygasł z dniem 27 listopada br. 
w związku z wyborem na bur-
mistrza Włoszczowy.
 Przewodniczącym Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskie-
go V kadencji został Arkadiusz 
Bąk z Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. - Dziękuję wszyst-
kim za zaufanie, którym mnie 
obdarzyli. Będę starał się wyko-
nywać powierzoną mi funkcję jak 
najsumienniej z pożytkiem dla 
wszystkich naszych mieszkań-
ców i efektywnej pracy Sejmiku. 
Wszyscy ślubowaliśmy pracę na 

rzecz naszego regionu, w kam-
panii obiecywaliśmy naszym 
wyborcom, że będziemy ich 
godnie reprezentować. Jestem 
przekonany, że podczas pracy 
w Sejmiku będziemy o danym 
przyrzeczeniu pamiętać - mówił 
Arkadiusz Bąk, nowo wybrany 
przewodniczący Sejmiku.
 Adam Jarubas został po raz 
trzeci marszałkiem wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Na wice-
marszałka wybrano Jana Mać-
kowiaka, natomiast Kazimierz 
Kotowski, Piotr Żołądek i Agata 
Binkowska pełnić będą funkcje 
członków Zarządu Wojewódz-
twa. 
 - Dziękuję, że po raz trzeci 
zostałem obdarzony takim za-
ufaniem. Zapraszam wszyst-
kie samorządy do współpracy, 
ponieważ tylko przy szerokim 
zaangażowaniu, województwo 
świętokrzyskie będzie mogło się 
skutecznie rozwijać – mówił mar-
szałek Adam Jarubas. – Dziękuję 
tym, którzy mnie wybrali, a tych 
o odmiennych zdaniach mam 
nadzieję swoją pracą przekonać. 
     Na stanowisko wicemarszałka, 
Adam Jarubas rekomendował 
Jana Maćkowiaka, który głosami 
większości radnych będzie pełnił 
tę funkcję w kadencji 2014 – 2018.
 - Dziękuję za powierzenie 
mi tej zaszczytnej funkcji. Dekla-
ruję współpracę i wysiłek w re-
alizowaniu moich obowiązków 
– powiedział Jan Maćkowiak, 

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Na-
rodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić 
wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa 
i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej 
Polskiej”. Tym zobowiązaniem radni rozpoczęli V kadencję Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. Podczas inauguracyjnej sesji wybrali prezydium 
Sejmiku. Arkadiusz Bąk, reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe został 
nowym przewodniczącym naszego regionalnego parlamentu, zaś wiceprze-
wodniczącymi Sejmiku: Tadeusz Kowalczyk (PSL), Andrzej Pruś (PiS) i Grigor 
Szaginian (PO). Radni wybrali także Zarząd Województwa. Po raz trzeci mar-
szałkiem został Adam Jarubas.

Inauguracyjna sesja Sejmiku

Adam Jarubas po raz trzeci wybrany został marszałkiem województwa

debaty politycznej w Parlamencie 
Europejskim pt. „Przegląd Partner-
stwa Wschodniego. Wyzwania 
polityczne i przyszła perspektywa 
fi nansowa“. Przygotowano także 
szereg warsztatów, wystaw i wy-
darzeń kulturalnych. Wszystko 
to w ramach II Dni Partnerstwa 
Wschodniego w Brukseli. W Dniach 
Partnerstwa Wschodniego brało 
udział ponad 500 polityków, eksper-
tów, samorządowców, praktyków 
oraz artystów z ponad 16 krajów 
UE. Województwo Świętokrzyskie 
reprezentowali Grzegorz Orawiec, 
dyrektor Departamentu Polityki 
Regionalnej Urzędu Marszałkow-
skiego oraz Krzysztof Wójcik, or-
ganizator wydarzenia, kierownik 
Biura Regionalnego Województwa 
Świętokrzyskiego w Brukseli, będą-
cego częścią Departamentu Polityki 
Regionalnej. Koordynatorem działań 
DPW w roku 2014 jest Wojewódz-
two Świętokrzyskie. 

12 listopada. Nowy budynek Wy-
działu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach 
jest już gotowy. W obecności par-
lamentarzystów, władz regionu 
i miasta, środowiska lekarskiego 
i akademickiego odbyło się jego 
uroczyste otwarcie. Powstanie 
obiektu było konieczne, by w Kiel-
cach mógł zostać uruchomiony 
kierunek lekarski. 

13 listopada. Ambasador Finlandii, 
Hanna Lehtinen otworzyła w Kiel-
cach Konsulat Honorowy Finlandii. 
Mieści się on przy ulicy Szkolnej 
36a w Biurze Polityki Gospodarczej 
i Rozwoju Regionalnego EPRD sp. 
z o.o. Funkcję konsula honorowego 
pełnił będzie Tadeusz Pęczek. Kon-
sulat będzie pełnił głównie rolę in-
formacyjno-doradczą dla obywateli 
Finlandii i innych obcokrajowców 
rezydujących na stałe w Republice 
Finlandii a przebywających na tere-
nie województwa świętokrzyskiego, 
jak również wspierał rozwój relacji 

Z PRAC SEJMIKU
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 - Ledwie kilka 
minut temu odbyło 
się głosowanie, w któ-
rym radni zdecydo-
wali, że to właśnie Pan 
będzie przewodniczył 
świętokrzyskiemu 
Sejmikowi. Czuje pan 
już ciężar odpowie-
dzialności?
 - Oczywiście, 
sprawowanie tej funkcji 
to olbrzymia nobilitacja, 
ale przede wszystkim 
wielka odpowiedzial-
ność.  Będę kierował  
pracami gremium, któ-
rego najważniejszym 

celem jest dbałość o dynamicz-
ny rozwój ziemi świętokrzyskiej 
i wykorzystanie jej potencjału 
dla dobra naszych mieszkańców. 
Trudno sobie wyobrazić bardziej 
odpowiedzialne zadanie, prawda? 
Szczególnie, gdy się w Święto-
krzyskiem przyszło na świat, tutaj 
mieszka i – jak górnolotnie by to 
nie zabrzmiało -  kocha tę krainę. 
A tak jest właśnie w moim przy-
padku.
 - Zapewne to pytanie pa-
dło już niejednokrotnie: uda 
się Panu pogodzić obowiązki 
przewodniczącego Sejmiku 
z pracą w resorcie gospodarki? 
 - Mam nadzieję, że się uda. 

wicemarszałek województwa 
świętokrzyskiego.
 Marszałek na kolejne sta-
nowiska – członków Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego 
zaproponował: Piotra Żołądka, 

Kazimierza Kotowskiego oraz 
Agatę Binkowską.
 Wszyscy zostali wybrani 
większością głosów radnych 
Sejmiku, którzy po raz pierwszy 
w historii województwa świę-

tokrzyskiego zdecydowali, że 
w Zarządzie będzie zasiadać 
kobieta.

Małgorzata 
Niewczas Sochacka

Paulina Strojna

Arkadiusz Bąk z Polskiego Stronnictwa Ludowego został przewodniczącym 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego V kadencji. Podczas pierwszej sesji, 
która odbyła się 1 grudnia br. w Filharmonii Świętokrzyskiej, radni woje-
wódzcy zadecydowali, że pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego 37-letni 
Wiceminister Gospodarki przez kolejne 4 lata będzie kierował pracami re-
gionalnego parlamentu. W swoim inauguracyjnym przemówieniu Arkadiusz 
Bąk podziękował mieszkańcom regionu za udział w wyborach i największą 
w kraju frekwencję. Nowy przewodniczący podzielił się z „Naszym Regionem” 
pierwszymi, gorącymi re� eksjami.

„Będę się starał z całych sił”

handlowych i gospodarczych po-
między Finlandią a Polską.

26 listopada. Po raz 251 i zarazem 
ostatni w IV kadencji obradował 
Zarząd Województwa Świętokrzy-
skiego. W części roboczej członko-
wie Zarządu Województwa podjęli 
kilkanaście uchwał, natomiast pod-
czas nieofi cjalnej części posiedzenia 
- podziękowali sobie za współpracę 
w ciągu ostatnich czterech lat. 

29 listopada. W bazylice kate-
dralnej w Kielcach odbył się ingres 
biskupa Jana Piotrowskiego - no-
wego ordynariusza diecezji kielec-
kiej. Uczestniczyło w nim ponad 2 
tysiące osób - wierni,  biskupi i arcy-
biskupi oraz ponad 500 kapłanów 
z diecezji kieleckiej i tarnowskiej. 
Po mszy, w Wyższym Seminarium 
Duchownym nowemu pasterzowi 
diecezji kieleckiej składali życzenia 
świętokrzyscy parlamentarzyści, 
przedstawiciele władz wojewódz-
kich, wyższych uczelni, miejscowej 
policji i straży pożarnej. Samorząd 
Województwa Świętokrzyskiego 
reprezentował marszałek Adam 
Jarubas. 

2-3 grudnia. W Brukseli z udziałem 
władz regionu świętokrzyskiego 
odbywały się negocjacje Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020.  Nasz region przeka-
zał także koordynację działań Domu 
Polski Wschodniej w Brukseli. 

Z PRAC SEJMIKU
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Arkadiusz Bąk 
 Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radny V kadencji Sejmiku. Kandydował 
z Okręgu Wyborczego nr 1 obejmującego powiaty ostrowiecki, opatowski, sandomierski i staszowski. 
Należy do Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.
 Urodził się 18 kwietnia 1977 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Wojsko-
wej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończył także elektronikę i technikę informacyjną na Politechnice 
Warszawskiej oraz politykę gospodarczą i strategię przedsiębiorstw na WSEiP w Kielcach. Jest wiceministrem 
w Ministerstwie Gospodarki. Zajmuje się bezpieczeństwem gospodarczym, e-gospodarką i rezerwami pań-
stwowymi. 

Wojciech Borzęcki
 Radny  III, IV i V kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 1 obejmującego powiaty: 
sandomierski, opatowski, ostrowiecki i staszowski. Należy do Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa 
Ludowego.
Urodził się  9 listopada 1976 r. w Staszowie. Z wykształcenia jest magistrem prawa administracyjnego. Prezes 
Zarządu w Spółce SAD Sandomierski.

Bartłomiej Dorywalski 
 Radny V kadencji Sejmiku. Kandydował  z Okręgu Wyborczego nr 4 obejmującego powiaty buski, 
kazimierski, pińczowski, jędrzejowski, włoszczowski.  Należy do Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 
 Urodził się  16 sierpnia 1979 roku we Włoszczowie. Z wykształcenia jest prawnikiem. Studia ukończył na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 2006 roku był burmistrzem Włoszczowy. W 2010 był posłem na Sejm 
RP. W kadencji 2010 - 2014 ponownie pełnił funkcję włodarza Włoszczowy.

Radni Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego V kadencji

Będę się starał z całych sił, aby 
oba te zajęcia w żaden sposób 
nie kolidowały ze sobą. Funkcja 
przewodniczącego wiąże się 
z dużą odpowiedzialnością, na-
tomiast czasowe zaangażowanie 
w jej sprawowanie zbliżone jest do 
zaangażowania każdego innego 
sumiennie wypełniającego swo-
je obowiązki radnego. Bo dobry, 
pracowity radny musi poświęcać 
sporo czasu, aby skutecznie dzia-
łać, z korzyścią dla województwa.  
 Mam nadzieję, że dzięki po-
mocy Kancelarii Sejmiku moje 
obowiązki można będzie ze 
sobą pogodzić. Jesteśmy tuż po 
wyborze wiceprzewodniczących;  
wyłoniony skład gwarantuje, iż 

olbrzymim wsparciem dla mnie 
będzie także prezydium Sejmiku. 
 - Świętokrzyscy radni w po-
przednich kadencjach potrafi li 
zgodnie współpracować. Mimo 
istniejących różnic politycznych, 
podczas sesji Sejmiku trudno 
było dopatrzyć się zażartych 
kłótni, czy nie licującego z kul-
turą zachowania…
 - Jestem przekonany, że na-
dal tak będzie. Świętokrzyskie jest 
naszą wspólną sprawą, wojewódz-
twa nie stać na wewnętrzne po-
działy. Potrzebujemy wspólnoty i, 
jak dotąd, tę wspólnotę w Sejmiku 
obserwujemy. Na pewno jakieś 
spory będą się pojawiały, bo taka 
jest natura polityki i wszelkich ciał 

kolegialnych, natomiast w składzie 
prezydium Sejmiku mamy szeroką 
reprezentację, która, mam nadzie-
ję, będzie gwarantem efektywnej 
pracy Rady. Wierzę, że w bieżącej 
kadencji będziemy mogli kon-
tynuować dobrą współpracę, ja 
natomiast będę się starał łagodzić 
wszelkie spory. Oby ich było jak 
najmniej. 
 - Sądzi Pan, że doświad-
czenia z pracy w samorządzie 
województwa  przydadzą się 
Panu także w Warszawie?
 - Radni są bardzo blisko 
wyborców, w odróżnieniu od 
posłów czy senatorów repre-
zentują ograniczoną liczbę ludzi 
zamieszkujących ich gminę czy 

powiat. Wyborcy mają możliwość 
codziennego zadawania pytań, 
zgłaszania postulatów. Jest to naj-
bardziej bezpośrednia demokracja 
jaką można sobie wyobrazić, naj-
bardziej przejrzysta i najlepiej funk-
cjonująca. W Warszawie ogólność 
spraw i podejmowanych decyzji 
jest siłą rzeczy dużo większa, zatem 
i dla mnie jako wiceministra, praca 
w samorządzie będzie cennym do-
świadczeniem. Warto przenieść do 
Warszawy ten konkretny, trzeźwy 
ogląd i pragmatyczne samorządo-
we spojrzenie. 

rozmawiał Robert Siwiec

RADNI SEJMIKU V KADENCJI
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Grzegorz Gałuszka 
 Radny IV i V  kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 3 obejmującego miasto Kielce 
i powiat kielecki (ziemski). Należy do Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
 Urodził się 30 listopada 1974r. Doktor nauk medycznych. Dyrektor w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku 
- Zdroju oraz dziekan Kolegium Medycznego - Wydziału Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa 
i Nauk Medycznych w Kielcach.

Mieczysław Gębski 
 Radny III, IV i V kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 3 obejmującego miasto 
Kielce i powiat  kielecki (ziemski). Należy do Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 
 Urodził się  24 marca 1960 r. w Zagnańsku. Z wykształcenia  technik-mechanik, rolnik.W kadencji 2010-2014 
pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Izydor Grabowski 
 Radny IV i V kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 1 obejmującego powiaty: 
ostrowiecki, opatowski, sandomierski i staszowski. Należy do Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa 
Ludowego.
 Urodził się 1 września 1946r. Posiada wyższe wykształcenie. Absolwent kierunku mechanicznego Politechniki 
Rzeszowskiej. Nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie. Członek Stowarzyszenia 
Regionalne Forum Samorządowe.

Kazimierz Kotowski 
 Radny IV i V  kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 1 obejmującego powiaty: 
ostrowiecki, opatowski, sandomierski i staszowski. Jest przewodniczącym Klubu Radnych Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Od 2010r. pełni funkcję członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
 Urodził się 22 stycznia 1951 roku w Opatowie, wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Rolne-
go Akademii Rolniczej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie samorządu i administracji oraz 
w zakresie wyceny i gospodarki nieruchomościami, pozyskał szereg certyfi katów z różnych obszarów działania 

Krystian Jarubas 
 Radny V kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 3 obejmującego miasto Kielce 
i powiat kielecki (ziemski). Należy do Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
 Urodził się 3 czerwca 1981r. Pochodzi z Błotnowoli w powiecie buskim. Magister ekonomii, ukończył po-
dyplomowe studia na kierunku „Pozyskiwanie i zarządzanie Funduszami Unii Europejskiej” w Wyższej Szkole 
Ekonomii i prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Busku-Zdroju.

Adam Jarubas 
 Radny III, IV  i V kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 4 obejmującego powiaty: 
włoszczowski, jędrzejowski, buski, pińczowski, kazimierski. Należy do Klubu Radnych Polskiego Stron-
nictwa Ludowego. Od 2006 r. jest marszałkiem województwa świętokrzyskiego.
 Urodził się 17 grudnia 1974r. Wykształcenie wyższe humanistyczne - historia na Akademii Świętokrzyskiej. 
Ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie w warunkach Unii Europejskiej” w Wyższej Szkole Ekonomii i Ad-
ministracji w Kielcach oraz „Zarządzanie administracją i rozwojem lokalnym” w Wyższej Szkole Handlowej. Prezes 
Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, wiceprezes PSL. W latach 2002 - 2004 wicedyrektor 
Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w latach 2004 - 2006 wicedyrektor 
Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach.

RADNI SEJMIKU V KADENCJI
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samorządu. Ma za sobą pięć kadencji pracy w samorządzie; trzy kadencje był radnym powiatowym, od 1999 roku pełnił funkcję staro-
sty opatowskiego, od kwietnia 2008 roku prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, a także prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opatowie. Wyróżniany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi za pracę 
samorządową. Zdobywca Nagrody im. Grzegorza Palki w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym. 

Tadeusz Kowalczyk 
 Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radny I, II, III, IV i V kadencji Sej-
miku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 4 obejmującego powiaty: kazimierski, buski, pińczowski, 
jędrzejowski i włoszczowski. Należy do Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.
 Urodził się 16 marca 1949 r. w Sobowicach. Z wykształcenia jest nauczycielem, pełnił funkcję dyrektora 
Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu. W III i IV kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.

Janusz Koza 
 Radny III, IV i V kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 3 obejmującego miasto 
Kielce i powiat kielecki (ziemski)  z listy Prawa i Sprawiedliwości. 
 Urodził się 4 stycznia 1962 r. w Kielcach. Z wykształcenia jest historykiem. W latach 1998-2002 był dyrekto-
rem generalnym Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Od 2004 r. zajmuje stanowisko Sekretarza Miasta 
Kielce.

Andrzej Kryj 
 Radny V kadencji. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 1 obejmującego powiaty ostrowiecki, 
opatowski, sandomierski i staszowski. Należy do Kubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 
 Urodził się 9 czerwca 1960 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z wykształcenia jest nauczycielem historii, 
którą ukończył na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył także studia podyplomowe 
z organizacji i zarządzania oraz nadzoru pedagogicznego z elementami ewaluacji. Był radnym w Radzie Powiatu 
Ostrowieckiego.

Bogdan Latosiński 
 Radny IV i V kadencji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Kandydował z Okręgu Wyborczego 
nr 3 obejmującego miasto Kielce i powiat kielecki (ziemski). Reprezentuje Klub Radnych Prawa i Spra-
wiedliwości.
 Urodził się 28 listopada 1964r. Jest przewodniczącym „Solidarności” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komu-
nikacji w Kielcach.

Jan Maćkowiak 
 Radny V kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 2 obejmującego powiaty konecki, 
skarżyski, starachowicki z listy Platformy Obywatelskiej. Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego. 
 Urodził się 11 lipca 1959 r. w w Skarżysku – Kamiennej. Studiował Administrację Publiczną na Uniwersytecie 
Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pracował w Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku – Kamiennej, w PPHU 
Wtórpol ZPChr w Skarżysku na stanowisku dyrektora d/s komunikacji zewnętrznej oraz w Miejskiej Komunikacji 
Samochodowej Sp. z o. o. na stanowisku zastępcy dyrektora. Pełnił funkcje radnego, przewodniczącego rady 
miasta, zastępcy prezydenta miasta, radnego powiatu skarżyskiego. W latach 2010-2014 był członkiem Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego. Wiceprzewodniczący Regionu Świętokrzyskiego PO.

RADNI SEJMIKU V KADENCJI
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Sławomir Marczewski 
 Radny I, II, III, IV i V kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 2 obejmującego powiaty: 
konecki, skarżyski i starachowicki z listy komitetu SLD Lewica Razem. 
 Urodził się 1 stycznia 1950 r. w Skarżysku-Kamiennej. Z wykształcenia jest lekarzem medycyny.

Henryk Milcarz 
 Radny V kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 3 obejmującego Kielce i powiat 
kielecki z listy komitetu SLD Lewica Razem. 
 Urodził się 21 lipca 1950 roku w Zagnańsku. Ukończył studia w SGH w Warszawie. Jest prezesem Wodo-
ciągów Kieleckich, Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagnańsku oraz Klubu Sportowego „Lubrzanka” 
w Kajetanowie. Był posłem na Sejm V i VI kadencji.

Beata Napierała
 Radna V kadencji Sejmiku. Kandydowała z Okręgu Wyborczego nr 2 obejmującego powiaty 
konecki, skarżyski, starachowicki. O mandat ubiegała się z list Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
 Urodziła się 1 września 1972 r. w Końskich. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania za-
sobami ludzkimi, studia magisterskie na Akademii Świętokrzyskiej – kierunek marketing międzynarodowy 
i organizacja fi rmy oraz studium samorządności społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest  konsultan-
tem Krajowego Systemu Usług i członkiem Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa. Jest wiceprezesem 
Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości.

Andrzej Pruś 
 Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radny V kadencji Sejmiku. 
Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 2 obejmującego powiaty konecki, skarżyski, starachowicki. 
Należy do Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
 Urodził się 20 marca 1967 roku w Iłży. Mieszka w Starachowicach. Studiował na Wydziale Zarządzania 
i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Jest  pracownikiem centrali Prawa i Sprawiedliwości 
w Warszawie.

Mieczysław Sas 
 Radny IV i V kadencji Sejmiku. Kandydował z  Okręgu Wyborczego nr 4 (powiaty: buski, piń-
czowski, kazimierski, jędrzejowski, włoszczowski). Należy do Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa 
Ludowego.
 Urodził się 21 października 1942r. Wykształcenie zawodowe – mechaniczne. Jest właścicielem  Zakładu 
Metalowo-Kotlarskiego Sas. Współzałożyciel i aktywny członek Stowarzyszenia Gospodarna Gmina Bu-
sko-Zdrój. Wiceprezes Izby Rzemieślniczej w Kielcach. Był radnym trzech kadencji w buskim samorządzie. 
Filantrop i społecznik.

Małgorzata Stanioch 
 Radna V kadencji Sejmiku. Kandydowała z Okręgu Wyborczego nr 3 obejmującego Kielce i po-
wiat kielecki. Należy do Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
 Urodziła się 29 kwietnia 1960 roku w Kielcach. Jest magistrem administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie,  dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

RADNI SEJMIKU V KADENCJI
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Wiesław Stępień 
 Radny IV i V kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 2 obejmującego powiaty: 
konecki, skarżyski i starachowicki. Należy do Klubu Radnych PSL. 
 Urodził się 20 maja 1958r. Wykształcenie wyższe, magister zootechnik. Mieszka w Wielkiej Wsi w gminie 
Stąporków. Pełni funkcję prezesa Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Końskich.

Marek Strzała 
 Radny V kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 1 obejmującego powiaty ostro-
wiecki, opatowski, sandomierski i staszowski. Należy do Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 
 Urodził się 1 kwietnia 1965 roku. Wykształcenie wyższe techniczne - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krako-
wie. Mieszka w Staszowie. Jest przedsiębiorcą i działaczem Staszowskiej Izby Gospodarczej oraz właścicielem 
restauracji „Winnica” w Połańcu.

Andrzej Swajda 
 Radny V kadencji Sejmiku. Kandydował z list Polskiego Stronnictwa Ludowego z Okręgu Wybor-
czego nr 1 obejmującego powiaty ostrowiecki, opatowski, sandomierski i staszowski. 
 Urodził się 29 listopada 1969 roku w Sandomierzu. Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne, ukończył 
studia podyplomowe na kierunkach: informatyka, zarządzanie oświatą, samorząd i administracja. Był sekreta-
rzem Gminy Łoniów oraz radnym powiatu sandomierskiego. Jest  członkiem Zarządu OSP w Sulisławicach, 
koordynatorem projektu rewitalizacji Sanktuarium w Sulisławicach.

Grigor Szaginian 
 Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radny III, IV i V kadencji Sejmiku. 
Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 1 (powiat: sandomierski, opatowski, ostrowiecki i staszowski) 
z listy Platformy Obywatelskiej.
 Urodził się 25 maja 1958 r. w Dniepropietrowsku. Z wykształcenia jest lekarzem psychiatrą.

Waldemar Wrona 
 Radny V kadencji. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 2 obejmującego powiaty konecki, skarżyski, 
starachowicki. Należy do Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 
 Urodził się 29 grudnia 1966 roku w Tarnowie. Ukończył studia medyczne. Jest dyrektorem SPZOZ w Smyko-
wie. Był radnym powiatu koneckiego oraz członkiem Zarządu Powiatu Koneckiego. W 2007 roku w wyborach 
parlamentarnych uzyskał mandat posła.

Grzegorz Świercz 
 Radny IV i V kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 3 obejmującego miasto Kielce 
oraz powiat kielecki (ziemski) z listy Platformy Obywatelskiej.  
 Urodził się 24 lutego 1960 r. Doktor nauk medycznych, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej 
w Warszawie. W 1985 r. otworzył specjalizację z ginekologii i położnictwa w Wojewódzkim Specjalistycznym 
ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Kielcach. Tam pracował do 2007 na stanowiskach starszego asystenta, zastępcy 
ordynatora i kierownika Wojewódzkiej Poradni Niepłodności. W 2001 r. ukończył Podyplomowe Studium Zarzą-
dzania Organizacjami Ochrony Zdrowia SGH w Warszawie, a w 2002 r. obronił doktorat w Instytucie Centrum 
Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W 2008 r. został pełnomocnikiem Wojewody Świętokrzyskiego do spraw ochrony 
zdrowia. W 2009 r. podjął pracę na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Kielcach. W latach 2010-2014 wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

RADNI SEJMIKU V KADENCJI
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Leszek Wawrzyła 
 Radny V kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 4 obejmującego powiaty 
buski, kazimierski, pińczowski, jędrzejowski, włoszczowski. Należy do Klubu Radnych Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. 
 Urodził się 21 stycznia 1979r. Mieszka w Sieńsku, w gminie Słupia. Ma wykształcenie wyższe muzyczne. 
Jest absolwentem Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Kielcach. Jest nauczycielem muzyki i or-
ganistą. Był radnym powiatu jędrzejowskiego. Prowadzi gospodarstwo rolne  ukierunkowane na uprawę 
zbóż.

Bogusława Wypych 
 Radna V kadencji Sejmiku z Okręgu Wyborczego nr 4 obejmującego powiaty buski, kazimierski, 
pińczowski, jędrzejowski, włoszczowski. Należy do Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
 Urodziła się  27 marca 1954 roku w Lesznie. Ma wyższe wykształcenie matematyczne. Jest prezesem 
oraz  inicjatorem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf oraz wiceprezesem 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jędrzejowie.

Piotr Żołądek 
 Radny IV i V  kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 3 obejmującego miasto 
Kielce i powiat kielecki (ziemski). Należy do Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od 
2010 r. pełni funkcję członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. 
 Urodził się 22 lutego 1968 r. Jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej, gdzie ukończył studia politolo-
giczne. Prowadził prywatną działalność gospodarczą, pracował w fi rmie Euro-Time na stanowisku wicepre-
zesa. Był dyrektorem Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL. W latach 2008-2010 pełnił funkcję Wicewojewody 
Świętokrzyskiego.

Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w kadencji 2014-2018
Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą 
Grzegorz Gałuszka, przewodniczący 
Beata Napierała
Piotr Żołądek
Krystian Jarubas
Mieczysław Sas
Grzegorz Świercz
Bartłomiej Dorywalski
Bogdan Latosiński
Henryk Milcarz

Komisja Budżetu i Finansów
Małgorzata Stanioch, przewodnicząca 
Beata Napierała
Izydor Grabowski
Jan Maćkowiak
Bogusława Wypych
Kazimierz Kotowski
Janusz Koza
Bogdan Latosiński
Bartłomiej Dorywalski

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Grzegorz Świercz, przewodniczący 
Sławomir Marczewski
Izydor Grabowski
Tadeusz Kowalczyk
Małgorzata Stanioch
Marek Strzała
Andrzej Kryj
Andrzej Pruś

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny
Sławomir Marczewski, przewodniczący 
Grzegorz Gałuszka
Leszek Wawrzyła
Arkadiusz Bąk
Piotr Żołądek
Grigor Szaginian
Waldemar Wrona
Andrzej Kryj

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony 
Środowiska
Wojciech Borzęcki, przewodniczący 
Mieczysław Sas
Wiesław Stępień
Tadeusz Kowalczyk
Piotr Żołądek
Grigor Szaginian
Mieczysław Gębski
Andrzej Pruś
Henryk Milcarz

Komisja Samorządu Terytorialnego
Bartłomiej Dorywalski, przewodniczący 
Andrzej Swajda
Wojciech Borzęcki
Jan Maćkowiak
Krystian Jarubas
Wiesław Stępień
Arkadiusz Bąk
Waldemar Wrona
Janusz Koza

RADNI SEJMIKU V KADENCJI
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 Tadeusz Kowalczyk i Sławo-
mir Marczewski to prawdziwi re-
kordziści. Są jedynymi radnymi 
zasiadającymi w Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego już od  
I kadencji. – Z kolegą Sławkiem 
spotkaliśmy się jeszcze wcześniej, 
bo już w 1993 roku – wspomina 
Tadeusz Kowalczyk. – Do 1997 
roku jako dwaj przedstawiciele 
województwa kieleckiego za-
siadaliśmy w sejmowej Komisji 

Zdrowia, a ponadto pracowaliśmy 
wspólnie w Komisji Młodzieży 
i Sportu – mówi. Po tamtej ka-
dencji w Sejmie RP obydwaj 
panowie weszli do Sejmiku Wo-
jewództwa i są w nim do dziś. 
Obaj podkreślają, że każda kolejna 
kadencja samorządowa była dla 
naszego regionu dużym krokiem 
do przodu, umacniając pozycję 
województwa świętokrzyskiego 
na mapie Polski.

 Zdaniem Sławomira Mar-
czewskiego jedną z ważniejszych 
kadencji dla rozwoju regionu była 
IV kadencja Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, niedaw-
no zakończona – ze względu na 
ogromne środki unijne, które mie-
liśmy do wykorzystania, również 
jako województwo zaliczone do 
tzw. ściany wschodniej. – Pienią-
dze zostały wykorzystane w stu 
procentach, co zaowocowało 
niesamowitym skokiem rozwo-
jowym, zwłaszcza jeśli chodzi 
o służbę zdrowia i infrastrukturę 
drogową. Nowa kadencja też 
zapowiada się bardzo ciekawie, 
bo tak się zdarzyło, że w Sejmiku, 
który jest wybierany w wyborach 
powszechnych, po raz pierwszy 
jedno ugrupowanie zdobyło 
tyle mandatów, że mogłoby 
samodzielnie rządzić, choć Pol-
skie Stronnictwo Ludowe rządzi 
oczywiście z  Platformą Obywa-
telską. Jednak taka niezależność 
na pewno daje pewność siebie, 
która może być bardzo korzystna, 
bo wieloletnie doświadczenie 
w Sejmiku może przełożyć się 
na coś pozytywnego. A moim 
zdaniem priorytety na V kadencję 
to m. in. dalsze skuteczne wyko-
rzystywanie środków unijnych, 
dalsza poprawa infrastruktury 
oraz dalszy rozwój służby zdrowia. 
Ważne że nowe wyzwania będzie 
realizowała doświadczona ekipa 
– mówi Sławomir Marczewski. 

 Jak zmieniał się Sejmik w cią-
gu czterech minionych kadencji? 

Przede wszystkim poszerzył się 
zakres uprawnień regionalnego 
parlamentu. – Obecnie Sejmik 
ma o wiele szersze uprawnienia 
w stosunku do okresu przed przy-
stąpieniem Polski do struktur eu-
ropejskich – mówi Tadeusz Kowal-
czyk. – Samorząd Województwa 
stał się dysponentem środków 
unijnych, stąd też obszar naszych 
zadań znacznie się poszerzył, ina-
czej też wygląda praca komisji. Po-
nadto trzeba pamiętać, że począt-
ki Sejmiku to aż 45 radnych, było 
większe rozdrobnienie polityczne, 
ale mimo tego – podobnie jak 
w kolejnych latach – radni mieli 
na uwadze przede wszystkim in-
teres województwa. I to jest jedna 
z najważniejszych wartości cha-
rakteryzujących nasze gremium 
do dziś. Mamy ogromną odpo-
wiedzialność przed wyborcami, 
którzy obdarzyli nas zaufaniem.  
Ogromną wartością i siłą Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego 
było zawsze to, że potrafi liśmy 
wznosić się ponad podziały par-
tyjne i podejmować roztropne 
decyzje. Efekty takiego podejścia 
radnych możemy dostrzec na 
każdym kroku w naszym woje-
wództwie. To region, którego nie 
musimy się wstydzić. Ważna jest 
ciągłość i kontynuacja działań. 
Zawsze trzeba patrzeć na to, co 
było za nami i starać się zrobić to, 
czego się nie udało w ostatniej 
kadencji – podkreśla Tadeusz 
Kowalczyk. 

Redakcja

Doświadczona ekipa 
przed nowymi wyzwaniami

Tadeusz Kowalczyk i Sławomir Marczewski – prawdziwi rekordziści 
w świętokrzyskim Sejmiku

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego V kadencji rozpoczął pracę. Czy w ciągu kolejnych czterech lat 
radnym uda się skutecznie stawić czoła nowym wyzwaniom? Wiele wskazuje, że tak – wszyscy nowo 
wybrani to osoby z dużym stażem zawodowym, posiadający doświadczenie w pracy samorządowej lub 
administracji rządowej. Jak zgodnie podkreślają najstarsi stażem radni, Tadeusz Kowalczyk i Sławomir 
Marczewski, którzy są w regionalnym parlamencie od samego początku, poprzednie cztery kadencje 
potwierdziły, że mimo politycznych różnic radni Sejmiku potra� ą ponad podziałami podejmować do-
bre dla województwa decyzje. Ich zdaniem w nowej kadencji ważna będzie kontynuacja dobrych dla 
regionu kierunków działań z poprzedniej kadencji.

RADNI SEJMIKU V KADENCJI
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 Głównym celem konkursu 
Świętokrzyska Nagroda Jakości 
jest promowanie i nagradzanie 
wyróżniających się w regionie 
przedsiębiorstw, instytucji oraz 
organizacji, które poprzez stałe 
doskonalenie się, wdrażanie 
nowoczesnych systemów i 
modeli zarządzania, dorów-
nują światowym standardom 
jakości nie tylko w zakresie ofe-
rowanych usług i produktów, 
ale również w sferze swojego 
wewnętrznego funkcjonowa-
nia na wszystkich poziomach 
struktury organizacyjnej.

 W XVI edycji Święto-
krzyskiej Nagrody Jakości, 
Kapituła Konkursu pod prze-
wodnictwem Członka Zarządu 

Województwa Świętokrzyskie-
go Kazimierza Kotowskiego, 
przyznała łącznie trzy Nagrody 
Główne w poszczególnych ka-
tegoriach. Laureatami zostały: 
ARTIMED NZOZ Sp. z o.o. – 
w kategorii organizacji niepu-
blicznych - ochrona zdrowia, 
Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Busku-Zdroju – w katego-
rii organizacji publicznych - 
ochrona zdrowia oraz Krajowe 
Stowarzyszenie Wspierania 
Przedsiębiorczości - w kate-
gorii organizacji publicznych.

 Uhonorowano także 
laureatów i wyróżnionych 
w konkursie Świętokrzyski 
Racjonalizator. Jego istotą 
jest pobudzanie rozwoju Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego 
poprzez wspieranie działalno-
ści innowacyjnej - nagradzanie 
rozwiązań chronionych oraz 
projektów wynalazczych zgło-
szonych do ochrony w Urzędzie 
Patentowym RP.
 W konkursie rozpatrywane 
są rozwiązania, na które Urząd 
Patentowy RP udzielił ochrony 
(patentu na wynalazek lub pra-
wa ochronnego na wzór użyt-
kowy) oraz projekty wynalazcze 
(wynalazkii wzory użytkowe) 
zgłoszone do ochrony w roku 
kalendarzowym poprzedzają-
cym daną edycję Konkursu. W 
ramach VI edycji konkursu Świę-
tokrzyski Racjonalizator Komisja 
Konkursowa pod Przewodnic-
twem Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego Adama Jaru-
basa przyznała dwie Nagrody 
Główne za patenty: na rzecz 
zespołu twórców - dr hab. 
inż. Marek Iwański, dr inż. 
Przemysław Buczyński, pn. 
Sposób głębokiego recyklin-
gu nawierzchni drogowej w 
technologii asfaltu spienione-
go oraz na rzecz zespołu twór-
ców - Stanisław Szczepaniak, 
Remigiusz Szczepaniak, pn. 
Nowy inhibitor korozji.

 Przyznano też jedno Wy-
różnienie za prawa ochron-
ne na rzecz twórcy - Roberta 
Lisa, pn. - Kotwa - Konstrukcja 
wsporcza huśtawki równoważ-
ne oraz dwanaście Nagród za 
zgłoszone wynalazki.

ARTIMED NZOZ Sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju oraz Krajowe Stowarzyszenie 
Wspierania Przedsiębiorczości to laureaci XVI edycji Świętokrzyskiej Nagrody Jakości. W poniedzia-
łek, 8 grudnia, w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się uroczysta gala, podczas której 
nagrodzono i wyróżniono także projekty wynalazcze w VI edycji Konkursu „Świętokrzyski Racjonaliza-
tor”. Laureatów nagrodzili Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 
wicemarszałek Jan Maćkowiak i Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

Jakość i pomysłowość nagrodzone!

Nagrodzeni i wyróżnieni podczas Świętokrzyskiej Gali Jakości wraz z Arkadiuszem Bąkiem, Kazimierzem Kotowskim i Janem Maćkowiakiem

NAGRODY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
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 Nowym Koordynatorem 
w roku 2015 będzie Wojewódz-
two Warmińsko – Mazurskie. Spo-
tkaniu, w którym uczestniczyło 
ponad 100 znamienitych gości, 
towarzyszyła specjalna ekspozy-
cja fotografi i dokumentujących 
najważniejsze wydarzenia zor-
ganizowane przez Dom Polski 
Wschodniej w Brukseli od chwili 
powstania aż po dzień dzisiejszy. 

 Koordynatorem działań 
w Domu Polski Wschodniej 
w roku 2014, w imieniu Marszał-
ka Województwa, był Departa-
ment Polityki Regionalnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego w Kielcach. 

5 lat działalności Domu Polski Wschodniej w Brukseli zwieńczone uroczyście przez Województwo 
Świętokrzyskie, które o� cjalnie zakończyło rok koordynacji działań pięciu przedstawicielstw regio-
nalnych w sercu Europy. 2 grudnia w Brukseli, odbyło się spotkanie pt.  „5 lat Działalności Domu Polski 
Wschodniej w Brukseli”. W obecności  znamienitych gości, członków instytucji unijnych, ambasad, 
przedstawicielstw krajów europejskich, uroczyście przekazana została także funkcja koordynatora 
działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli przez Województwo Świętokrzyskie, które zarządzało 
pracami DPW w roku 2014. Gospodarzami wydarzenia byli marszałek Adam Jarubas oraz członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

Sukces koordynacji Świętokrzyskiego 
w Domu Polski Wschodniej w Brukseli

Gospodarzami spotkania byli marszałek Adam Jarubas 
i Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

AKTUALNOŚCI

 Opiekun medyczny to za-
wód pomocniczy w zakresie 
czynności opiekuńczo-pielę-
gnacyjnych u chorych. Opiekun 
współdziała z zespołem terapeu-
tycznym, asystuje przy zabiegach 
pielęgniarskich. Absolwenci tego 
kierunku mogą pracować m. in. 
w szpitalach, zakładach opiekuń-
czo-leczniczych, domach pomo-
cy społecznej oraz w ramach 
indywidualnej opieki w domu 
pacjenta.

 Nauka na tym kierunku 
trwa 1 rok i kończy się uzyska-
niem dyplomu zawodowego. 
Jak informuje dyrektor Renata 
Antos, szkoła na niektórych kie-

runkach stara się wprowadzać 
ofertę kształcenia w systemie 
weekendowym, od piątku do 
niedzieli, by umożliwić naukę 
również osobom pracującym.

 Warunkiem przyjęcia do Po-
licealnej Szkoły Medycznej jest 
posiadanie świadectwa ukoń-
czenia szkoły średniej. Nie jest 
wymagana matura. Zapisy w se-
kretariacie szkoły w Morawicy przy 
ul. Kieleckiej 7, w godz.7.30-15.30, 
tel.41-311-46-80. Więcej o szko-
le i o prowadzonym naborze na 
www.szkola-medyczna.com.pl.

J.M.

Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy prowadzi nabór kandydatów na 
kierunek opiekun medyczny. Nauka rozpocznie się w semestrze zimowym, pod koniec stycznia 2015 
roku i jest bezpłatna. To również oferta dla osób pracujących, bo zajęcia będą odbywać się w systemie 
weekendowym.

Zdobądź zawód opiekuna medycznego

Atutem szkoły jest kształcenie praktyczne, najpierw w doskonale wyposażo-
nych pracowniach szkolnych, a później w placówkach medycznych
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 W tym zaszczytnym gronie 
znaleźli się m.in. przedsiębiorca 
Michał Sołowow, pisarz Wiesław 
Myśliwski oraz Klub Sportowy 
Vive Targi Kielce. Sztandar Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
został odznaczony Odznaką 
Honorową nadaną Ruchowi 
Obrony Regionu Staropolskie-
go, którego starania przyczyniły 
się do pozostawienia naszego 
województwa na mapie admi-
nistracyjnej Polski. - Wyróżnie-
nie to dedykujemy wszystkim 
mieszkańcom Ziemi Święto-
krzyskiej. Dziś możemy cieszyć 

się z własnego województwa 
ze stolicą w Kielcach - mówił 
Czesław Dawid, wiceprzewod-
niczący Ruchu, przypominając 
myśl Seneki Młodszego: „Ojczy-
znę kocha się nie dlatego, że 
wielka, ale dlatego, że własna.”
 W 2013 r. Sejmik Woje-
wództwa Świętokrzyskiego 
ustanowił Odznakę Honoro-
wą Województwa Świętokrzy-
skiego. - Odznaka może być 
nadawana osobom fizycznym 
i prawnym, organizacjom spo-
łecznym, związkom zawodo-
wym, pracodawcom, jednost-

kom samorządu terytorialnego 
oraz innym podmiotom, które 
swoją pracą zawodową lub 
działalnością naukową, spo-
łeczną i polityczną bądź inną 
zasłużyły się dla Województwa 
Świętokrzyskiego. W szczegól-
ności: za zasługi w dziedzinie 
rozwoju społeczno-gospodar-
czego Województwa Święto-
krzyskiego, w dziedzinie nauki 
i oświaty, kultury i sztuki, ochro-
ny zdrowia i bezpieczeństwa 
publicznego oraz za zasługi 
w dziedzinie popularyzacji 
walorów i osiągnięć Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na arenie 
krajowej i międzynarodowej 
- przypomniał Tadeusz Kowal-
czyk, przewodniczący Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskie-
go. Podczas uroczystej sesji Od-
znakę Honorową Województwa 
Świętokrzyskiego otrzymali: 
Michał Sołowow, Klub Sporto-
wy VIVE Targi Kielce, prof. Stani-
sław Żak, Ruch Obrony Regionu 
Staropolskiego, Maciej Lis, Bo-
żentyna Pałka-Koruba, Fabryka 
Kotłów SEFAKO S.A. w Sędziszo-
wie, Tadeusz Jóźwik i ksiądz Jan 
Mikos. Wiesław Myśliwski został 
odznaczony 24 października 
2014 r. na spotkaniu autorskim 
w Starachowicach
 W imieniu odznaczonych 
głos zabrał prof. Stanisław Żak, 
który podkreślał, że odznacze-
nie to coś takiego jak bilet do 
historii, bilet do przyszłości. - 
Naszym działaniom przyświe-
cało przekonanie, że tak należy, 
nie zaś, spodziewane nagrody 
i zaszczyty - mówił Stanisław 
Żak. 

M.N.

NAGRODY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

„Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, 
ale dlatego, że własna”

14 listopada w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się ostatnia sesja IV kadencji Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego. Podczas jej uroczystej części, osoby i podmioty, które w sposób 
szczególny zasłużyły się dla naszego regionu zostały uhonorowane przez marszałka Adama Jarubasa 
i przewodniczącego Sejmiku Tadeusza Kowalczyka Odznaką Honorową Województwa Świętokrzyskiego.

Laureaci Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego

Członkowie Ruchu Obrony Regionu Staropolskiego
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 W ramach zadania „Likwi-
dacja barier rozwoju – most na 
Wiśle z rozbudową drogi woje-
wódzkiej  nr 764 oraz połącze-
niem z drogą wojewódzką nr 
875” województwo świętokrzy-
skie sfinansowało budowę po-
łowy mostu na rzece Wiśle, 17 
km odcinka drogi wojewódz-
kiej nr 764 Staszów - Połaniec 
oraz mostu na rzece Czarna 
Staszowska, a województwo 
podkarpackie sfinansowało 
drugą połowę mostu na Wiśle 
w Połańcu, 2,2 km drogi dojaz-
dowej z mostem na rzece Breń, 
około 10 km nowego odcinka 
drogi łączącej drogę wojewódz-
ką nr 982 z drogą 985 i most 
na rzece Wisłoce. Zakończenie 
robót budowlanych na moście 
nastąpiło 31 października. 

 Most liczy 957 metrów, 
a wraz z wybudowanymi do 
niego dojazdami, cała trasa 
liczy 5 597 metrów. Całkowi-
ty koszt tej inwestycji dla obu 

województw wyniósł ok. 210 
mln złotych przy czym udział 
województwa świętokrzyskie-
go wyniósł 98 259 634,86 zł. Aż 
85% tej kwoty udało się pozy-

skać z Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej.

 - Spotykamy się na mo-
ście, który łączy i symbolicznie 

Most w Połańcu połączył regiony
Podróże i transport między województwami świętokrzyskim i podkarpackim będą szybsze i wygod-
niejsze dzięki mostowi w Połańcu, który w środę, 12 listopada został o� cjalnie i uroczyście otwarty. 
Budowa, która była w 85% � nansowana ze środków Unii Europejskiej kosztowała 210 mln złotych. 
Wagę tej największej w regionie inwestycji drogowej podkreślali  marszałkowie obu regionów - Adam 
Jarubas i Władysław Ortyl.

Osoby i podmioty uhonorowane Odznaką Honorową Województwa Świętokrzyskiego:

MICHAŁ SOŁOWOW - jeden z najskuteczniejszych i najwszechstronniejszych polskich przedsiębiorców. Znany jest z patriotyzmu lokalnego. Udowodnił, że 
wielkie międzynarodowe sukcesy, odnoszone przez jego najważniejsze fi rmy mogą mieć źródło w województwie świętokrzyskim.  Promuje województwo 
świętokrzyskie również jako sportowiec. 
WIESŁAW MYŚLIWSKI to urodzony w Dwikozach prozaik, dramaturg, redaktor, scenarzysta fi lmowy. Dwukrotny laureat Nagrody Literackiej Nike. 
KLUB SPORTOWY VIVE TARGI KIELCE – od września 2014 VIVE TAURON KIELCE - Jest najbardziej rozpoznawalnym i identyfi kowanym z województwem 
świętokrzyskim podmiotem. Na przestrzeni prawie pięćdziesięciu lat istnienia osiągnął wiele imponujących sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej.
prof. STANISŁAW ŻAK - literaturoznawca, historyk, publicysta, senator I i II kadencji. Po strajkach sierpniowych w 1980 roku był aktywnym działaczem 
opozycji demokratycznej w regionie świętokrzyskim, był jednym z założycieli „Solidarności”  w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. 
RUCH OBRONY REGIONU STAROPOLSKIEGO - w 1998 roku ówczesny rząd, planując reformę administracyjną kraju, wykreślał nasze województwo 
z mapy administracyjnej Polski. Ruch  skupiający różne środowiska i osoby o zróżnicowanych poglądach politycznych tworzyło około 80 przedstawi-
cieli samorządów terytorialnych, organizacji gospodarczych, polityków, ludzi nauki, mediów.  W kierownictwie organizacji byli: Ryszard Zbróg, Józef 
Szczepańczyk, Mariusz Olszewski, Henryk Długosz, Czesław Dawid , Jerzy Strzelec, Włodzimierz Stępień, Janusz Rudnicki, Władysław Kogut, 
Marceli Czerwiński i Jerzy Borowski. Z ogromną determinacją rozpoczęto starania o zaistnienie województwa na mapie terytorialnej kraju: wysyłano 
do najwyższych władz państwowych listy protestacyjne, zbierano podpisy pod petycją za pozostawieniem samodzielnego bytu regionu, organizowano 
w Warszawie manifestacje. Wysiłek  zakończył się sukcesem: ostatecznie 18 lipca 1998 r. Sejm RP uchwalił reformę administracyjną z podziałem kraju na 16 
regionów, uwzględniając w tej nowej strukturze województwo świętokrzyskie. 
MACIEJ LIS, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wiceprezes Zarządu  Wojewódzkiego Związku Sybiraków 
w Kielcach koordynuje pracę Rady, integrując wszystkie środowiska kombatanckie i osób represjonowanych. 
BOŻENTYNA TERESA PAŁKA-KORUBA - od lat jest związana zawodowo i rodzinnie z Kielecczyzną. W przeszłości zaangażowana w działalność opozycyjną 
na terenie Buska-Zdroju. Od 2007 r. pełni funkcję wojewody świętokrzyskiego. 
FABRYKA KOTŁÓW SEFAKO S.A. z siedzibą w Sędziszowie to ceniony producent jednostek kotłowych i części ciśnieniowych kotłów, której marka jest 
rozpoznawalna na europejskim i światowym rynku. Prowadzi działalność na rzecz społeczności lokalnej.
TADEUSZ JÓŹWIK - jako wiceprezes Stowarzyszenia Forum Pracodawców przyczynił się do integracji środowiska, edukacji pracowniczej, opiniowania 
założeń legislacyjnych dotyczących pracodawców i pracowników.  
ks. JAN MIKOS jest społecznikiem angażującym się w problemy mieszkańców środowiska,  w którym żyje. Był inicjatorem budowy jedynego w Polsce 
schroniska dla samotnych rolników. 

INWESTYCJE

Przedstawiciele obydwu regionów spotkali się na środku połanieckiego mostu
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wyraża ideę, którą powinien 
kierować się mądry samorząd 
- powinien łączyć. To nowocze-
sny most, który skróci drogę 
do stolic obu regionów i ma 
ogromne znaczenie gospodar-
cze. Mamy nadzieję, że połączo-
ne nim strefy połaniecka i mie-
lecka będą realizować wspólne 
inwestycje. Dziękuję wszystkim, 
którzy dołożyli starań, aby ten 
most został wybudowany, 
m.in. Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. Ten most 
był wyczekiwany przez poko-
lenia, nawet tu dziś dało się 
słyszeć wspominki starszych 
ludzi. To nie tylko spełnienie 
marzeń mieszkańców tej oko-
licy, ale również duży impuls 
gospodarczy - powiedział Mar-
szałek Województwa Święto-
krzyskiego, Adam Jarubas. 
Województwo świętokrzyskie 
było liderem projektu budowy 
mostu.

 Marszałkowie obu regio-
nów spotkali się na środku 
przeprawy w Połańcu, wymie-
niając się herbami województw. 
Towarzyszyli im członkowie 
Zarządów Województw - po 
stronie świętokrzyskiej byli 
to Kazimierz Kotowski, Jan 
Maćkowiak i Piotr Żołądek, 
a po stronie Podkarpacia Bog-
dan Romaniuk. Obecni byli 
również radni Sejmiku Woje-

wództwa Świętokrzyskiego 
na czele z przewodniczącym 
Tadeuszem Kowalczykiem, 
wiceminister Obrony Narodo-
wej Beata Oczkowicz, parla-
mentarzyści z obu regionów, 
przedstawiciele Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiębiorczości 
oraz samorządów lokalnych. 
Bardzo licznie przybyli również 
mieszkańcy obu województw.

 - Wszyscy mamy świado-
mość, że jest to historyczna 
chwila. Brak tego mostu był 
barierą w rozwoju województw 
podkarpackiego i świętokrzy-
skiego. 12 lat temu podpisywa-
liśmy pierwsze porozumienie 
dotyczące tego mostu i wtedy 
wielu nie wierzyło, że on po-
wstanie. Ta inwestycja ma wiele 
funkcji gospodarczych i będzie 
dawała duże efekty społeczne. 
Gratuluję Świętokrzyskiemu tej 
inwestycji - powiedział Marsza-
łek Województwa Podkarpac-
kiego, Władysław Ortyl.

 - To bardzo ważna inwesty-
cja dla obu województw, nie 
tylko naszego. Od dziesięcioleci 
samorządy tych regionów roz-
mawiały o budowie mostu, ale 
nie udawało się to. Teraz z dumą 
możemy oddać ten most, który 
otwiera nowe możliwości dla 
terenów inwestycyjnych w Po-
łańcu - dodał członek Zarządu 

Województwa Świętokrzyskie-
go, Jan Maćkowiak.

 Prace nad budową mostu 
przebiegały bardzo sprawnie. 
W grudniu 2012 roku rozpoczę-
to wykonanie pali żelbetowych 
pod podpory mostu, a pierwsze 
elementy konstrukcji stalowej 
pojawiły się nad Wisłą 9 grudnia 
2013 roku. Dominującym ele-
mentem konstrukcji mostu jest 
160-metrowe przęsło nurtowe 
oraz 110-metrowe przęsła są-
siednie. Waga całej konstrukcji 
stalowej to 3 700 ton. 

 Na moście, oprócz dwóch 
jezdni (o szer. 3,5 m każda) 
znajduje się również chodnik 
o szerokości 1,5 metra oraz 
ścieżka rowerowa o szerokości 
2 metrów. Most wykonany jest 
technologią nasuwania podłuż-
nego – polegało ona na wyko-
naniu ustroju nośnego etapami 
(sekcjami) na stanowisku mon-
tażowym przygotowanym za 
przyczółkiem. Przygotowano 
dwa stanowiska do nasuwa-
nia (po stronie podkarpackiej 
i świętokrzyskiej), co pozwoliło 
na wykonywanie nasuwania 
niezależnie z dwóch stron – 
w miarę postępu prac przy sca-
laniu konstrukcji stalowej. Po 
stronie świętokrzyskiej pierw-
szy segment został wysunięty 
w sierpniu 2013 roku, natomiast 

ostatni we wrześniu tego sa-
mego roku. Ostatni element 
konstrukcji  został scalony na 
barce przycumowanej do brze-
gu Wisły. Przy pomocy pchaczy 
barka wraz z konstrukcją została 
przepchana na miejsce doce-
lowe, z którego została pod-
niesiona konstrukcja o wadze 
ok. 400 ton. Do podniesienia 
zostały użyte pręty wysokiej 
wytrzymałości oraz 8 siłowni-
ków  hydraulicznych.

 Mając na celu zabezpie-
czenie mostu przed zmianami 
koryta rzeki wykonano m.in. 
rozbudowę opaski prawobrzeż-
nej o długości 410 m tj. na od-
cinku 170 m w górę rzeki od 
osi mostu i 220 m w dół rzeki, 
rozbudowę poprzeczki na pra-
wym brzegu o długości 60 m 
i rozbudowę ostrogi na lewym 
brzegu o długości 60 m.

 Most został uroczyście po-
święcony, a po wystąpieniach 
okolicznościowych odbyła 
niezwykle efektowna prezen-
tacja w locie śmigłowca S-70i 
Black Hawk, produkowanego 
w Mielcu. Przybyli goście kosz-
towali produktów regionalnych 
z województw podkarpackiego 
i świętokrzyskiego.

 Mateusz Cieślicki

Marszałkowie wymienili się herbami województw Na uroczystość otwarcia mostu przybyło bardzo wielu mieszkańców obu 
województw 
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Od 5 grudnia br. w komfortowych i nowoczesnych warunkach każdy zainteresowany może korzy-
stać z Informatorium Statystycznego, działającego w strukturze Urzędu Statystycznego w Kielcach. 
W uroczystym otwarciu po modernizacji wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego, prezes Głównego Urzędu Statystycznego oraz ludzie świata nauki.

Urząd Statystyczny w Kielcach 

z nowoczesnym informatorium 

 Informatorium Statystyczne 
funkcjonuje w Urzędzie Staty-
stycznym w Kielcach już od 15 
lat i ma duże doświadczeniu 
w wypełnianiu informacyjnej 
misji statystyki publicznej. Teraz 
przeszło remont i modernizację, 
dzięki czemu będzie w pełni 
dostosowane do potrzeb użyt-
kowników.

 - Zmieniają się potrzeby 
naszych odbiorców, sposoby 
przekazywania informacji, ro-
śnie ilość danych statystycz-
nych. Wkroczyliśmy w erę 
społeczeństwa informacyjnego 
i dbając o wysoką jakość i kom-
fort użytkowników informato-
rium dokonaliśmy zmian, które 
ulepszą i ułatwią korzystanie 
z informatorium, sprawiając 
jednocześnie, że poszukiwa-
nie informacji będzie krótsze 
– mówiła podczas uroczysto-
ści otwarcia IS dyrektor Urzę-
du Statystycznego w Kielcach, 

Agnieszka Piotrowska - Piątek.

 Powitała ona przybyłych 
na otwarcie gości, a byli nimi 
m.in. dyrektor Departamentu 
Polityki Regionalnej Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Grzegorz 
Orawiec, kierownik Obserwato-
rium Rozwoju Regionalnego 
UMWŚ Piotr Ochwanowski, 
Anna Grzela z Biura Innowacji 
UMWŚ oraz dyrektor Głównego 
Urzędu Statystycznego, prof. 
Janusz Witkowski. Nie zabrakło 
również przedstawicieli kielec-
kich uczelni i Narodowego Ban-
ku Polskiego.

 - To bardzo ważny dzień, 
rozpoczynamy nowe relacje 
z naszymi partnerami i użyt-
kownikami, tymi, którzy korzy-
stają z danych statystycznych. 
Zmienia się świat, zmieniają się 
nasze zadania, a jedno z nich 
jest niezwykle ważne - komuni-

kacja z naszymi partnerami. Ma 
ona ogromne znaczenie dla po-
strzegania informacji statystycz-
nej i jej promocji. Jeszcze kilka 
lat temu nasze zadania skupiały 
się na diagnozie, ale teraz co-
raz częściej używamy statystyki 
również do innych celów, np. 
przygotowania prognoz i stra-
tegii. Dzięki takim inwestycjom 
jak te przeprowadzone w Kiel-
cach promujemy statystykę. 
Dla mnie to niezwykle ważne, 
aby statystyka była podawana 
jak na dłoni - powiedział prezes 
Głównego Urzędu Statystycz-
nego, prof. Janusz Witkowski.

 Prezes zwracał również 
uwagę na duże znaczenie da-
nych statystycznych na pozio-
mie samorządów lokalnych - 
województw, powiatów i gmin.

 W zmodernizowanym 
obserwatorium znajdują się 
stanowiska dla użytkowników, 
w tym stanowisko komputero-
we, ksero i skaner. Korzystający 
mają dostęp do danych rów-
nież w tradycyjnej formie, a po-
szczególne pozycje znajdują się 
w nowoczesnych, przesuwnych 
regałach, dzięki którym zajmują 
mniej miejsca. Zadbano rów-
nież o najmłodszych, będących 
pod opieką użytkowników - 
w zmodernizowanym infor-
matorium mają oni swój kącik. 
Dodatkowo znajdujące się na 
parterze Urzędu Statystyczne-
go w Kielcach informatorium 
zostało dostosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, 
a pracownicy przeszli szkolenie 
języka migowego. Przy informa-

torium działa również bibliote-
ka, w której znajduje się ponad 
5 tys. wydawnictw.

 Na spotkaniu zaprezento-
wana została działalność Urzę-
du Statystycznego w Kielcach, 
który brał udział m.in. w przy-
gotowaniu Strategii Innowacji 
i Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, prowadzi 
warsztaty i zajęcia w terenie, 
przeprowadza konkursy, orga-
nizuje spotkania, dni otwarte 
i konferencje.

 Urząd Statystyczny w Kiel-
cach dysponuje również no-
woczesną stroną internetową, 
która cieszy się dużym zainte-
resowaniem - W październiku 
naszą stronę odwiedziło ponad 
3 tys. użytkowników. Z naszych 
danych korzystają nie tylko oso-
by z regionu, ale z całej Polski, 
a nawet zagranicy. Z myślą o na-
szych odbiorcach staramy się 
wprowadzać nowe narzędzia 
i statystyki - dodała Agnieszka 
Piotrowska – Piątek

 Rzecznik urzędu, Aneta Kró-
lik przedstawiła system STRATEG 
stworzony na potrzeby progra-
mowania i monitorowania po-
lityki rozwoju. Zgromadzono 
w nim wskaźniki wykorzystywa-
ne do monitorowania realizacji 
strategii obowiązujących w Pol-
sce (na poziomie krajowym, 
ponadregionalnym i wojewódz-
kim) oraz w Unii Europejskiej 
(strategia Europa 2020).

Mateusz Cieślicki

- To bardzo ważny dzień, rozpoczynamy nowe relacje z naszymi partnerami 
i użytkownikami, tymi, którzy korzystają z danych statystycznych 

- mówił prof. Janusz Witkowski
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 Agata Binkowska 2 grud-
nia br. została wybrana przez 
radnych Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego na członka 
Zarządu Województwa. Jest 
pierwszą kobietą, która będzie 
pełniła taką funkcję w święto-
krzyskim samorządzie. 

Wigilijne przygotowania
 
 Agata Binkowska mieszka 
w Radoszycach, w powiecie ko-
neckim. W miejscowości, z której 
wywodzą się jej pradziadkowie, 
dziadkowie oraz rodzice. Kilka 
domów dalej mieszka jej siostra 
Mirosława z rodziną oraz mama 
Irena, która jest emerytowaną 
polonistką. Panie są bardzo zżyte 
ze sobą. – Codziennie się widu-
jemy. Nie jesteśmy liczną rodzi-
ną, więc bardzo dbamy o siebie. 
A świąteczne dni zawsze spędza-
my u mamy w rodzinnym domu 
– mówi Agata Binkowska. 
 Na wigilijnym stole znaj-
duje się 12 potraw. Wszystkie 
przyrządzone samodzielnie, 
według receptur babki. Osobą, 
która zarządza świątecznymi 
przygotowaniami jest mama 
pani Agaty. – Mama  pilnuje, czy 
z siostrą poprawnie szykujemy 

dania, czy składniki się zgadza-
ją. To ważne, aby potrawy były 
zrobione w sposób tradycyjny 
– mówi Agata Binkowska. 
 Na wigilijny stół trafi a karp 
z koneckich stawów, który ma 
certyfi kat produktu tradycyjne-
go, pierogi z grzybami, barszcz 
wigilijny oraz inne typowe potra-
wy postne. – Ulubionym daniem, 
którym się z siostrą zajadałyśmy 
w dzieciństwie, a teraz to robią 
nasze dzieci, są kluski łazanki 
ręcznie gniecione z makiem 
skręconym w maszynce, mio-
dem, orzechami i rodzynkami. 
Są  podane na ciepło – mówi 
Agata Binkowska. 

Tradycje i zwyczaje 

 W jej domu przestrzegany  
jest podział ciast według polskiej 
tradycji na wielkanocne i bożo-
narodzeniowe. Podczas grudnio-
wych świąt nie jada się serników, 
tylko wypieki na bazie maku, 
miodu z dodatkiem orzechów. 
A takim zwiastunem wigilijnej 
kolacji jest  przygotowywanie 
piernika. – Szykujemy go z wiel-
kim oddaniem, stosując się do 
receptur babki. Ciasto wyrabia-
my tydzień przed wigilią. Musi 

razem z bakaliami odpowiednio 
przefermentować.  W dniu ko-
lacji, rano wkładamy do pieca.  
Zapach, który unosi się podczas 
pieczenia dodaje świątecznego 
uroku – opowiada.
 Podczas kolacji wigilijnej za-
chowała się tradycja, że do stołu 
potrawy podaje pani Agata oraz 
jej siostra Mirosława. Główna 
gospodyni, która angażowała 
się w przygotowania, spokojnie 
konsumuje potrawy i odpoczy-
wa. To wynika ze staropolskiej 
tradycji, która mówi, ze jeśli w Wi-
gilię będzie się ciężko pracować, 
to będzie już tak przez cały rok. 
 Po kolacji rodzina uczestni-
czy w pierwszej mszy odprawia-
nej w Boże Narodzenie – trady-
cyjnej pasterce. 

Wartości rodzinne 

 Pani Agata w ten świąteczny 
czas najbardziej ceni sobie bli-
skość rodziny, spokój, oddech 
od codziennych obowiązków. 
– To taki czas radości, uprzejmo-
ści, pojednania, które powinny 
być wskaźnikiem w dalszym 
postępowaniu. Święta Bożego 
Narodzenia dają mi dużo do 
myślenia. Przychodzi czas na 

podsumowanie i na pielęgno-
wanie w sobie pokory wobec 
życia – mówi Agata Binkowska. 
 W jej rodzinnym domu 
tradycje rodzinne były mocno 
pielęgnowane. A priorytetem 
jej rodziców było jak najlepsze 
wykształcenie swoich dzieci. 
 – Od dziecka z siostrą by-
łyśmy nauczone ciężkiej pra-
cy. A w czasach, gdzie system 
wynagradzania nauczycieli był 
surowy, trzeba było żyć bardzo 
oszczędnie, żeby się wykształ-
cić – wspomina pani Agata, dla 
której w wychowaniu synów 
edukacja jest jedną z ważniej-
szych rzeczy. – Starszy Piotr jest 
po Akademii Górniczo-Hutniczej, 
gdzie studiował inżynierię geo-
logiczną. Jest w trakcie drugiego 
kierunku – geodezji. Młodszy 
syn studiuje logopedię kliniczną 
na Uniwersytecie Warszawskim 
i jest zawodowym tancerzem 
w stylu standardowym. Ma 
mistrzowską klasę taneczną – 
mówi Agata Binkowska. - Cały 
czas ciężko pracują, kształcą się. 
Są zdyscyplinowani. Dawno nie 
mieli wolnego weekendu. Każ-
demu życzę takich synów. 

Paulina Strojna

- Święta Bożego Narodzenia przynoszą dobrego ducha na cały zbliżający się rok. Odkąd pamiętam spędzamy je 
tradycyjnie. Nasza rodzina nie jest liczna, więc tym bardziej je pielęgnujemy i uroczyście wyprawiamy – mówi 
Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,  która opowiedziała nam o rodzinnej 
atmosferze w świąteczne dni oraz o tym co dla niej w tym wyjątkowym czasie jest najcenniejsze. 

Świąteczny duch 
inspiruje na cały nowy rok

LUDZIE REGIONU

 Agata Binkowska urodziła się w 1966 roku  w Końskich. Od dziecka mieszka w Radoszycach, powiecie konec-
kim. Stąd pochodzi jej najbliższa rodzina. Uczęszczała do Technikum Chemicznego w Kielcach. Jest absolwentką 
dawnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej, obecnie Politechniki Radomskiej, na Wydziale Technologii i  Materiałoznawstwa. 
Ukończyła studia podyplomowe na kierunku inżynieria środowiska. Pracę rozpoczęła w Kielcach w przedsiębiorstwie 
geologicznym, gdzie prowadziła badania nad wodą pitną.  Od 1999 roku pracowała w Starostwie Powiatowym 
w Końskich, była naczelnikiem Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Leśnictwa. 2 grudnia 2014 roku  została 
wybrana przez radnych Sejmiku na członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Nadzoruje  dwa departamenty: 
promocji, edukacji, kultury, sportu i turystyki oraz nieruchomości, geodezji i planowania przestrzennego, a także 
Biuro Społeczeństwa Informacyjnego i Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny.
Ma dwóch synów: 26-letniego Piotra oraz 21 – letniego Jacka. 
 W wolnych chwilach lubi czas spędzać w Tatrach. Od 30 lat stara się raz w roku pojechać w góry,  wyciszyć się  
i zrelaksować.  Kolejną pasją jest taniec, który kiedyś trenowała w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. 
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  - Witam wszystkich, na 
dorocznych, tradycyjnych „Mar-
szałkowych Mikołajkach”. Po Wa-
szych uśmiechniętych buziach 
oraz różnorodnych, kolorowych 
przebraniach  widać, że jesteście 
zadowoleni z zabawy. W imieniu 
marszałka oraz całego Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego 
życzę Wam wymarzonego Świę-

tego Mikołaja – mówiła Agata 
Binkowska, członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego.
Wspólnie bawiły się dzieci ze szkół 
z różnych stron regionu: Tycho-
wa w powiecie starachowickim, 
Wąchocka, Grzymałkowa w gmi-
nie Mniów, Rudy Strawczyńskiej, 
Kozłowa w gminie Małogoszcz, 
a także ze Szkoły Podstawowej nr 

27 i Szkoły Podstawowej Integra-
cyjnej nr 11 w Kielcach.
 Mikołajkowej zabawie towa-
rzyszyły liczne konkursy z nagro-
dami, Atrakcją były także pokazy 
cyrku „Bravo”, który zachwycił dzieci 
sztuczkami w wykonaniu czterech 
czworonogów. Psy na komendy 
skakały przez obręcze i na pole-
cenia  pokonywały przeszkody. Po 

pokazie dzieci robiły sobie zdjęcia 
z pupilami. A ci najodważniejsi 
mogli zrobić fotografi e z wężem.   
 Finałem zabawy było spotka-
nie ze Świętym Mikołajem, któ-
rzy przyjechał do Kielc z workiem 
pełnym prezentów i dla każdego 
uczestnika miał wypełnione słod-
kościami paczki. 

Paulina Strojna

Księżniczki, rycerze, świętokrzyskie czarownice  oraz najróżniejsze postaci z bajek 5 grudnia opanowały 
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Już po raz ósmy marszałek województwa zaprosił do wspólnej 
zabawy 200 dzieci klas I – III szkół podstawowych z różnych stron województwa świętokrzyskiego. 
W „Marszałkowych Mikołajkach” uczestniczyli  Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego oraz Dariusz Detka, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkow-
skiego w Kielcach.

Kolorowe i świąteczne 
„Marszałkowe Mikołajki”

Zdrowych, spokojnych i prawdziwie 
rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz 

szczęśliwego Nowego Roku wszystkim 
czytelnikom „Naszego Regionu” życzy 

Redakcja
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 Mamy nadzieję, że to nie 
koniec naszych wspólnych wspo-
mnień, czekamy na kolejne zdję-
cia! Ich skany można przesyłać 
na adres : nasz.region@sejmik.
kielce.pl . Najciekawsze z nich 
nagrodzimy upominkami.

 Przypomnijmy: konkurs 
skierowany jest do osób, które 

w swoich zasobach posiadają 
stare, czarno-białe fotografi e 
wykonane przed1985 rokiem,  
przedstawiające codzienną pracę 
i zwyczajne życie, będące senty-
mentalnym zapisem minionych 
czasów. 

 Jako, że 2014 rok dobiega 
powoli końca, pokusiliśmy się 

o wybór trójki uczestników kon-
kursu, którzy, naszym zdaniem, 
w mijającym roku udostępnili 
najciekawsze, najbardziej fa-
scynujące fotografi e. Miło nam 
poinformować, że szczególne 
uznanie zyskały zdjęcia nade-
słane przez Teresę Polehojko 
i Mariana Kwietnia z Kielc oraz 
Józefa Kotlarza z Połańca. Po-

niżej prezentujemy kilka zdjęć 
nadesłanych przez naszych zwy-
cięzców. 

 Prosimy Państwa o kontakt 
z redakcją „Naszego Regionu” 
w celu odebrania upominków.

Robert Siwiec

Bardzo Państwu dziękujemy za udział w zabawie! Do naszej redakcji ciągle napływa wiele bardzo 
ciekawych, pełnych nostalgii fotogra� i, przedstawiających dawne życie w świętokrzyskich wsiach, 
miastach i miasteczkach. Choć pierwotnie zakładaliśmy, że publikować będziemy wyłącznie zdjęcia 
wykonane w latach 1945-1985, jednak nadsyłane fotogra� e są tak niezwykłe i fascynujące, iż posta-
nowiliśmy pokazywać również te powstałe w latach wcześniejszych. 

„Czarno-biały czas”. 
Najciekawsze zdjęcia (3) 

Wiatrak Macieja Ryńskiego w Osieku tuż przed demontażem, 
połowa lat 60-tych ub. wiekupołowa lat 60-tych ub. wieku

Ludwika i Szymon Rotuscy z synem Michałem , lata 20-te XX wieku. Zdjęcie wykonano w Goryniu gm. Jastrzębia (obecnie powiat radomski)  

Wiatrak Macieja Ryńskiego w Osieku tuż przed demontażem, 

Wyjątkowy ślub czterech młodych par z parafi i Łopuszno w 

kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie, 

kwiecień 1970 roku

skierowany jest do osób, które powoli końca, pokusiliśmy się 

Kamieniołom kopalni Ślichowice, 1933 rok. Grupa zmiano-

wa z zarządcą i właścicielem kopalni  Konopką (w środku 

zdjęcia)

Wakacje mieszkańców Sorbina gm. Bliżyn na motocyklu SHL, 
1968 rok

ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA
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Stanisław Chrobot, sołtys sołec-
twa Podłęże, gmina Pińczów:

 - Jak powinna wyglądać 
procedura uchwalania wnio-
sku? Czy jedna osoba może 
podczas zebrania wiejskiego 
reprezentować 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa przed-
stawiając przy głosowaniu nad 
przyjęciem wniosku (fundusz 
sołecki) listę tych mieszkań-
ców? Czy osoby z tej listy po-
winny być obecne na zebraniu 
wiejskim i uczestniczyć w gło-
sowaniu?

Zbigniew Stefańczyk: 
Rada gminy rozstrzyga o wy-
odrębnieniu w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz, 
podejmując uchwałę, w której 
wyraża zgodę albo nie wyraża 
zgody na wyodrębnienie fundu-
szu sołeckiego.
 Zgodnie z ustawą o funduszu 
sołeckim z dnia 21 lutego 2014 
roku warunkiem przyznania w da-
nym roku budżetowym środków 
z funduszu jest złożenie do wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) 
przez sołectwo wniosku. Wniosek 
danego sołectwa uchwala zebra-
nie wiejskie z inicjatywy sołtysa, 

rady sołeckiej lub co najmniej 
15 pełnoletnich mieszkańców 
wsi. Nie może to być wniosek 
samego sołtysa, rady sołeckiej 
czy nieformalnej grupy miesz-
kańców – wniosek musi zostać 
uchwalony przez prawomocne 
zebranie wiejskie. 
 Wniosek powinien zawierać 
wskazanie przedsięwzięć do reali-
zacji na obszarze sołectwa w ra-
mach środków określonych dla 
danego sołectwa wraz z oszaco-
waniem ich kosztów i uzasadnie-
niem. W terminie do 30 września 
roku poprzedzającego rok budże-
towy, którego dotyczy wniosek 
sołtys przekazuje wójtowi (bur-
mistrzowi, prezydentowi miasta) 
wniosek celem uwzględnienia go 
w projekcie budżetu gminy. 
 Ustawa o funduszu sołeckim 
z dnia 21 lutego 2014 roku art.4 
ust. 2 nakłada na sołectwo wymóg 
uchwalenia wniosku przez zebra-
nie wiejskie. Oznacza to, że trzeba 
to udokumentować – wykazać, że 
zebranie było prawomocne. 
 Nie wystarczy złożyć wniosek, 
wymienić w nim przedsięwzięcia, 
które sołectwo chce zrealizować 
i oszacować jego koszty. Do wnio-
sku należy dołączyć uchwałę ze-
brania wiejskiego o uchwaleniu 
tego wniosku, listę obecności 
uprawnionych mieszkańców 
wraz z podpisami na niej tych 
mieszkańców, którzy uczestniczy-
li w głosowaniu nad przyjęciem 
tego wniosku oraz protokół z ze-
brania wiejskiego podpisany przez 
protokolanta i przewodniczącego 
zebrania wiejskiego  - sołtysa. 
 Reasumując jedna osoba nie 
może reprezentować 15 miesz-

kańców sołectwa podczas głoso-
wania nad przyjęciem wniosku. 
Osoby te powinny uczestniczyć 
w zebraniu wiejskim oraz głoso-
wać osobiście. 

 

Dorota Sabat, sołtys sołectwa 
Radomice I gmina Morawica:

- Kto odpowiada za utrzymanie 
czystości i porządku na tere-
nach publicznych -  drogach? 
Czy do obowiązków właści-
ciela posesji należy sprzątanie 
chodników, na którym parkują 
samochody?

Zbigniew Stefańczyk: 
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
to do właścicieli posesji należy 
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z chod-
ników położonych wzdłuż nieru-
chomości. Za taki  chodnik uznaje 
się wydzieloną część drogi pu-
blicznej służącą dla ruchu piesze-
go położoną bezpośrednio przy 
granicy nieruchomości. 
 Należy jednak pamiętać, że 
właściciel gospodarstwa domo-
wego nie jest zobowiązany do 

uprzątnięcie chodnika, na którym 
jest dopuszczony płatny postój 
lub parkowanie pojazdów samo-
chodowych. Nie musi on także 
sprzątać dróg publicznych. Nie 
do właściciela należy też sprzą-
tanie tych części chodnika, które 
stanowią przystanki autobusowe.
 Z kolei obowiązki utrzymania 
czystości i porządku na drogach 
publicznych należą do zarządu 
drogi. Do kompetencji zarządu 
drogi należy  - pozbycie się błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczysz-
czeń uprzątniętych z chodników 
przez właścicieli nieruchomości 
przylegających do drogi publicz-
nej a także uprzątniecie chod-
ników, jeżeli pobiera on opłaty 
z tytułu postoju lub parkowania 
pojazdów samochodowych na 
takim chodniku.
 Jeśli natomiast gałęzie spad-
ną na teren gospodarstwa domo-
wego z drzewa rosnącego przy 
drodze, właściciel nieruchomości 
musi uprzątnąć je we własnym 
zakresie i samemu się ich pozbyć. 
Jeśli problem się powtórzy wła-
ściciel może  zwrócić się do za-
rządcy drogi o przycięcie gałęzi. 
Przepisy ustawy o drogach pu-
blicznych nakładają na zarządcę 
drogi obowiązek utrzymywania 
zieleni przydrożnej. 
 Za nie uprzątnięcie chodnika 
grozi mandat od 100 do 500 zło-
tych. Wójt może również wydać 
decyzję nakazującą mieszkańcowi 
jak najszybsze wykonanie tych 
obowiązków. Warto pamiętać, że 
należy także usunąć sople i śnieg 
z dachów posesji. 

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 Marszał-
kowskiego Województwa Świętokrzyskiego podpowiada sołtysom, kto odpowiada za utrzymanie 
czystości i porządku na przyległych do posesji chodnikach. 

Prawnik radzi…

DLA SOŁTYSÓW 



I sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego V kadencji
1 grudnia 2014 r.


