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Siedziba nowego „szpitalika” już gotowa!
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 - Idea  budowy nowej siedzi-
by dla szpitalika dziecięcego  
kiełkowała w wielu pokoleniach 
pracowników ochrony zdrowia 
w regionie, było wiele wariantów, 
które władze województwa roz-
ważały jeśli chodzi o lokalizację 
siedziby. Doszliśmy do szczęśli-
wego końca – powiedział Adam 
Jarubas, marszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego, który pod-
kreślił zasługi odchodzącego na 
emeryturę dyrektora szpitala na 
Czarnowie - Jana Gierady.
 Nową siedzibę szpitalika wy-
budowano praktycznie w ciągu 
roku za 32 miliony złotych. Na 
wyposażenie przeznaczone ma 
być prawie 19 milionów złotych, 
w tym środki z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.
 Obiekt, w którym będą mie-
ścić się oddziały pediatryczne, 
jak poinformował kierownik bu-
dowy Dariusz Kołodziej, ma 
7,5 tysiąca metrów kwadrato-
wych. W salach jest ponad 160 
łóżek, w tym 80 to miejsca dla 
dziecka i matki.

Nowy szpitalik otwarty.
Mali pacjenci pojawią się wiosną 
W Kielcach otwarto nową siedzibę Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego przy Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym. W uroczystości, która odbyła się 29 grudnia 2014 r. wzięli udział: parlamentarzyści, przedsta-
wiciele środowiska medycznego, policji, uczelni wyższych. Wśród gości była m.in. wiceminister obrony narodowej 
Beata Oczkowicz. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego reprezentowali: przewodniczący Sejmiku Arkadiusz 
Bąk, wiceprzewodniczący Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak oraz czło-
nek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski, a także radni Sejmiku: Grzegorz Gałuszka i Grzegorz Świercz.

 W strukturze placówki dzia-
łać będą: Oddział Chorób Dzie-
cięcych Kardiologiczno-Nefro-
logiczno-Pulmunologiczno-A-
lergologiczny, Oddział Chorób 
Dziecięcych, Oddział Chirurgii, 
Urologii i Traumatologii Dziecię-
cej, Oddział Urazowo-Ortope-
dyczny, Oddział Anestezjologii, 
Intensywnej Terapii i Intensyw-
nego Nadzoru, Oddział Przy-
jęć i Pomocy Doraźnej wraz 
z przychodnią i stosownymi ga-

binetami, a także Zespół Ope-
racyjny z dwoma salami opera-
cyjnymi oraz Dział Diagnostyki 
Obrazowej.
 Poseł Marek Gos i marszałek 
Adam Jarubas wręczyli wyko-
nawcom inwestycji, czyli przed-
stawicielom firmy Anna-Bud, 
specjalne podziękowania. Jak 
powiedział Marek Gos – nie-
gdyś w Zarządzie Wojewódz-
twa odpowiedzialny za zdrowie 
w regionie, Świętokrzyskie osią-

gnęło bardzo wiele jeśli chodzi 
o inwestowanie w szpitale woje-
wódzkie, powiatowe, przychod-
nie. Jak stwierdził, nakreślone 
kiedyś plany, przez oddanie 
nowego szpitalika dziecięcego 
stały się pełne.
 Marszałek Adam Jarubas 
zapowiedział, że będą konty-
nuowane prace zmierzające 
do połączenia pediatrii z Wo-
jewódzkim Szpitalem Zespolo-
nym. - Chodzi o to by zyskiwać 
nowe możliwości. Istnieje duży 
potencjał nowych świadczeń, 
które połączona placówka 
może realizować dla dzieci – ar-
gumentował marszałek. Jak za-
powiedział, do połączenia pla-
cówek dojdzie w najbliższych 
miesiącach. Priorytetem jest 
na razie wyposażenie nowej 
siedziby i przeniesienie dzieci 
z obiektów przy ulicy Langiewi-
cza. Planowane jest to w marcu 
bądź kwietniu. W trakcie są bo-
wiem przetargi na zakup nowej 
aparatury, mebli.

Anna Mazur-Kałuża

Pachnące jeszcze farbą pomieszczenia nowego „szpitalika” podziwiali 
Grzegorz Świercz, Marek Mikos, Grzegorz Gałuszka

- Doszliśmy do szczęśliwego finału – podkreślał podczas uroczystości 
marszałek Adam Jarubas

Nową siedzibę „szpitalika” poświęcił
ksiądz biskup Jan Piotrowski
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 Budowa obwodnicy Osie-
ka stanowiła część większego 
projektu, obejmującego remont 
drogi wojewódzkiej nr 765 na 
odcinku Staszów - Osiek. Dro-
ga omijająca miasto kosztowała 
7,5 miliona złotych, zaś realiza-
cja całego projektu pochłonęła 
prawie 40 milionów złotych. 
Zakres prac przy obwodnicy 
obejmował m.in. położenie no-
wej nawierzchni, wybudowanie 
skrzyżowania z drogą powia-
tową, parking dla podróżnych, 
drogi dojazdowe do pól, chod-
nik i drogę rowerową. Środki na 
realizację przedsięwzięcia w 85 
proc. pochodziły z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007-2013.
 - To kolejny zakończony 
element szerokiego planu 
transportowego obejmującego 
województwo świętokrzyskie. 
Fundusze europejskie na lata 
2014-2020 dają nowe możliwo-
ści, które trzeba będzie dobrze 
wykorzystać. Kilka ważnych 
koncepcji drogowych jest już 
przygotowanych np. obwodni-
ca Staszowa, więc perspektywa 
najbliższych lat wygląda pra-
cowicie - stwierdził marszałek 
Adam Jarubas.
 Kazimierz Kotowski, czło-
nek Zarządu Województwa, za-
znaczył, że nie tylko obwodnica 
Osieka, ale wszystkie urzeczy-
wistnione założenia drogowe 
znacząco usprawniają komu-
nikację w regionie świętokrzy-
skim. - Sprawne przeoriento-
wanie szlaku komunikacyjnego, 
wykonanie zadań inżynieryj-
nych i inżynieryjno-technicz-
nych dobrze świadczy o święto-
krzyskich firmach, realizujących 
to zadanie. Jest to dowód na 

Bezpieczniej i szybciej
po drogach wojewódzkich
Dwie ważne inwestycje drogowe zostały oddane do użytku pod koniec 2014 roku. Pierwsza z nich to obwodnica 
Osieka, będąca częścią jednej z kluczowych inwestycji drogowych w regionie – remontu drogi wojewódzkiej 765 
Staszów – Osiek. Wyremontowana została również, na odcinku 5,5 km, droga Ostrowiec Świętokrzyski – Ćmielów. 
W uroczystych otwarciach dróg uczestniczyły władze województwa świętokrzyskiego.

ich ogromny potencjał, który 
należy wykorzystać w kolejnym 
okresie programowania - nad-
mienił Kazimierz Kotowski.
 Również wicemarszałek Jan 
Maćkowiak podkreślał, że od-
dawana do użytku inwestycja 
ma ogromne znaczenie lokalne 
i regionalne. - Dzięki przebudo-
wanej trasie Staszów - Osiek, 
obwodnicy i oddanemu niedaw-
no do użytku mostowi w Połań-
cu powstała nowa alternatywa 
dla podróżujących w kierunku 
Rzeszowa, szczególnie jeśli 
chodzi o ruch tranzytowy. Ob-
wodnica została wybudowa-
na w wysokim standardzie, ze 
wszystkimi koniecznymi urzą-
dzeniami technicznymi,  drogą 
rowerową i ciągiem pieszym - 
powiedział wicemarszałek.
 Szybciej, bezpieczniej i wy-
godnie będzie podróżowało się 
również mieszkańcom północy 
województwa. W Bodzechowie 
dokonano bowiem oficjalnego 
otwarcia wyremontowanego 
odcinka drogi wojewódzkiej 755 
od Ostrowca Świętokrzyskiego 
do Ćmielowa. 
 Rozbudowa odcinka od 
Ostrowca Świętokrzyskiego do 
Ćmielowa jest jednym z trzech 
zadań będących częścią pro-

jektu rozbudowy drogi 755 
Ostrowiec – Ożarów. W przy-
szłości zbudowana zostanie tak-
że obwodnica Ćmielowa i roz-
budowa poprowadzona będzie 
dalej w kierunku Ożarowa.
 Wykonany został generalny 
remont nawierzchni drogi wraz 
z jej poszerzeniem w rejonie 
skrzyżowań, które wyposażone 
zostały w lewoskręty. W ciągu 
trasy zbudowano nowe zatoki 
autobusowe z wiatami, oświetle-
nie, chodniki z kostki brukowej, 
ścieżkę rowerową oraz zjazdy 
do posesji i przepusty drogowe. 
Dokonano umocnień rowów, za-
instalowano bariery ochronne, 
powstały przejścia dla płazów 
i małych zwierząt, przebudowa-
no kanalizację oraz obiekty mo-
stowe w Denkówku, Goździelinie 
i Bodzechowie. W sumie rozbu-
dowany został blisko 5,5 kilome-
trowy odcinek drogi nr 755.
 – To jest bardzo ważny odci-
nek, jeden z najbardziej oblega-
nych w północnej części woje-
wództwa świętokrzyskiego. To 
ważny trakt w kierunku Ożarowa 
i skrzyżowań dróg krajowych 74 
i 79.Trasa nr 755 była bardzo 
zdewastowana, także jej remont 
był absolutną koniecznością. 
Po jej gruntownej modernizacji 

widzimy ogromną różnicę na 
korzyść, a wszyscy kierowcy, 
którzy poruszają się nią na co 
dzień z pewnością odczuwają 
dużą poprawę komfortu jazdy 
– powiedział Adam Jarubas, 
marszałek województwa świę-
tokrzyskiego.
 Remont drogi pozwoli na 
usprawnienie ruchu, ma także 
znacznie zwiększyć bezpie-
czeństwo i odciążyć okoliczne 
drogi. – Działania samorządu 
w kierunku modernizacji tego 
ciągu drogi podejmowane były 
już od wielu lat. Dobrze się sta-
ło, że potrafiliśmy to zaplano-
wać i zrealizować, że możemy 
dzisiaj mówić o rozwiązaniu 
ważnego problemu komunika-
cyjnego. Udrożniliśmy tę drogę 
modernizując ją w nowoczesny 
sposób. Dzięki temu remonto-
wi odciążyliśmy drogi nr 9 i 74, 
skróciliśmy czas przejazdu, 
jednocześnie otwierając i prze-
dłużając ciąg drogowy od Kielc 
przez Nową Słupię, Ostrowiec 
do drogi 74 na Lublin – po-
wiedział Kazimierz Kotowski, 
członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego.
 – Na pewno z tej inwesty-
cji zadowoleni będą zarówno 
mieszkańcy Ostrowca, jak i każ-
dej miejscowości, któraznajduje 
się w ciągu tej drogi. Korzyść 
odczują też oczywiście wszyscy 
poruszający się tranzytem od 
Ostrowca w kierunku Ożarowa 
– powiedział wicemarszałek wo-
jewództwa Jan Maćkowiak.
 Koszt inwestycji wyniósł po-
nad 28 milionów złotych, a 85 
procent wartości przedsię-
wzięcia dofinansowane zosta-
ło z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego.

Damian Burzyński
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 - Przed nami kolejny okres 
programowania na lata 2014-
2020. Na które inwestycje 
w regionie zostanie położony 
nacisk? 
 Kazimierz Kotowski: - 
Działania programowane 
w ramach RPO WŚ w głównej 
mierze ukierunkowane będą 
na wzmacnianie przewagi kon-
kurencyjnej naszego regionu, 
stąd priorytetowo realizowane 
będą działania wspierające 
najbardziej obiecujące obsza-
ry rozwojowe, w tym przemysł 
metalowo-odlewniczy, zasobo-
oszczędne budownictwo, no-
woczesne rolnictwo i przetwór-
stwo spożywcze czy turystyka 
zdrowotna i prozdrowotna. Są 
to sektory gospodarki, które 
zaliczone zostały do głównych, 
inteligentnych specjalizacji 
naszego regionu. W nowej 
perspektywie unijnej stawiamy 
na innowacje i przedsiębior-
czość, energetykę i projekty 
z zakresu społeczeństwa in-
formacyjnego. Na obszary te 
przeznaczona zostanie niemal 
połowa środków dostępnych 
w ramach RPOWŚ 2014-2020. 
Szczególnie istotne będzie dla 
nas wspieranie gospodarki 
opartej na wiedzy, a zwłaszcza 
współpracy w ramach trójkąta: 
nauka – edukacja – gospodar-
ka. Stąd pomoc unijna sku-
piona będzie na stymulowaniu 
aktywności badawczo-rozwo-
jowej przedsiębiorstw, poprzez 
współpracę z uczelniami, in-
westowanie w działalność in-
nowacyjną oraz tworzenie no-
wych miejsc pracy. 
 W ramach Programu wspie-
rane będą projekty, dotyczące 
walki z wykluczeniem społecz-

Rozmowa z Kazimierzem Kotowskim, członkiem
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

RPOWŚ 2014-2020
wobec wyzwań rozwojowych 

nym, służące poprawie dostę-
pu do wysokiej jakości usług 
publicznych. Interwencja skie-
rowana będzie także na zapew-
nienie dostępu do zatrudnienia 
dla osób poszukujących pracy, 
wsparcie samozatrudnienia czy 
dostęp do doradztwa i szkoleń 
zawodowych dla przedsiębior-
ców i pracowników. 

 - Czy w ramach Programu 
przewidujemy nową, specy-
ficzną koncentrację środków?
 - Zgodnie z przyświecają-
cą przyszłej perspektywie fi-
nansowej zasadą koncentracji 
zasobów, środki skierowane 
będą w znacznym stopniu na 
obszary wymagające najpil-
niejszego wsparcia w ramach 
zidentyfikowanych tzw. Obsza-
rów Strategicznej Interwencji, 
które charakteryzują się specy-
ficznym potencjałem i potrze-
bami tj. obszar funkcjonalny 
Miasta Kielce, obszary wiej-
skie o najgorszym dostępie do 
usług publicznych, miasta tra-
cące swoje funkcje społeczno-
gospodarcze, a także obszar 
uzdrowiskowy i Gór Święto-
krzyskich.

 - Wsparcie rozwoju pol-
skich miast zostało określone 
jako jedno z kluczowych za-
dań w kolejnej perspektywie 
finansowej UE. Na jak duże 
wsparcie może liczyć pod 
tym względem województwo 
świętokrzyskie? 
 - Nadal jest ogromna po-
trzeba wzmocnienia obszarów, 
które charakteryzują się proble-
mami społecznymi, wynikają-
cymi z różnego rodzaju prze-
mian gospodarczych. Nowym 

Kazimierz Kotowski

instrumentem polityki miejskiej 
jest narzędzie Zintegrowane In-
westycje Terytorialne, które po-
zwala realizować zintegrowa-
ne projekty, łączące działania 
finansowane zarówno z EFRR 
jak i EFS. Formuła będzie re-
alizowana na terenie miasta 
Kielce i oraz w 11 okolicznych 
gminach. Działania w ramach 
ZIT skoncentrowane będą na 
poprawie dostępności trans-
portowej, stanu środowiska 
naturalnego, wsparciu efektyw-
ności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej, po-
prawie zrównoważonej mobil-
ności miejskiej oraz rozwojowi 
edukacji. Przewidzieliśmy na 

to kwotę ponad 82 mln euro. 
Równie ważne miejsce w kon-
tekście rozwoju regionu zajmie 
rewitalizacja, jednak z podej-
ściem dużo szerszym do tego 
zagadnienia niż w ubiegłej per-
spektywie finansowej. Działania 
skierowane będą nie tylko na 
poprawę jakości życia i walo-
rów estetycznych danego ob-
szaru, ale przede wszystkim na 
przywrócenie na nim aktywno-
ści gospodarczej i społecznej. 
Tu pula środków wyniesie ok. 
50 mln euro.
 - Czy dziś, po niemalże 
roku prac nad RPO, można 
już powiedzieć w jakich ob-
szarach zainteresowanie do-
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Projektów, jako mechanizmu 
bezpośredniej oceny. Nasze 
założenie polega na wyjściu do 
beneficjenta w jak najbardziej 
przystępny sposób, poprzez 
opracowanie procedur ubiega-
nia się o wsparcie. Pośród do-
stępnych dokumentów znajdzie 
się również Podręcznik Kwalifi-
kowalności, będący istotną po-
mocą w realizacji działań. Już 
teraz mogę poinformować, że 
jesteśmy w trakcie opracowa-
nia wstępnego harmonogramu 
konkursów na 2015 rok. 

- Jak zamierzają Państwo za-
chęcić beneficjentów do ko-
rzystania z dostępnych środ-
ków?  
- Planujemy szereg działań in-
formacyjno-promocyjnych tj. 
cykl konferencji, spotkania w te-
renie i ogłoszenia w mediach. 
Ponadto, w województwie dzia-
łają punkty informacyjne, gdzie 
można uzyskać niezbędne 
informacje na temat funduszy 
europejskich. Już w ubiegłym 
roku zainicjowaliśmy cykl spo-
tkań w gminach i powiatach dot. 
perspektywy finansowej 2014-
2020. Jesteśmy także w trakcie 
przygotowywania aplikacji, która 
pozwoli wypełnić wniosek po-
przez stronę internetową. Poza 
tym, nowotworzona strona inter-
netowa RPO zapewni dostęp do 
rzetelnej i wyczerpującej infor-
macji o Programie. 

tacjami będzie duże, a w ja-
kich mniejsze od oczekiwa-
nego?
- Należy zaznaczyć, iż ubie-
gły rok był czasem wytężonej 
pracy nad kształtem RPO Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020. Obecnie 
znajdujemy się w finalnej fazie 
negocjacji z Komisją Europej-
ską, dlatego też faktyczna re-
alizacja programu rozpocznie 
się w połowie bieżącego roku. 
Oczywiście dołożyliśmy sta-
rań, by uzyskać informacje na 
temat planowanych w regionie 
przedsięwzięć. Odbyło się to 
w formie opracowanych przez 
Urząd Marszałkowski wzorów 
kart informacyjnych, skierowa-
nych do jednostek samorządu 
terytorialnego, do uczelni wyż-
szych, szpitali i otoczenia biz-
nesu. Wypełnione przez poten-
cjalnych wnioskodawców karty 
stanowią doskonały materiał 
informacyjny na temat zainte-
resowania różnymi rodzajami 
wsparcia, przewidzianymi na 
lata 2014-2020. Ponadto, waż-
nym elementem kompleksowej 
informacji były również ankiety 
skierowane do przedsiębior-
ców z województwa święto-
krzyskiego. Wśród jednostek 
samorządu terytorialnego 
najwięcej złożonych projek-
tów dotyczyło zakresu ochro-
ny środowiska naturalnego, 
infrastruktury drogowej oraz 

inwestycji w edukację. Wśród 
instytucji otoczenia biznesu, 
uczelni wyższych, szpitali oraz 
jednostek Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Święto-
krzyskiego najczęściej wybie-
rane były projekty badawcze, 
z zakresu infrastruktury usług 
kultury i ośrodków zdrowia 
oraz termomodernizacji. Naj-
większym zainteresowaniem 
wśród przedsiębiorców cieszy-
ły się projekty z zakresu B+R, 
rozwoju technologicznego i in-
nowacji oraz podnoszenia kon-
kurencyjności. Wartym podkre-
ślenia jest fakt, iż przedsiębior-
cy chcą inwestować w obszar 
energii odnawialnej i poprawy 
efektywności energetycznej.

- Opracowanie RPO to trudny 
i długotrwały proces, zwłasz-
cza w kontekście współpracy 
z Komisją Europejską. W jaki 
sposób Województwo Świę-
tokrzyskie prowadziło nego-
cjacje ?
- Kluczem do sukcesu oprócz 
fachowej wiedzy są umiejęt-
ności podejmowania rozmów 
w szerszym gronie niż tylko wła-
sne środowisko. Urzędnicy pra-
cujący nad RPO łącznie odbyli 
cztery spotkania negocjacyjne 
z przedstawicielami Komisji Eu-
ropejskiej. Dwa z nich poświę-
cone zagadnieniom związanym 
z Europejskim Funduszem 
Rozwoju Regionalnego i Euro-

pejskim Funduszem Społecz-
nym odbyły się w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju. Ko-
lejne przeniosły się na wyższy 
stopień do Brukseli. Podczas 
negocjacji nasi pracownicy byli 
dobrze przygotowani, prezen-
towali szczegółową i fachową 
wiedzę oraz duże zaangażowa-
nie. Pragnę zaznaczyć, iż spo-
tkania te nie należały do pro-
stych, gdyż przedstawiciele Ko-
misji Europejskiej w niektórych 
kwestiach zajmowali nieugięte 
stanowisko. Ostateczna wersja 
RPO została przekazana do 
Brukseli w grudniu 2014 roku. 
Wnioskuję, że w I kwartale 2015 
roku nastąpi przyjęcie Progra-
mu przez KE. 

- Zatwierdzony dokument 
RPO będzie stanowił pod-
stawę dla dalszych prac nad 
wdrażaniem Programu. Jakie 
kolejne kroki będą podjęte ?
- Fundusze europejskie wy-
magają wieloetapowej pracy 
i sprawności zarządzania. Po 
opracowaniu RPO musimy się 
skupić na stworzeniu efektyw-
nego modelu wdrażania, który 
przyniesie wymierne korzyści 
dla rozwoju regionu. W naj-
bliższym czasie prace będą 
nakierowane na przygotowa-
nie Szczegółowego Opisu 
Osi Priorytetowych. Ponadto, 
dogłębnej analizy wymaga 
stworzenie Kryteriów Wyboru 

W grudniu 2014 r. w Brukseli z udziałem władz regionu odbywały się negocjacje RPOWŚ na lata 2014-2020
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 Dochody budżetu woje-
wództwa zaplanowano na 
poziomie 614 603 850,99 zł, 
a wydatki w wysokości 689 235 
218,12 zł, z czego wydatki bie-
żące mają stanowić 313 732 
921,50 zł, a wydatki majątko-
we – 375 502 296,62 zł. Deficyt 
budżetu województwa w wyso-
kości 74 631 367,13 zł zostanie 
pokryty przychodami pocho-
dzącymi z kredytów w kwocie 
46 700 000,00 zł oraz z wolnych 
środków, jako nadwyżki środ-
ków pieniężnych na rachunku 
budżetu województwa wynika-
jącej z rozliczeń kredytów i po-
życzek z lat ubiegłych w kwocie 
27 931 367,13 zł.
 Dochody budżetowe plano-
wane do zrealizowania w 2015 
roku są o 1 962 475,35 zł niż-
sze niż zakładane w projekcie 
uchwały budżetowej na 2014 
rok. – Oznacza to konieczność 
ograniczenia wprowadzania do 
realizacji nowych zadań – stwier-
dziła Maria Fidzińska-Dziu-
rzyńska, skarbnik województwa, 
zaznaczając, że do priorytetów 
przy konstruowaniu budżetu na 
ten rok należało przede wszyst-

Budżet województwa na 2015 rok:
„prorozwojowy i kompromisowy”

Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas ostatniej w ubiegłym roku sesji, która odbyła się 29 grud-
nia w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej, uchwalili budżet województwa na 2015 rok oraz Wieloletnią Prognozę 
Finansową na lata 2015-2028. Wydatki samorządu województwa w bieżącym roku zaplanowano na poziomie 689 
235 218,12 zł. Najwięcej przeznaczono na transport i łączność – prawie 54%.

kim zabezpieczenie środków na 
dokończenie inwestycji wielolet-
nich, na które pozyskano środki 
unijne, jak również zabezpiecze-
nie środków na wkład własny do 
nowego okresu programowania 
oraz na spłatę kredytu. – Jest 
to budżet nadal prorozwojowy, 
bo ponad połowa środków jest 
przeznaczona na inwestycje. 
Jednocześnie jest to budżet 
kompromisowy ze względu na 
zaplanowane niższe dochody niż 
w ubiegłym roku – mówiła Maria 

Fidzińska-Dziurzyńska, przed-
stawiając radnym projekty obu 
uchwał. Podkreśliła, że w obliczu 
kryzysu finansów publicznych 
następowało w ostatnich latach 
dalsze przekazywanie zadań 
administracji państwowej sa-
morządom, przy jednoczesnym 
niedostatecznym finansowaniu. 
– Jest to, miejmy nadzieję, ostat-
ni deficytowy budżet – dodała.
 W uzasadnieniu uchwały 
budżetowej podkreślono, że 
trudności występujące przy 

konstruowaniu budżetu na 
2015 rok wynikały głównie z wy-
stępujących w latach ubiegłych 
negatywnych procesów gospo-
darczych oraz przyjętych przez 
Sejm zmian ustawy o docho-
dach jednostek samorządu te-
rytorialnego, których skutkiem 
są znacznie niższe niż w 2014 
roku wpływy z budżetu państwa 
z tytułu subwencji ogólnej.
 W zakresie wydatków naj-
więcej, bo 54% całego bu-
dżetu województwa na 2015 
rok, mają stanowić wydatki na 
transport i łączność – jest to 
371 570 549,05 zł. W tym dzia-
le przewidziano środki m. in. na 
dotacje do pasażerskich prze-
wozów kolejowych, dopłaty za 
ulgi dla przewoźników, środki 
na zadania inwestycyjne takie 
jak zakup taboru kolejowego, 
bieżące utrzymanie dróg woje-
wódzkich, a także zadania in-
westycyjne na drogach oraz na 
realizację projektu „Sieć sze-
rokopasmowa Polski Wschod-
niej”. Jak podkreślali w swo-
ich wystąpieniach marszałek 
województwa Adam Jarubas 
oraz członek Zarządu Woje-

Prezydium Sejmiku

Główne założenia budżetu województwa w 2015 roku przedstawiła
Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa

Jak podkreślał marszałek Adam Jarubas wydatki na infrastrukturę 
województwa mają strategiczne znaczenie dla jego rozwoju
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 Podczas tej sesji nowy rad-
ny Krzysztof Dziekan złożył 
ślubowanie. Wszedł on do 
Sejmiku w miejsce Grzegorza 
Dziubka, który został wybrany 
burmistrzem Włoszczowy i zre-
zygnował z mandatu radnego 
Sejmiku. 
 Krzysztof Dziekan był także  
radnym III i IV kadencji Sejmi-
ku. Kandydował z Okręgu Wy-
borczego nr 4 (powiaty: włosz-
czowski, jędrzejowski, pińczow-
ski, buski, kazimierski). Należy 
do Klubu Radnych Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. 

Sejmik już w pełnym składzie
Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas sesji, która odbyła się w poniedziałek, 29 grudnia 2014 
roku, powołali skład Komisji Rewizyjnej z przewodniczącym Krzysztofem Dziekanem.

Nowy radny został przewod-
niczącym Komisji Rewizyjnej. 
Wiceprzewodniczącym jest 
Mieczysław Gębski. W skła-
dzie Komisji znaleźli się rów-
nież: Marek Strzała, Andrzej 
Swajda, Leszek Wawrzyła, 
Bogusława Wypych i Sławo-
mir Marczewski.

Krzysztof Dziekan wszedł rów-
nież do Komisji Edukacji, Kul-
tury i Sportu, której skład radni 
uzupełnili.

wództwa Kazimierz Kotowski 
wydatki infrastrukturalne mają 
strategiczne znaczenie z punk-
tu widzenia rozwoju regionu, 
przyczyniając się do wzrostu 
atrakcyjności inwestycyjnej wo-
jewództwa i stwarzając warunki 
dla wspierania przedsiębior-
czości.
 Kwotę 49 527 663,00 zł 
zapisano w dziale Rolnictwo 
i łowiectwo (ponad 7% budże-
tu). Są tu środki zaplanowane 
m. in. na realizację zadań ad-
ministracji rządowej związa-

ne z utrzymaniem urządzeń 
melioracyjnych, na zadania 
ochrony przeciwpowodziowej, 
na realizację działań w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.
 W pozostałych wybranych 
działach – na Turystykę zapi-
sano kwotę 41 418 235,63 zł 
(ponad 6%), na wydatki w za-
kresie Administracji  Publicznej 
przewidziano 76 578 435,23 zł 
(ponad 11%), na Oświatę i wy-
chowanie 17 345 991,77 zł (po-
nad 2,5%), a na Ochronę zdro-

wia – 17 201 712,40 zł (ponad 
2,5%). W tym ostatnim dziale 
w porównaniu do roku 2013 
nastąpił znaczący spadek o po-
nad 30 mln zł, co jest związane 
z zakończeniem finansowania 
projektu budowy nowej siedziby 
szpitala dziecięcego. Na wydat-
ki w dziedzinie Kultury przewi-
dziano 29 309 250,00 zł (4,25%), 
czyli więcej niż w 2014 roku.
 Największe planowane do 
realizacji zadania inwestycyjne, 
współfinansowane ze środków 
unijnych, to: Sieć Szerokopa-

smowa Polski Wschodniej, 
zakup taboru kolejowego do 
obsługi połączeń międzywo-
jewódzkich, trasy rowerowe 
Polski Wschodniej (2 projekty 
– inwestycyjny oraz promocyj-
ny, który dla 5 wschodnich wo-
jewództw prowadzi Regionalna 
Organizacja Turystyczna Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego), 
rozbudowa drogi wojewódzkiej 
755 Ostrowiec – Ożarów na od-
cinku Ćmielów – Ożarów i Mała 
Pętla Świętokrzyska.

Joanna Majewska

Radni województwa podczas ostatniego głosowania w 2014 roku

Krzysztof Dziekan złożył ślubowanie
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Jakość i pomysłowość 
nagrodzone!

8 grudnia 2014r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się Świętokrzyska Gala Jakości, podczas której 
nagrody odebrali Laureaci i Wyróżnieni w XVI edycji konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości oraz VI edycji kon-
kursu Świętokrzyski Racjonalizator.

 Uroczystość uświetnili swo-
ją obecnością przedstawiciele 
firm  regionu świętokrzyskiego, 
samorządowcy oraz wynalazcy 
reprezentujący m.in. Politech-
nikę Świętokrzyską i Uniwer-
sytet Jana Kochanowskiego. 
Oprawa artystyczna wydarze-
nia w konwencji piosenki fran-
cuskiej znakomicie pasowała 
do charakteru uroczystości, 
a obecni goście bawili się słu-
chając pięknego głosu Anny 
Hameli.
 Głównym celem konkursu 
Świętokrzyska Nagroda Jakości 
jest promowanie i nagradzanie 
wyróżniających się w regionie 
przedsiębiorstw, instytucji oraz 
organizacji, które poprzez sta-
łe doskonalenie się, wdrażanie 
nowoczesnych systemów i mo-
deli zarządzania, dorównują 
światowym standardom jako-
ści nie tylko w zakresie ofero-
wanych usług i produktów, ale 
również w sferze swojego we-
wnętrznego funkcjonowania na 
wszystkich poziomach struktury 
organizacyjnej.
 Świętokrzyska Nagroda Ja-
kości stanowi ona integralną 
część systemu nagród przy-
znawanych przedsiębiorstwom 
i organizacjom za wdrażanie 
i doskonalenie nowoczesnych 
metod zarządzania przez ja-
kość na poziomie:
• krajowym – Polskiej Nagrody 

Jakości (PNJ), ustanowionej 
w 1995 roku przez Krajową 
Izbę Gospodarczą, Polskie 
Centrum Badań i Certyfikacji 
oraz Fundację Teraz Polska,

• europejskim – Europejskiej 
Nagrody Jakości, ustano-
wionej w 1992 roku, której 
sponsorami są: Komisja Eu-
ropejska, Europejska Orga-
nizacja ds. Jakości (Europe-
an Organization for Quality) 

 Istotą konkursu Świętokrzy-
ski Racjonalizator jest pobu-
dzanie rozwoju Województwa 
Świętokrzyskiego poprzez 
wspieranie działalności innowa-
cyjnej - nagradzanie rozwiązań 
chronionych oraz projektów 
wynalazczych zgłoszonych do 
ochrony w Urzędzie Patento-
wym 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 
(wynalazki i wzory użytkowe) 
zgłoszone do ochrony w roku 
kalendarzowym poprzedzają-
cym daną edycję Konkursu.
 W ramach VI edycji konkur-
su Świętokrzyski Racjonaliza-
tor Komisja Konkursowa pod 
Przewodnictwem Marszałka 
Województwa Świętokrzyskie-
go Adama Jarubasa przyznała 
dwie Nagrody Główne, jedno 

oraz Europejska Fundacja 
Zarządzania Jakością EFQM 
(European Foundation for 
Quality Management).

 W XVI edycji Świętokrzyskiej 
Nagrody Jakości, Kapituła Kon-
kursu pod przewodnictwem 
Członka Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierza 
Kotowskiego, przyznała łącz-
nie trzy Nagrody Główne w po-
szczególnych kategoriach.

 Laureatami zostały następu-
jące jednostki:
1. ARTIMED NZOZ Sp. z o.o. 
– w kategorii organizacji niepu-
blicznych - ochrona zdrowia.
2. Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Busku-Zdroju – w kate-
gorii organizacji publicznych 
- ochrona zdrowia.
3. Krajowe Stowarzyszenie 
Wspierania Przedsiębiorczo-
ści - w kategorii organizacji pu-
blicznych.

Wyróżnienie oraz 12 Nagród za 
zgłoszone wynalazki.

Nagroda Główna przyznana 
została: 
- na rzecz zespołu twórców: dr 
hab. inż. Marek Iwański, dr inż. 
Przemysław Buczyński, za 
patent pn.: 
• Sposób głębokiego recyklingu 
nawierzchni drogowej w techno-
logii asfaltu spienionego.
- na rzecz zespołu twórców: 
Stanisław Szczepaniak, Re-
migiusz Szczepaniak, za pa-
tent pn.:
• Nowy inhibitor korozji.

Wyróżnienie przyznane zostało:
- na rzecz twórcy: Robert Lis, 
za prawa ochronne pn.:
• Kotwa
• Konstrukcja wsporcza huś-
tawki równoważnej.

Nagrody za zgłoszone wyna-
lazki przyznane zostały: 

Od lewej: Dariusz Saletra – Prezes Zarządu Artimed NZOZ Sp. z o.o., Grzegorz Gałuszka– Dyrektor Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju i Marek Mika - Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia

Wspierania Przedsiębiorczości
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- na rzecz zespołu twórców: 
Stanisław Szczepaniak, Re-
migiusz Szczepaniak, El-
wira Szczepaniak, Dominika 
Szczepaniak, Monika Szcze-
paniak, Paweł Kamiński, za 
wynalazek pn.: 
• Ekologiczny uwodniony doda-
tek do paliw gazowych, ciekłych 
i stałych.
- na rzecz zespołu twórców: 
dr hab. Małgorzata Suchań-
ska, mgr inż. Mirosław Płaza, 
dr hab. Elżbieta Czerwosz, dr 
inż. Radosław Belka, dr inż. 
Justyna Kęczkowska, Halina 
Wronka, za wynalazek pn.:
• Optyczny czujnik wodoru.
- na rzecz zespołu twórców: 
dr hab. inż. Jerzy Zbigniew 
Piotrowski, mgr inż. Stanisław 
Szewczyk, dr inż. Włodzimierz 
Grochal, za wynalazek pn.:
• Przezroczysta przegroda bu-
dowlana oraz obiekt budowlany 
zawierający przezroczystą prze-
grodę budowlaną.
- na rzecz zespołu twórców: 
dr inż. Andrzej Szychowski, 
mgr inż. Monika Siedlecka, za 
wynalazek pn.:
• Budowlana konstrukcja prze-

krycia hali, ze stalowych ele-
mentów pełnościennych, do 
pozyskiwania energii cieplnej.
- na rzecz zespołu twórców: 
dr inż. Andrzej Szychowski, 
dr inż. Jacek Ślusarczyka, za 
wynalazek pn.:
• Zbrojenie żelbetowego ele-
mentu zginanego.
- na rzecz zespołu twórców: 
dr inż. Paweł Łaski, dr Jakub Ta-
kosoglu, dr inż. Sławomir Bła-
siak, mgr inż. Gabriel Bracha, 
mgr inż. Dawid Pietrala, Józef 
Barycki, za wynalazek pn.:
• Zawór do sterowania napędów 
płynowych zwłaszcza pneuma-
tycznych napędów siłowniko-
wych oraz układ sterowania za-
worami napędów płynowych.
- na rzecz zespołu twórców: 
dr hab. inż. Marek Iwański, 
mgr inż. Piotr Ramiączek, za 
wynalazek pn.:
• Sposób budowy asfaltowych 
konstrukcji nawierzchni drogo-
wych.
-  na rzecz twórcy: dr inż. Aneta 
Bugajska, za wynalazek pn.:
• Sposób lokalizacji uszkodzeń 
kabli, zwłaszcza elektroenerge-
tycznych.

Laureaci i Wyróżnieni podczas Świętokrzyskiej Gali Jakości wraz z Przewodniczącym Sejmiku Arkadiuszem Bąkiem,
członkiem Zarządu Województwa Kazimierzem Kotowskim i  wicemarszałkiem Janem Maćkowiakiem

dr inż. Przemysław Buczyński, dr hab. inż. Marek Iwański,
Stanisław Szczepaniak.

- na rzecz zespołu twórców: 
Hubert Smorąg, Andrzej Po-
godziński, Marcin Ruszkie-
wicz, Tomasz Bartosiński, za 
wynalazek pn.:
• Sposób i urządzenie do re-
dukcji tlenków azotu w spali-
nach kotłów energetycznych.
- na rzecz zespołu twórców: 
dr hab. Piotr M. Słomkiewicz, 
dr Beata Szczepanik, za wyna-
lazek pn.:
• Laboratoryjny reaktor do ba-
dania reakcji fotokatalitycznych, 
zwłaszcza do układu ciekłe re-
agenty – stały katalizator.

- na rzecz zespołu twórców: 
dr hab. Piotr M. Słomkiewicz, 
dr Jerzy Oszczudłowski, 
mgr Dariusz Wideł, mgr Kamil 
Czech, za wynalazek pn.:
• Kolumna do ekstrakcji analitu 
z cieczy do fazy stałej zwłaszcza 
do wykonywania analiz chroma-
tograficznych.
na rzecz zespołu twórców: 
dr Beata Szczepanik, dr hab. 
Piotr M. Słomkiewicz, za wy-
nalazek pn.:
• Fotokatalityczny rozkład 3-chlo-
roaniliny w fazie wodnej.
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Rozmowa z Grzegorzem Dziubkiem, 

burmistrzem Włoszczowy 

Stały kontakt z mieszkańcami
jest dla mnie kluczowy

Grzegorz Dziubek, były wicewojewoda świętokrzyski w wyborach samorządowych 16 listopada ub. roku na urząd 
Burmistrza Włoszczowy zwyciężył w pierwszej turze ciesząc się blisko 57 procentowym poparciem.

 - Od czego Pan zaczął pracę?

 Grzegorz Dziubek: - W pierw-
szej kolejności zapoznałem 
się ze stanem finansów gminy 
oraz pracownikami. Wskaza-
łem główne obszary, na któ-
rych będziemy się w pierwszej 
kolejności skupiać. Pierwszą 
rzeczą, którą trzeba było roz-
wiązać było uregulowanie do-
stawy ciepła dla mieszkańców. 
Dostawca w poprzednim roku 
wypowiedział umowę z końcem 
lipca 2015. To zostało rozwią-
zane. Od sierpnia mieszkańcy 
Włoszczowy oraz użytkownicy 
budynków publicznych będą 
nadal mieli dostarczane ciepło. 
Firma, która jest dostawcą i za-
razem dystrybutorem będzie 
też modernizować urządzenia 
ciepłownicze oraz jest zainte-
resowana rozbudową sieci na 
terenie gminy.

 - Jakie są priorytety pracy, 
które już zostały nakreślone?
 - Nadrzędnym zadaniem dla 
mnie jest budowa obwodnicy. 
Przez Włoszczowę przebie-
ga ciężki tabor, który utrudnia 
komunikację. Jestem już po 
rozmowach z marszałkiem wo-
jewództwa świętokrzyskiego. 
Udało się wiele zrobić. Jeste-
śmy na etapie opracowania 
koncepcji budowy obwodnicy, 
która zaczynałaby się na wlo-
cie do Włoszczowy od Kielc, 
przecinając ulicę Jędrzejowską 
w kierunku Jędrzejowa, wycho-
dząc w kierunku Częstochowy 
przed miejscowością Czarnca. 
Sukcesem będzie jeśli w tej ka-

dencji udałoby się rozpocząć tę 
inwestycję. 

- Jakie są słabe strony Włosz-
czowy, nad którymi będzie 
Pan pracował?
- Wiele jest do zrobienia w gospo-
darce wodno-ściekowej. 30 pro-
cent mieszkańców nie posiada wo-
dociągów, a 50 procent nie ma ka-
nalizacji. To są konieczne priorytety, 
na które chcemy pozyskać unijne 
dofinansowanie. Poza tym należy 
zająć się termomodernizacją bu-
dynków użyteczności publicznej. 
Chcę w tej kadencji wybudować 
przedszkole ze żłobkiem, na ten 
cel również planujemy pozyskać 
środki z unijnych programów. 
Zamierzamy maksymalnie 
wykorzystać unijne dotacje na lata 
2014 – 2020. 

- W długoletniej perspektywie 
rozwoju dla Włoszczowy na-
kreślono zadania, które mają 
pobudzić przedsiębiorczość. 
Jak to zrobić?
- Na terenie Włoszczowy mamy 
bardzo dobrze funkcjonujące 
przedsiębiorstwa. To przykła-
dowo: Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska Włoszczowa, Stol-
bud Włoszczowa, Effector, Za-
kład Produkcji Urządzeń Elek-
trycznych, Strunobet Migacz. To 
są bardzo dobre i znane marki, 
które zatrudniają znaczącą licz-
bę osób na tym terenie. Te fir-
my chcą się rozwijać na swoich 
podwalinach. Wystarczy stwo-
rzyć dla nich przyjazny klimat 
prorozwojowy, między innymi 
uzbrojone tereny inwestycyj-
ne, oraz dogodną infrastruktu-

rę drogową. Włoszczowa ma 
atrakcyjne położenie u zbiegu 
dróg wojewódzkich w kierunku 
Piotrkowa, Kielc, Częstocho-
wy. Niedaleko przebiega droga 
krajowa na Katowice. Mamy 
Centralną Magistralę Kolejo-
wą – dworzec Włoszczowa 
Północ. Sporo udało się zrobić 
w tym zakresie, ale jeszcze wie-
le przed nami. Już jest realizo-
wana i w tym roku, do końca 
maja zostanie wykonana ulica 
Młynarska, droga w kierunku 
Piotrkowa. 

- Które z dotychczasowych 
doświadczeń i praktyk w sa-

morządzie są Panu najbar-
dziej pomocne w pracy na 
nowym stanowisku?
- Doświadczenie w samorzą-
dzie nabywałem od 2002 roku. 
Przez trzy kadencje byłem rad-
nym Włoszczowy, pracowałem 
w Ośrodku Doradztwa Rolni-
czego, w Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Bliski kontakt z administracją 
oraz regularny kontakt z miesz-
kańcami są bardzo pomoc-
ne na stanowisku burmistrza. 
Bardzo bogatym bagażem 
doświadczeń dla mnie było 
pełnienie funkcji wicewojewo-
dy świętokrzyskiego. Przez 

Grzegorz Dziubek
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blisko 2,5 roku spotykałem się 
ze wszystkimi samorządowca-
mi z województwa świętokrzy-
skiego. Poza pracą nadzorczą, 
dużo przebywałem w terenie, 
dużo rozmawiałem. Te dobre 
praktyki, które miałem okazję 
poznać będę wdrażał i przeno-
sił na grunt naszej gminy.

- Tymi dobrymi praktykami 
jest częste spotykanie się 
z ludźmi…
- Trudno mówić o funkcjono-
waniu samorządu oraz zarzą-
dzaniu gminą zza biurka. Dla 
mnie podstawą jest kontakt 

z mieszkańcami. Najlepszy jest 
ten bezpośredni, który faktycz-
nie pozwala zbadać zagadnie-
nie i dany problem. Staram się 
także internetowo kontaktować 
z ludźmi, informować ich o róż-
nych sprawach poprzez portale 
społecznościowe. 

- We Włoszczowie mieszka 
Pan od urodzenia. Zna Pan tu 
każdy kąt…
- Od 40 lat tu mieszkam. Bycie 
samorządowcem i spotykanie 
się z ludźmi pozwoliło mi jesz-
cze lepiej poznać problemy 
lokalnego środowiska. To jest 

bardzo pomocne w obecnej 
pracy. 

- Jak Pan wyobraża sobie 
Włoszczowę za 20 lat?
- Chciałbym, aby Włoszczowa 
była przyjazna dla mieszkań-
ców, którzy mogliby realizo-
wać się w tym miejscu w każ-
dy wieku, w wielu dziedzinach 
i na różnych płaszczyznach. 
Przedsiębiorcy rozwijają swoje 
biznesy i branże, rodziny mają 
wsparcie w edukacji przed-
szkolnej, a młodzież, dorośli 
i seniorzy aktywnie i kulturalnie 
spędzają tu wolny czas. Zale-

ży mi na tym aby mieszkańcy 
byli aktywni społecznie poprzez 
działanie w różnorodnych ini-
cjatywach i stowarzyszeniach. 
Takie postawy należy pokazy-
wać, wspierać i promować, po-
nieważ to prowadzi to kolejnych 
inicjatyw i większej kreatywno-
ści. Chciałbym także, żeby we 
Włoszczowie były najlepsze 
drogi w województwie święto-
krzyskim oraz najlepsza infra-
struktura dla potrzeb rozwoju 
przedsiębiorczości. 

- Dziękuję za rozmowę 
Paulina Strojna 

 Przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego spotkali się 
zsamorządowcami z powiatów 
skarżyskiego i starachowickie-
go, aby przedstawić poziom 
zaawansowania prac nad RPO 
WŚ oraz zaprosić do współpra-
cy przy ustalaniu priorytetowych 
obszarów, które jako pierwsze 
powinny zostać przewidziane 
w konkursach planowanych na 
II półrocze 2015 r.
 W ramach RPO Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego 2014-
2020 region będzie miał do 
dyspozycji 1,364 mld euro, czyli 
5,6 mld zł. Ponad 2/3 tej kwoty 
ma pochodzić z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego, pozostała część – niemal 
1/3 kwoty – z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.
 Podczas spotkania z samo-
rządowcami pracownicy Urzę-
du Marszałkowskiego przed-
stawili założenia programu 
i przebieg negocjacji z Komisją 
Europejską. 
 - Nowa perspektywa finanso-
wa niesie ze sobą wiele wyzwań, 
dlatego informacja zwrotna 
od samorządów pozwoli efek-
tywnie wykorzystać fundusze 

O nowych
funduszach unijnych
W Skarżysku – Kamiennej rozpoczął się cykl spotkań powiatowych, podczas których prezentowany jest nowy Re-
gionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W prezentacjach uczestniczył 
Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

unijne – podkreślał Kazimierz 
Kotowski. – To ważne, ponie-
waż wsparcie za środków RPO 
Województwa Świętokrzyskiego 

jest przewidziana tylko na inwe-
stycje i inicjatywy, które w czy-
telny i przejrzysty sposób będą 
pokazywać, że są niezbędne, 

uzasadnione finansowo, dające 
trwałe rezultaty, w bezpośredni 
sposób, wpływające na rozwój 
gospodarczy regionu.  

Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UM,
Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa i Jerzy Żmijewski, starosta skarżyski
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 Spotkanie w Opatowie słu-
żyło celom organizacyjnym, 
przygotowaniom samorządów 
do Zgromadzenia Ogólnego 
Związku Powiatów Polskich 
i potem Kongresu Samorządo-
wego w Poznaniu.  - Przed nami 
ciekawy okres, zarazem trudny 
organizacyjnie i finansowo – 
powiedział podczas spotkania 
członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego, Kazimierz 
Kotowski. - Stoimy u progu 
nowego okresu finansowania, 
rozpoczynamy nową kadencję 
w samorządach. Wierzę, że na-
sze działania zaowocują efekta-
mi społecznymi, gospodarczy-
mi podobnie jak w mijającej ka-
dencji.  Mam nadzieję, że nowi 
starostowie, a jest ich sześciu 
spośród trzynastu w naszym 
województwie, zaktywizują się 
i wszyscy wspólnie będą two-

Konwent Starostów w Opatowie
Edmund Kaczmarek, starosta jędrzejowski, ponownie został wybrany przewodniczącym Konwentu Starostów Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na czteroletnią kadencję. Gościem spotkania, które odbyło się w Opatowie, był Kazi-
mierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, w przeszłości starosta opatowski i prezes Związ-
ku Powiatów Polskich, Kazimierz Kotowski.

Edmund Kaczmarek mieszka w Oksie w powiecie jędrze-
jowskim, urodził się w 1958 r. Z wykształcenia inżynier zoo-
technik. Funkcję starosty jędrzejowskiego pełni już czwartą 
kadencję. Wcześniej pracował na stanowisku naczelnika 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Sta-
rostwie Powiatowym w Jędrzejowie. Trzecią kadencję pełni 
również funkcję przewodniczącego Konwentu Starostów Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. Aktywnie angażuje się w działal-
ność społeczną na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Oksie 
oraz we wspieraniu ludzi starszych i kombatantów. Został uho-
norowany brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za zasługi 
dla pożarnictwa” oraz medalem „Za zasługi dla Związku Kom-
batantów i Byłych Więźniów Politycznych”.

rzyć grupę znaczącą na mapie 
samorządowej regionu święto-
krzyskiego.
 Edmund Kaczmarek prze-
wodniczył Konwentowi Staro-
stów już w poprzednich dwóch 
kadencjach. Jego wiceprze-
wodniczącymi zostali: starosta 
buski Jerzy Kolarz i starosta 
kazimierski Jan Nowak. – Na-
sze dokonania można mierzyć 
sukcesami powiatów – pod-
kreślał Edmund Kaczmarek. 
- Radzimy sobie ze służbą 
zdrowia, pomimo braku finan-
sów. Innym problemem jest 
oświata, pomoc społeczna, co 
staramy się rozwiązywać razem 
z Ministerstwem Pracy i Polityki 
Społecznej oraz wojewodą. Do-
stosowaliśmy wszystkie Domy 
Pomocy Społecznej, Domy 
Dziecka do standardów zapisa-
nych w ustawach. Przed nami 

standaryzacja szpitali. Wyko-
naliśmy niezliczoną ilość dróg. 
Powiaty są zauważalne na ma-
pie regionu i kraju.
 W konwencji uczestniczył 
starosta ostrowiecki Zbigniew 
Duda, który dopiero rozpoczy-
na pracę w samorządzie po-
wiatowym. - Korzystamy z do-
świadczeń starostów, którzy 
działali w poprzedniej kadencji 
– nie ukrywał. – Jednak waż-
ne jest też spojrzenie nowych 
osób, które dopiero zaczęły 
piastować to stanowisko.

 Konwent Starostów jest orga-
nem Związku Powiatów Polskich, 
korporacją, która w ciągu 15 lat 
funkcjonowania powiatów w no-
wych warunkach ustrojowych są 
najaktywniejszą grupą samorzą-
dową. Starostwie spotykają się, 
by wypracowywać stanowiska 
współpracy z administracją rzą-
dową, samorządową wyższego 
stopnia, Urzędem Marszałkow-
skim, Sejmikiem Województwa, 
inspekcjami, strażami i wielu in-
nymi podmiotami, instytucjami.

(a)

Edmund Kaczmarek

W spotkaniu Konwentu uczestniczył Kazimierz Kotowski,
członek Zarządu Województwa

Gospodarze powiatów podczas obrad
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 W 2010 roku województwo 
świętokrzyskie przystąpiło do 
Europejskiej Sieci Regional-
nego Dziedzictwa Kulinarnego 
i w jej ramach rozwija sieć pod 
nazwą Dziedzictwo Kulinarne 
Świętokrzyskie. Wielu spośród 
członków Sieci to producen-
ci przysmaków wpisanych na 
Listę Produktów Tradycyjnych 
(LPT) lub restauracje i go-
spodarstwa agroturystyczne, 
w których skosztować można 
wpisanych na Listę potraw. 
Spośród 70 pozycji figurują-
cych na LPT województwa 
świętokrzyskiego, w Sieci do-
stępnych jest ponad połowa. 
Można tu też znaleźć 8 produk-
tów uhonorowanych znakiem 
„Jakość Tradycja”, a w finale 
regionalnym konkursu „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo – Sma-
ki Regionów” wśród finalistów 
corocznie znajduje się kilku 
członków Sieci. Korzyści, jakie 
aktywni członkowie odnoszą 
z promocji prowadzonej przez 
Samorząd Województwa Świę-
tokrzyskiego, niejednokrotnie 
zachęcają innych przedsiębior-
ców do ubiegania się o przy-
należność do tej prestiżowej 
grupy.
 Podczas uroczystości w Wo-
jewódzkim Domu Kultury czło-
nek Zarządu Województwa 
Piotr Żołądek wręczył członkom 
Sieci Dziedzictwo Kulinarne 
Świętokrzyskie odnowione cer-
tyfikaty przynależności, a tak-
że uhonorował certyfikatami 
dwóch nowych członków sieci - 
PHU Agrart w Sieradowicach 
i Gospodarstwo Sadownicze 
Jabusko.pl w Pęczelicach. 
Ponadto czterej producenci, 
których przysmaki wpisane 
zostały w ostatnim czasie na 
Listę Produktów Tradycyjnych 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, nagrodzeni zostali Laura-

Świętokrzyskie więc smaczne!
18 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów członkom Sie-
ci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie i Laurów Tradycji  producentom, których wyroby zostały ostatnio wpisane 
na Listę Produktów Tradycyjnych. W uroczystości wzięli udział m.in. członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek 
oraz Edyta Marcinkowska, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego. Od 1 stycznia 2015 roku województwo świętokrzyskie może szczycić siedemdziesięcioma pro-
duktami tradycyjnymi wpisanymi na listę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaś Sieć Dziedzictwo Kulinarne 
Świętokrzyskie skupia sześćdziesięciu pięciu członków.

mi Tradycji. To zaszczytne wy-
różnienie otrzymali producenci 
chleba wąchockiego, chleba 
żytniego kieleckiego, miodu 
królewskiego z Osieka oraz 
sera koziego z Machor. Obec-
nie na Liście Produktów Trady-
cyjnych znajduje się 70 produk-
tów z województwa Świętokrzy-
skiego i weryfikowanych jest 14 

kolejnych wniosków o wpis na 
Listę.
 – Państwa inwencja w wy-
szukiwaniu tego co niezwykłe 
i niepowtarzalne w świętokrzy-
skich smakach, jest wartością 
bezcenną. Tę wartość musimy 
wykorzystywać na wszelkich 
możliwych płaszczyznach nie 
tylko w naszym województwie, 

ale przede wszystkim wycho-
dząc poza jego granice – mó-
wił podczas spotkania Piotr 
Żołądek. - Ogromnie mnie 
cieszy fakt, że gospodarstwa 
agroturystyczne i ekologiczne, 
które jeszcze nie tak dawno, na 
początku lat ziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, uważano za 
absolutną nowość, za coś ob-
cego, dziś są bardzo mocnym 
elementem świętokrzyskiej go-
spodarki. Okazało się bowiem, 
że w wielu gospodarstwach 
rolnych można było z powo-
dzeniem odejść od tradycyj-
nej, podstawowej działalności 
lub tę działalność rozszerzyć 
i w efekcie odnieść wielki suk-
ces. Z prawdziwą dumą chcę 
powiedzieć, że uczestniczycie 
Państwo w ważnych dla regio-
nu, epokowych przemianach. 
I za to serdecznie dziękuję – 
dodał członek Zarządu Woje-
wództwa.
 Dynamiczny rozwój Sieci 
Dziedzictwo Kulinarne Świę-
tokrzyskie ułatwia turystom 
i mieszkańcom regionu odna-
lezienie naturalnej żywności lo-
kalnego pochodzenia, między 
innymi poprzez wspólne logo 
i działania informacyjne. Spra-
wia również, że Sieć cieszy się 
wśród mieszkańców regionu 
oraz turystów coraz większym 
zainteresowaniem. Jej nazwa 
i logo coraz częściej pojawiają 
się w lokalnych mediach, a im-
prezy plenerowe uatrakcyjniane 
są przez członków Sieci, którzy 
kuszą uczestników swoimi wy-
robami.
 W efekcie wszystkich działań 
na rzecz rozwoju rynku żywno-
ści wysokiej jakości w woje-
wództwie świętokrzyskim, od 
1 stycznia 2015 r. w naszym 
regionie jest 65 członków Sieci 
i 70 produktów tradycyjnych.

Robert Siwiec

Producenci których wyroby zostały w ostatnim czasie wpisane na Listę 
Produktów Tradycyjnych uhonorowani zostali Laurami Tradycji

- Uczestniczycie Państwo w ważnych dla regionu, epokowych 
przemianach. I za to serdecznie dziękuję – mówił podczas uroczystości 

członek Zarządu Województwa
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Od czterech lat
ze „Szlachetną Paczką”

Już po raz czwarty pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wzięli udział 
w akcji „Szlachetna Paczka”. Zebrali ponad 4 tys. zł i przygotowali świąteczny prezent dla Pana Dariusza i jego 
czwórki dzieci. Udało się zaspokoić wszystkie potrzeby rodziny. 

 - Czasami potrzeby są bar-
dzo specyficzne, na przykład, 
żywność bezglutenowa - mówi 
Dariusz Detka, dyrektor Biura 
Komunikacji Społecznej UMWŚ 
– cztery lata temu udało się ku-
pić chłopcu wózek inwalidzki, 
a w tej edycji akcji – trzyosobo-
we piętrowe łóżko z kompletem 
kołder, poduszek i pościelą. 
 Akcję co roku przeprowa-
dzają w Urzędzie jego wolon-
tariusze. To oni zbierają pienią-
dze, robią zakupy, pakują i za-
wożą paczki do magazynów, 
skąd trafiają one do rodzin. 
 „Szlachetna paczka” realizo-
wana jest od 2001 roku przez 
Stowarzyszenie Wiosna. Jej 
celem jest dotarcie z pomo-
cą do rodzin najbardziej po-
trzebujących, takich, które nie 
mają postawy roszczeniowej, 
których bieda jest ukryta. Są to 
zazwyczaj rodziny wielodzietne, 
niepełne, z chorymi lub niepeł-
nosprawnymi dziećmi lub człon-

 W paczkach znalazło się łóż-
ko piętrowe, kołdry, poduszki, 
pościel, zimowe buty i kurtki, ro-
bot kuchenny, żywność, środki 
czystości, ręczniki, przybory 
szkolne, a także zabawki i upo-
minki, o które prosiły dzieci. Są 
to zawsze rzeczy niezbędne są 
w codziennym życiu, na które 
jednak rodzin borykających się 
z biedą, niepełnosprawnością, 
chorobą, po prostu nie stać.
 - Dzięki osobom, które de-
cydują się przygotować pacz-
ki, rodziny czują się wyjątkowe 
przed świętami i wiedzą, że ich 
los nie jest nikomu obojętny – 
podkreślają liderzy Szlachetnej 
Paczki. 
 Pracownicy Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego w Kielcach 
w ramach akcji „Szlachetna 
Paczka” przeznaczyli już ponad 
14 tysięcy złotych na świątecz-
ne prezenty dla potrzebujących 
rodzin z naszego regionu. 

kami rodziny, osoby starsze lub 
samotne, rodziny, które dotknę-
ło nieszczęście oraz takie, w któ-
rych bieda jest niezawiniona. 

W województwie świętokrzy-
skim patronat nad akcją objął 
marszałek Adam Jarubas.

Anna Rdzanek-Kapsa

Wolontariuszy Urzędu wsparli Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa i Dariusz Detka, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej
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Jesteś kreatywny?
Wygraj atrakcyjne nagrody
 
   Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprasza gimnazja z całego województwa świętokrzyskie-
go do udziału w czwartej edycji  Świętokrzyskiego Turnieju  Innowacji i Kreatywności. Przedsięwzięcie ma na celu 
m.in. rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, postaw kreatywnych, umiejętności pracy w grupie oraz popula-
ryzacja wiedzy na temat innowacyjności. Nabór szkół potrwa do 6 lutego 2015 r. 

 Podobnie jak w poprzed-
nich latach, rywalizacja bę-
dzie przebiegać dwuetapo-
wo: w marcu 2015r. odbędą 
się eliminacje w 5 okręgach, 
a w maju finał wojewódzki. 
Trzyosobowe drużyny gim-
nazjalistów zmagać się będą 
z grami i zagadkami logicz-
nymi oraz quizem wiedzy, 
a w trakcie finału dodatkowo 
odbywać się będą zawody 
w programowaniu robotów. 
 Na zwycięzców poszczegól-
nych eliminacji i finału czekają 
atrakcyjne nagrody. Uczestnicy 
mogą też liczyć na dodatkowe 
atrakcje – udział w pokazach na-
ukowych z fizyki, chemii i robotyki. 

 Organizatorem STIK jest 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Świętokrzyskiego 
– Departament Polityki Regio-
nalnej, we współpracy ze Świę-
tokrzyskim Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli oraz Muzeum 
Zabawek i Zabawy w Kielcach. 
 Realizacja turnieju jest 
współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki.
 Patronami honorowymi wyda-
rzenia są: Wojewoda Świętokrzy-
ski i Świętokrzyski Kurator Oświaty.

 Wszystkie niezbędne infor-
macje i formularze zgłoszenio-
we można znaleźć na stronie 
Świętokrzyskiego Portalu In-
nowacji.

 Będą one mogły przejeż-
dżać, ale nie parkować. Wjazd 
na plac będzie ograniczony ga-
zonami. Plac wyłożono płytami 
z piaskowca i kostką kwarcyto-
wą, wyposażono w wodociąg, 
kanalizację sanitarną i desz-
czową. Zdobić go będą piękne 
trawniki, krzewy i kwiaty. W po-
bliżu muzeum stanął infokiosk 
dla turystów, który zachęca do 
zwiedzania placówki, a nad nim 
interesująca zielona aranżacja. 
W marcu natomiast rozpoczną 

Piękniejszy dziedziniec 
Muzeum Narodowego
Zakończyły się prace przy rewitalizacji dziedzińca przed Muzeum Narodowym w Kielcach. Z placu można już korzy-
stać, otwarte jest też główne wejście do pałacu. Po remoncie na dziedzińcu zostanie przywrócony ruch samochodów.

się kolejne prace, tym razem 
od strony dawnego przedszko-
la i za skrzydłem północnym. 
Zadanie pn. „Przebudowa dzie-
dzińca Pałacu Biskupów Kra-
kowskich wraz z modernizacją 
infrastruktury” realizowane jest 
przez Gminę Kielce w partner-
stwie z Muzeum Narodowym 
w Kielcach i współfinansowa-
ne z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007-
2013.

Tak bawili się uczestnicy ubiegłorocznej edycji turnieju

Na muzealnym dziedzińcu pojawił się bardzo przydatny turystom Info-kiosk
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 Początek nowego roku to 
zawsze czas podsumowań i re-
fleksji: jaki był ten, który właśnie 
się zakończył i co czeka nas 
w kolejnych dwunastu miesią-
cach.  Ten roczny bilans zazwy-
czaj zostawia pewien niedosyt 
– chcielibyśmy zrobić więcej, 
lepiej, mądrzej… Czy to wynik 
naszego  narodowego, ponoć, 
malkontenctwa? A może po 
prostu taka już nasza ludzka 
natura, że zawsze zostawia ja-
kieś „ale”, które każe nam iść 
do przodu, próbować nowych 
rozwiązań, stawiać sobie nowe 
zadania, ambitniejsze cele?

 Gdy spojrzę na to, co za 
nami, muszę powiedzieć, że 
2014 był dobrym rokiem (i po-
mijam tu kwestię wygranych 
wyborów i zaufania społecz-
nego jakim obdarzone zostało 
Polskie Stronnictwo Ludowe i ja 
osobiście – co przecież również 
wpływa na pozytywną oce-
nę mijającego roku). Patrząc 
z perspektywy Województwa 
- zdecydowanie poprawiła się 
jakość świętokrzyskich dróg:  
inaczej już jeździ się z Kielc 
do Włoszczowy, ze Staszowa 
do Połańca i Osieka, Końskie 
i Osiek zyskały w tym roku ob-
wodnice, oddaliśmy most na 
Wiśle w Połańcu, skracając 
drogę z Kielc do Rzeszowa… 
Budowane jest 1400 kilometrów 
sieci światłowodowej. Dzięki 
funduszom unijnym uzbrojone 
i uruchomione zostały tereny in-
westycyjne w Połańcu i ruszyła 

Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 

Czas podsumowań…
budowa Staszowskiego Obsza-
ru Gospodarczego... Również 
w 2014 r. kupiliśmy kolejne no-
woczesne pociągi dla Święto-
krzyskiego Zakładu Przewozów 
Regionalnych, otworzyliśmy 
Centrum Nauki Leonardo da 
Vinci w Podzamczu Chęcińskim 
i – co może najważniejsze – Kli-
nikę Hematologii i Transplanta-
cji Szpiku przy Świętokrzyskim 
Centrum Onkologii. 

 W październiku okazało 
się, że Świętokrzyskie zajęło 
pierwsze miejsca w Rankingu 
Inwestycyjnym Województw 
oraz Rankingu Wykorzystania 
Funduszy Unijnych, które przy-
gotował Tygodnik Samorzą-
dowy „Wspólnota”. Mieliśmy 
największe w kraju  zaangażo-
wanie i wydatki inwestycyjne na 
rzecz infrastruktury technicznej, 
a to przecież przekłada  się 
na podniesienie jakości życia 
mieszkańców. Tak  obiektyw-
nie patrząc, są powody do 
zadowolenia. Ale pisząc te sło-
wa, już słyszę głosy oburzenia 
– z czego się tu cieszyć, skoro  
bezrobocie, brak miejsc pracy, 
niepewne perspektywy dla mło-
dych… Życie nie jest czarno – 
białe. Sukcesy inwestycyjne są 
faktem i faktem są problemy, 
z którymi się borykamy. Te doty-
czące rynku pracy, te demogra-
ficzne i wiele innych – to sprawy 
z którymi musimy się mierzyć 
i pewnie jeszcze długo będzie-
my musieli. To nasze wyzwania 
na 2015 i kolejne lata. Od razu 

powiem – naprawdę niełatwe. 
Sprowadzają się do jednego 
- jako region musimy zacząć 
konkurować nie tylko tańszą 
siłą roboczą, ale patentami, no-
wymi rozwiązaniami technolo-
gicznymi i wykwalifikowanymi, 
świetnie przygotowanymi spe-
cjalistami. A pomóc nam w tym 
mają nowe fundusze unijne 
– w tym ponad 5,6 miliarda zło-
tych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-
2020. Dobre wykorzystanie tych 
naprawdę dużych pieniędzy, 
zwłaszcza w zakresie wsparcia 
gospodarki i przedsiębiorców, 

którzy tworzą nowe miejsca 
pracy – to dla samorządu woje-
wództwa najważniejsze wyzwa-
nie. 

 Na ten nowy, rozpoczęty 
2015 rok, życzę Państwu i so-
bie, żeby nam się ten wspólny 
projekt pod nazwą „Rozwój 
Świętokrzyskiego” udał. Życzę 
poczucia dobrze wykonanej 
pracy i satysfakcji z jej efektów. 
Życzliwych ludzi wokół i dużo 
zdrowia – bo jak ktoś mądrze 
powiedział, jak jest zdrowie, to 
o całą resztę można samemu 
zadbać.
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 Zgodnie z założeniami Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa w całej 
Europie wszystkie imprezy są 
bezpłatne oraz instytucje i orga-
nizacje biorące w nich udział nie 
czerpią z tego korzyści.
 Hasło przewodnie „Utracone 
dziedzictwo” Europejskich Dni 
Dziedzictwa umożliwia niezwykle 
szeroką interpretację i pozwala 
wszystkim organizatorom w wo-
jewództwie świętokrzyskim wpi-
sać się w jego przekaz. Chcemy 
bowiem zwrócić uwagę w szcze-
gólności na wszelkie elementy 
utraconego dziedzictwa – poczy-
nając od olbrzymich strat w za-
sobach dziedzictwa kulturowego 

23. edycja Europejskich 
Dni Dziedzictwa
„Utracone dziedzictwo” to hasło przewodnie 23. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce. W ramach tego naj-
większego w Europie przedsięwzięcia propagującego dziedzictwo kulturowe, w dniach 12-13 i 19-20 września 2015 
roku organizowane będą dni otwarte w obiektach zabytkowych, tematyczne wystawy w muzeach i instytucjach 
kultury, bibliotekach, sesje popularnonaukowe, pikniki historyczne i festyny. Wydarzenia służyć będą promocji in-
stytucji, miejsca, obiektu, będą także formą edukacji o regionalnym dziedzictwie.

Polaków, będących wynikiem 
tragicznych wydarzeń wojen-
nych, których 70. rocznicę za-
kończenia będziemy obchodzić 
w 2015 roku, utratę materialnych 
źródeł tożsamości spowodowa-
ną decyzją polityczną o zmianie 
granic,  a w konsekwencji prze-
siedleniu wielu tysięcy ludzi, utra-
cone w różnych okolicznościach 
skarby narodowe, zabytki, zapo-
mniane lokalne tradycje, cmen-
tarze, pomniki oraz zapomniane 
historie, które są wokół nas – nas 
otaczają.
 Propozycje działań oraz de-
klaracje można przesyłać do 
30 marca 2015 roku w formie 

elektronicznej na adres: e-mail: 
wieslawa.jagodzka-hadamik 
@sejmik.kielce.pl
 Informacje zostaną przeka-
zane do Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa w Warszawie - 
ogólnopolskiego koordynatora 
Europejskich Dni Dziedzictwa.
 Szczegółowych informacji 
udziela pani Wiesława Ja-
godzka Hadamik; nr telefonu 
41 341 62 11, fax 41 344 36 11, 
Departament Promocji, Edu-
kacji, Kultury, Sportu i Turysty-
ki Urzędu Marszałkowskiego, 
Kielce ul. Paderewskiego 34 A.
 Wszystkie zgłoszone przez 
organizatorów wydarzenia będą 

promowane na ogólnopolskim 
portalu internetowym www.edd.
nid.pl, a także w specjalnie przy-
gotowanym Informatorze EDD 
2015- Świętokrzyskie.

Nagroda przyznana zostanie 
w trzech kategoriach:

„Osobowość” – dla osób fi-
zycznych,
”Przedsiębiorczość” – dla 
przedsiębiorców,
”Samorządność” – dla jedno-
stek samorządu terytorialnego.
 O wyborze laureatów zdecy-
duje Kapituła Nagrody, w skład 
której wchodzą przedstawiciele 
samorządu, nauki, biznesu i or-
ganizacji pozarządowych. Zwy-
cięzców „Świętokrzyskiej Victo-
rii” poznamy podczas uroczystej 
gali, która odbędzie się 17 lu-
tego 2015 roku w Filharmonii 
Świętokrzyskiej w Kielcach. Lau-
reaci nagrody otrzymają statu-
etki, certyfikaty oraz tytuły „Lau-

„Świętokrzyska Victoria” po raz siódmy
Jeszcze tylko przez kilka dni, bo do 28 stycznia można zgłaszać kandydatów do Nagrody Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego. „Świętokrzyska Victoria” uhonoruje najbardziej aktywne firmy, samorządy oraz osobowości.

reat Nagrody Marszałka - Świę-
tokrzyska Victoria”. O oprawę 
artystyczną tego wyjątkowego 
wieczoru zadba grupa PECTUS, 
a także młodzi świętokrzyscy ar-
tyści – laureaci nagrody „Talenty 
Świętokrzyskie”.
 Celem nagrody jest wspie-
ranie prorozwojowych inicjatyw 
osób fizycznych i prawnych 
działających na terenie wo-
jewództwa świętokrzyskiego, 
promocja dobrych praktyk w za-
kresie zarządzania i kreowania 
rozwoju regionu oraz uhono-
rowanie najbardziej aktywnych 
samorządów, firm oraz osób.
 Dokumentację opisującą do-
konania zgłaszanych kandyda-
tów w wersji papierowej i elek-
tronicznej, należy  do 28 stycz-

na 2015 r. wysłać na adres:
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, 
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 
Kielce z dopiskiem „Święto-
krzyska Victoria” lub złożyć 

osobiście w Kancelarii Za-
rządu, Anna Kudła Bud. C2, 
pok.317, tel. 41 342 15 43
adres e-mail: anna.kudla@
sejmik.kielce.pl

Redakcja
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 Wśród najważniejszych dla 
szpitala inwestycji, zrealizowa-
nych w okresie, gdy szpitalem 
zarządzał dyrektor Gierada, 
są m.in.: wybudowanie nowej 
neurochirurgii, kardiochirurgii, 
oddziału ratunkowego, budyn-
ku dla wojewódzkiego szpitala 
dziecięcego, lądowiska dla he-
likopterów, wielopoziomowego 
parkingu, nowych obiektów dla 
psychiatrii przy ul. Kusocińskie-
go, które zostały przekazane 
Świętokrzyskiemu Centrum 
Psychiatrii, a także wyremon-
towanie obiektu dla rehabili-
tacji przy ulicy Kościuszki. Na 
wszystkich oddziałach prze-
prowadzono kapitalne remon-
ty. – Jestem dumny z tego, co 
udało się osiągnąć. Szpital jest 
niezadłużony. Zmienił się nie do 
poznania, powierzchniowo po-
większył się o ponad 120 pro-
cent. Starałem się dbać o roz-
wój szpitala pod względem 
sprzętowym, kształcenie kadry 
czy pod względem zarobków, 
które w naszym szpitalu są 
wysokie – mówił z satysfak-
cją odchodzący dyrektor Jan 
Gierada podczas uroczystego 
pożegnania z ordynatorami 
i kadrą kierowniczą w ostatnim 
dniu swojej pracy. – Liderem 
jest ten, kto patrzy dalej niż 
inni i który dostrzega to, cze-
go nie widzą inni. Dla nas jest 

Zasłużony dyrektor
odszedł na emeryturę 

Kilkanaście dużych inwestycji przeprowadzonych w ostatnich latach, generalne remonty i doposażenie oddziałów 
w sprzęt światowej klasy, stwarzanie kadrze możliwości naukowego rozwoju, co znacząco wpłynęło na wzrost po-
ziomu opieki medycznej nad pacjentem – te dokonania były dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Jan 
Gierada uważa za swoje największe sukcesy. W największym w regionie szpitalu przepracował 42 lata, w tym 16 lat 
na stanowisku dyrektora. W styczniu odszedł na emeryturę.

Pan takim liderem. Podejmował 
Pan wyzwania, które dla innych 
były nieosiągalne. Stworzył Pan 
miejsce pracy, które jest dumą 
dla pracowników, ale i bez-
piecznym miejscem dla pa-
cjentów – podkreślił Wojciech 
Rokita, kierownik Kliniki Położ-
nictwa i Ginekologii WSZ.
 Razem z Janem Gieradą 
odszedł ze stanowiska jego za-
stępca do spraw lecznictwa, Bo-
lesław Rylski, który w szpitalu 
wojewódzkim przepracował 36 
lat. Do czasu wyłonienia w dro-
dze konkursu nowego szefa 
placówki, Zarząd Województwa 

Jan Gierada ma 68 lat, z wykształcenia jest inżynierem bu-
downictwa. W latach 1999-2015 był dyrektorem Wojewódzkie-
go Szpitala Zespolonego w Kielcach. Człowiek o niespożytej 
energii i wielu zainteresowaniach, działacz społeczny i sporto-
wy – doświadczony samorządowiec, wieloletni radny kielec-
kiej Rady Miasta, prezes Okręgowego Związku Bokserskiego 
w Kielcach, członek Polskiego Związku Łowieckiego, organi-
zator koncertów charytatywnych na rzecz dzieci potrzebują-
cych pomocy.

W związku z przejściem na 
emeryturę Jana Gierady, dyrek-
tora Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Kielcach, Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego 
powierzył pełnienie obowiązków 
dyrektora placówki Andrzejowi 
Domańskiemu, dotychczasowe-
mu zastępcy dyrektora ds. eksplo-
atacyjno-ekonomicznych WSZ.  
Nowy dyrektor lecznicy zostanie 
wyłoniony w drodze konkursu.

Świętokrzyskiego powierzył peł-
nienie obowiązków dyrektora 
Andrzejowi Domańskiemu – 
dotychczasowemu wicedyrekto-
rowi ds. eksploatacyjno-ekono-
micznych. Pełniącym obowiązki 
zastępcy do spraw lecznictwa 
został natomiast doktor Paweł 
Skowronek, kierownik Kliniki 
Chirurgii Ortopedyczno-Urazo-
wej w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym. 
 – Przekazujemy szpital 
w ręce ludzi, do których mamy 

zaufanie – podkreślił Bole-
sław Rylski. – My z dyrektorem 
Gieradą przez te lata byliśmy 
mieszanką, która się dosko-
nale uzupełniała. Jeśli trzeba 
było krzyknąć, to był taki, któ-
ry krzyknął, a gdy trzeba  było 
pogłaskać, to był taki, który 
pogłaskał – żartobliwie podsu-
mował wieloletnią współpracę. 
Obaj odchodzący dyrektorzy za 
współpracę dziękowali również 
wszystkim pracownikom. 

Joanna Majewska 

Odchodzący dyrektorzy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego uroczyście przekazali stery w ręce swoich następców
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 21 organizacji z 9 powia-
tów dołączyło się do inicjatywy 
utworzenia świętokrzyskiej sie-
ci organizacji młodzieżowych 
i pracujących z młodzieżą. 
Ludzie, którzy do tej pory pod-
glądali nawzajem swoją dzia-
łalność w Internecie i mijali się  
nieśmiało na różnych wydarze-
niach wreszcie zaczęli ze sobą 
rozmawiać i wspólnie tworzyć. 
Mają za sobą już kilka ważnych 
spotkań, podczas których wy-
pracowali między misję sieci 
oraz plan jej rozwoju na kolejne 
miesiące. Przyjęli oficjalną na-
zwę „SYNERGIA. Świętokrzy-
ska Sieć Aktywności Młodzie-
żowej”. 
 Proces łączenia w jedno tak 
dużej ilości temperamentów 
i pomysłów jest dosyć karko-
łomnym zadaniem. Wymaga 
wzajemnego szacunku oraz 
cierpliwości i profesjonalizmu. 
A tego wszystkiego odmówić 
członkom sieci SYNERGIA na 
pewno nie można. 
 Zalążkiem sieci była gru-
pa kilku organizacji wspierana 
przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
działająca od czerwca 2013r. 
jako Świętokrzyska Inicjatywa 

SYNERGIA
- sieć na rzecz
świętokrzyskiej młodzieży
- Prawdziwa innowacja zależy od synergii, a ta wymaga zróżnicowania. Między dwojgiem ludzi, którzy postrzegają 
określone zjawisko w ten sam sposób nie może dojść do synergii – mówi  Stephen Covey, poważany na całym świe-
cie autor bestsellerów na temat rozwoju osobistego i liderstwa. Cytat ten jest dobrym wstępem do napisania o tym, 
co dzieje się w ostatnich tygodniach w środowisku organizacji pracujących z młodzieżą w naszym województwie. 
A dzieje się wiele.

na Rzecz Młodzieży. To tam po 
raz pierwszy dyskutowano po-
trzebę zrzeszenia wszystkich 
organizacji i osób pracujących 
z młodzieżą w regionie. Środki 
na ten cel pozyskało kieleckie 
Stowarzyszenie Edukacja przez 
Internet z Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki 
temu od września budowane są 
struktury sieci, systematycznie 
odbywają się spotkania człon-
ków, są warsztaty podnoszące 
kompetencje pn. Akademia 
Animatora oraz branżowe spo-
tkania z ekspertami. W planach 
jest jeszcze seria debat z udzia-
łem młodzieży i samorządow-
ców.
 Po co świętokrzyskiej mło-
dzieży taka sieć? 
 - Z jednej strony zależy 
nam na zbieraniu informacji od 
młodych ludzi w regionie na 
ważne tematy np. jakie napo-
tykają przeszkody w działaniu. 
Będziemy próbować wspólnie 
rozwiązać te problemy. Z dru-
giej strony chcemy wzmacniać 
organizacje członkowskie sieci 
dzieląc się umiejętnościami, 
pomysłami i organizując szko-
lenia. Im silniejsze będą orga-
nizacje, tym skuteczniej będą 

działać na rzecz młodzieży 
– tłumaczy Karol Kaleta, pre-
zes Stowarzyszenia Edukacja 
przez Internet. 
 Jako Rzecznik Młodzieży 
uważam, że sieciowanie orga-
nizacji to podstawa, solidny 
fundament do dalszej pracy 
na rzecz młodych ludzi. Nie 
wyobrażam sobie, żeby roz-

wiązywanie problemów tak ol-
brzymiej wagi jak bezrobocie 
wśród młodych osób, migracja 
młodzieży oraz ujemny przyrost 
naturalny mogło się odbywać 
bez udziału organizacji poza-
rządowych. W nich jest wiedza, 
doświadczenie, determinacja 
i kreatywność.

Barbara Zamożniewicz

Osoby pracujące z młodzieżą w regionie - uczestnicy Akademii Animatora

Spotkanie założycielskie sieci aktywności młodzieżowej
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 Imprezę rozpoczęła dwugo-
dzinna konferencja z udziałem 
świętokrzyskich przedsiębior-
ców pn. Rola klastra „Uzdrowi-
ska Świętokrzyskie” w rozwoju 
uzdrowisk województwa świę-
tokrzyskiego.
 - Sygnałem dobrej współ-
pracy między zarządem woje-
wództwa a Klubem było duże 
seminarium o roli klastra uzdro-
wiskowego w województwie 
świętokrzyskim. Jeśli już roz-
poznawalne uzdrowiska uzu-
pełnimy propozycjami obiektów 
rekreacyjnych to mamy szansę 
na stworzenie kompleksowej 
i atrakcyjnej oferty, która może 
stać się marką regionu – mówi 
Kazimierz Kotowski, członek 
Zarządu Województwa oraz wi-
ceprezes Warszawskiego Klu-
bu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej.
 W drugiej części prezentowa-
ły się świętokrzyskie samorządy 
i przedsiębiorstwa, m.in. gminy 
Daleszyce i  Skalbmierz, Okrę-
gowa Spółdzielnia Mleczarska 

Spotkanie
Warszawskiego Klubu

Przyjaciół Ziemi Kieleckiej
Podczas tradycyjnego, noworocznego spotkania Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej w Domu Chłopa 
w Warszawie – Hotelu Gromada 16 stycznia województwo świętokrzyskie reprezentowali: przewodniczący Sejmiku 
Arkadiusz Bąk, marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski oraz wicewojewoda 
świętokrzyski Paweł Olszak. W stolicy swoje atuty zaprezentowały świętokrzyskie samorządy oraz lokalne przed-
siębiorstwa, które są dobrze znanymi markami. 

we Włoszczowie i spółka sa-
downicza SAN-EXPORT-GRO-
UP.  Nie brakowało ludowej, 
świętokrzyskiej muzyki. O opra-
wę artystyczną zadbały Małe 
Kielczanki z Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Kielcach oraz 
zespół muzyczny działający 
przy Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Skalbmierzu.
 – Wszystkie prezentacje atu-
tów naszego regionu wykonane 

przez samorządy i przedsię-
biorców były bardzo atrakcyj-
ne oraz idealnie wpisywały się 
w świętokrzyski klimat. Dziękuję 
za zaangażowanie, a wszystkim 
uczestnikom za tak fantastycz-
ną atmosferę noworoczną – do-
daje Kazimierz Kotowski. 
 W spotkaniu zorganizowanym 
przez Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego, Wojewodę Świę-
tokrzyskiego, Uzdrowisko Busko-

-Zdrój oraz Warszawski Klubu Przy-
jaciół Ziemi Kieleckiej wzięło udział 
400 osób.
 Warszawski Klub Przyjaciół 
Ziemi Kieleckiej zrzesza człon-
ków wywodzących się z terenu 
starej Ziemi Kieleckiej, położo-
nej w widłach rzek Wisły i Pilicy. 
Został utworzony w 1987 r. przez 
osoby, które związały swój los 
ze stolicą, lecz emocjonalnie 
są nadal członkami społeczno-
ści lokalnej w miejscu swojego 
urodzenia.  Do ważniejszych 
celów Klubu należą: wspieranie 
przedsiębiorczości na Kielec-
czyźnie, kultywowanie tradycji 
folkloru kieleckiego, pogłębia-
nie wiedzy o regionach Ziemi 
Kieleckiej, propagowanie wa-
lorów turystycznych regionów, 
integracja ludzi związanych 
z Ziemią Kielecką, promowanie 
regionów Kielecczyzny.

Redakcja
fot. UMiG w Daleszycach

i Włoszczowie

Wojewódzki samorząd reprezentowali
Przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk, Marszałek Adam Jarubas

i członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski
Silną reporezentacją podczas warszawskiego spotkania 

mogła się pochwalić gmina Daleszyce

Wicewojewoda Paweł Olszak, marszałek Adam Jarubas
oraz burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek
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 Oddział Ludowego Uczniow-
skiego Katolickiego Klubu 
Sportowego „LUKKS” Miedzia-
na Góra powstał w lipcu ubie-
głego roku, ale już ma na swo-
im koncie mnóstwo sukcesów. 
Skupia  ponad  30  młodych 
szachistów, którzy zaskakują 
wielkim talentem i równie wiel-
kim zaangażowaniem w naukę 
tej królewskiej gry. Zawodnicy 
są jak poddawane szlifowaniu 
diamenty, a szlifierzem w tym 
wypadku jest  Eugeniusz Tyl-
kowski - oddany społecznik, 
wychowawca, niestrudzony 
pionier w krzewieniu szachów 
wśród dzieci i młodzieży. Pan 
Eugeniusz jest trenerem, Hono-
rowym Członkiem Klubu, a do 
grudnia ubiegłego roku był rów-
nież jego prezesem.  
 Analizując „szachową dro-
gę” podopiecznych „LUKKSa” 
wyraźnie widać, że przygoda 
z szachami najczęściej za-
czyna się bardzo „niewinnie” 
- w większości przypadków od 
niezobowiązujących  rozgrywek 
z rodzicami. Tak było z Piotru-
siem Paździerzem, uczniem 
Katolickiej Szkoły Podstawowej 
w Kielcach i Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. Piotrek zaczął 
grać jako pięciolatek. I oczy-
wiście zaczynał od rozgrywek 
z tatą. Dziś, po zaledwie trzech 
latach ma na swoim koncie tytuł 
Mistrza Województwa za 2013 
r. i V-ce Mistrza Województwa 
w 2014 r. Dzięki systematycz-
nej pracy i udziale w wielu tur-
niejach w całym kraju,  Piotrek 
zdobywa coraz większe uzna-
nie na arenie ogólnopolskiej. 
Tylko w 2014 roku był na ponad 

Młodzi szachiści z Klubu Sportowego 
„LUKKS” Miedziana Góra

Sukces goni sukces
Piotr, dziś ośmiolatek, zaczął z tatą grać w szachy jako pięciolatek. Już po roku uczył się szachowych strategii pod 
czujnym okiem instruktora z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach. Gabrysia też zaczynała od rozgrywek z tatą, 
a Maciek - od szachowych partii z… komputerem. Dzisiaj wszyscy są zawodnikami Ludowego Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego LUKKS Miedziana Góra, zdobywają mistrzowskie tytuły, a szachowych figur za żadne skarby nie 
zamieniliby na inne akcesoria.

30 turniejach, a w 26 spośród 
nich zajął miejsce na podium. 
Opiekunowie Piotrka z klubu 
„LUKKS” Miedziana Góra mó-
wią o nim, że ma wielki talent 
i wyjątkową szachową intuicję.
–To oczarowanie szachami to 
czasami rzeczywiście efekt 
absolutnego przypadku – po-
twierdza Agnieszka Tatar - 
Paździerz, prezes „LUKKS”a. 
– Tak było z Piotrkiem Rysiń-
skim: jego przygoda zaczęła 
się od choroby... Gdy Piotr 
miał 8 lat zachorował i znalazł 
się w szpitalu. Nudziło mu się 
przeogromnie, dlatego tato 
postanowił kupić szachy, by 
rozweselić syna i wypełnić mu 
czas dochodzenia do zdrowia. 
I tak się zaczęła jego prawdzi-
wa szachowa pasja.
 Dziś 13-letni Piotr, uczeń 
Gimnazjum w Kostomłotach 
ma na swoim koncie wiele 
szachowych tytułów, jest m.in. 
zdobywcą VI miejsca w Mistrzo-
stwach Województwa Juniorów 
w ubiegłym roku. 

 Szachiści „LUKKS” Mie-
dziana Góra niemal na każdym 
turnieju zdobywają miejsca 
na podium. Na szczególne 
wyróżnienie zasługuje grupa 
pierwszych młodych LUKKS-
-owiczów: oprócz Piotra Paź-
dzierza to również Gabrysia 
Wardecka, zdobywczyni III 
miejsca na Mistrzostwach Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
Juniorów w 2013 roku, Maciek 
Moćko - V-ce Mistrz Juniorów 
Województwa Świętokrzyskie-
go w 2014 r., Magda Rysińska, 
dziewięciolatka, V-ce mistrzy-
ni Mistrzostw Województwa 
Juniorów 2014 r.  czy Wiktor 
Kumorowski. 
 W czym tkwi tajemnica sukce-
su tego młodego klubu? - Silne 
zaangażowanie rodziców i tre-
nerów umacnia motywację i am-
bitne plany zawodników – mówi 
zdecydowanie Agnieszka Tatar - 
Paździerz. – Sprzyja też ogólno-
polska dobra aura towarzysząca 
szachom - podkreśla. – To pew-
nie efekt wprowadzenia ogólno-

polskiego programu „Edukacja 
przez szachy w szkole”. W na-
szym województwie w tym pro-
gramie uczestniczy aż 60 szkół. 
Zapewne dlatego  liczba za-
wodników na ubiegłorocznych, 
listopadowych Wojewódzkich 
Świętokrzyskich Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej przekroczyła 250 
osób! To rekord tego turnieju.
 Co przeszkadza w pracy klu-
bu?  – Jak zawsze w życiu - brak 
pieniędzy – odpowiada  pani 
prezes. – Na szczęście otrzy-
mujemy wsparcie od władz 
gminy i powiatu. Ale wyjazdy na 
turnieje kosztują. I choć mamy 
zdolnych zawodników, którzy 
zdobywają nominacje do Mi-
strzostw Europy czy Mistrzostw 
Świata, to ze względów finan-
sowych  nie mogą brać w nich 
udziału. Klub szuka sponso-
rów. Może w 2015 i  w tym za-
kresie szczęście się do nas 
uśmiechnie... – mówi z nadzieją 
Agnieszka Tatar – Paździerz.

Iwona
Sinkiewicz - Potaczała

Szachiści „LUKKS” Miedziana Góra niemal na każdym turnieju
zdobywają miejsca na podium

Piotrek Paździerz zdobywa 
coraz większe uznanie na arenie 

ogólnopolskiej. Z Agnieszką 
Tatar - Paździerz, prezes „LUKKS”a



Świętokrzyski Informator Samorządowy22

Nasz Region 1 (97) / 2015 DLA SOŁTYSÓW

Wybory sołtysów tuż tuż!
Polskie prawo stanowi, iż w terminie do sześciu miesięcy po wyborach samorządowych w sołectwach muszą odbyć 
się wybory sołtysów oraz rad sołeckich. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa bowiem 4 lata, licząc od dnia wybo-
rów i kończy się po zakończonej kadencji rady gminy. Po upływie kadencji rady gminy, dotychczasowy sołtys i rada 
sołecka działają do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.  

 Do niedawna wyboru soł-
tysów i rad sołeckich dokony-
wano wyłącznie na zebraniach 
wiejskich, obecnie zaś coraz 
więcej gmin sięga do syste-
mu wyborów powszechnych 
zorganizowanych w lokalach 
wyborczych znajdujących się 
w poszczególnych sołectwach. 
System głosowania przy ur-
nach, rozłożonego w dłuższym, 
najczęściej kilkugodzinnym 
przedziale czasowym, powodu-
je, że głosować mogą także ci, 
którzy nie mogli wziąć udziału 
w zebraniach wiejskich. Obie 
formy wybieralności sołtysów 
są zgodne z prawem, a osta-
tecznie  o wyborze formy gło-
sowania decyduje rada gminy 
w porozumieniu z mieszkańca-
mi sołectwa.
 Cztery lata temu większość 
świętokrzyskich samorządów 
gminnych zdecydowała o prze-
prowadzeniu wyborów sołtysa 
na starych zasadach, czyli pod-
czas wiejskich zebrań. Zwykle 
powodowane to było brakiem 
znowelizowanych statutów so-
łectw, które regulowałyby za-
sady przygotowania i przepro-
wadzenia wyborów na nowych 
zasadach. Chociaż były też 
sołectwa, jak choćby w gminie 
Miedziana Góra, gdzie wybory 
zorganizowano „po nowemu”. 
Statuty dla sołectw w tej gminie 

Jan Mazur, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji 
Wyborczej w wyborach samorządowych w 2014 roku
 - Procedurę wyborów sołtysów i członków rad sołeckich  re-
guluje art. 36 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym. Mówi on, 
że „Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w gło-
sowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnio-
nych do głosowania”.  Prawo to ma każdy, kto w dniu wyborów 
ma ukończone 18 lat i korzysta w pełni z praw publicznych.
 Warto zwrócić uwagę na fakt, że ustawodawca obligato-
ryjnie narzuca samorządom tylko jeden podstawowy wymóg 
– zachowanie tajności podczas głosowania. Natomiast opra-
cowanie szczegółowych regulacji dotyczących metod przygo-
towania i przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej 
pozostawia statutom poszczególnych sołectw, czyli w istocie 
– samorządom gminnym i ich sołectwom. Co to oznacza? Po 
pierwsze, jest na pewno ogromnym dowodem ufności usta-
wodawcy w sprawność organizacyjną samorządów podsta-
wowego szczebla, po drugie – wzmacnia przekonanie lokal-
nych społeczności o tym, że same mogą o sobie stanowić, 
czyli tak naprawdę – umacnia demokrację.
 Dodajmy do tego, że czynne prawo wyborcze nie jest uza-
leżnione od zameldowania, ustawodawca przewidział jedynie 
wymóg stałego przebywania na terenie danego sołectwa.
  Jak prawidłowo przygotować wybory sołtysa i rady so-
łeckiej? Po pierwsze – należy odpowiednio wcześniej po-
wiadamić mieszkańców o terminie i miejscu wyborów. Datę 
wyborów ustala – stosownie do postanowień statutu sołec-
twa – wójt, burmistrz w odpowiednio długim okresie, najczę-
ściej jest to 60 dni przed planowanym terminem. Najbardziej 
dogodną formą przeprowadzenia wyborów jest korzystanie 
z opatrzonych pieczęcią gminy kart wyborczych. Na karcie 
wyborczej nazwiska i imiona kandydatów na sołtysa umiesz-
cza się w porządku alfabetycznym. Przed otrzymaniem karty 
do głosowania mieszkaniec sołectwa powinnien wpisać się na 
listę obecności legitymując się dowodem tożsamości.
 Często problemem w wyborach jest niska frekwencja osób 
uprawnionych do głosowania. Ważność wyborów powinna 
być zapisana w statucie sołectwa, może nim być np. 1/5 osób 
uprawnionych do oddania głosu. W przypadku braku wyma-
ganej liczby uprawnionych do głosowania, należy ogłosić 
termin w poźniejszym okresie np. za pół godziny, za tydzień 
(w przypadku głosowań prowadzonych podczas zebrania 
wiejskiego) i przeprowadzić je w tym terminie bez względu na 
frekwencję.
 Po zakończeniu głosowania, Komisja sporządza protokół, 
który podaje się do wiadomości publicznej. Wybory wygrywa 
ten kandydat, który uzyskał największą ilość głosów. Rada 
Gminy stwierdza ważność wyborów, a jeżeli wpłyną protesty 
na piśmie dotyczące naruszenia statutu przy wyborach - po-
winna je rozpatrzyć.
 Metoda wyboru sołtysów i rad sołeckich w znacznym stop-
niu zbliżona jest  do tej, stosowanej podczas wyborów Rad 
Gmin przeprowadzanych w gminach do 20 tys. mieszkańców.

uchwalono jeszcze w czerwcu 
2010 roku więc nic nie stało na 
przeszkodzie, by zmienić wy-
borczy system. Na 10 sołectw 
w zorganizowano 8 lokali wybor-
czych,  w każdym z nich zasia-
dali (nieodpłatnie) członkowie 
Sołeckich Komisji Wyborczych. 
Wybory trwały od 8.00 do 17.00. 
Ta formuła okazała się praw-
dziwym strzałem w dziesiątkę, 
ponieważ frekwencja wyborcza 
była  najwyższa w historii – np. 
w sołectwie Bobrza, gdzie był 
tylko jeden kandydat, swój głos 
oddało aż 40,74 % uprawnio-
nych, prawdziwy rekord odno-
towano natomiast w sołectwie 
Porzecze, gdzie głosowało 
51,60 % wyborców. 
 Jak będą przebiegały te-
goroczne wybory? Czy padną 
kolejne rekordy frekwencji? Nie-
wykluczone, że tak się właśnie 
stanie, ponieważ przez ostatnie 
cztery lata wiele świętokrzy-
skich gmin zdecydowało się na 
uchwalenie nowych statutów 
dla swoich sołectw a więc także 
nowych zasad wyboru sołtysów

Robert Siwiec

Jan Mazur
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Prawnik radzi…
Dużym zainteresowaniem wśród sołtysów cieszą się porady prawno – administracyjne dotyczące problematyki 
związanej z wypełnianiem przez nich tej funkcji. W tym wydaniu Świętokrzyskiego Informatora Samorządowego 
„Nasz Region” Zbigniew Stefańczyk, radca prawny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 
podpowiada sołtysom, w jaki sposób powinny odbywać się wybory na gospodarza wsi oraz kto może głosować 
podczas obrad zebrania wiejskiego. 

Zofia Strójwąs, sołtys sołectwa 
Brudzów, gmina Morawica:

- W jaki sposób powinno się 
powiadomić mieszkańców so-
łectwa o zebraniu wiejskim, na 
którym zostanie wybrany sołtys 
i rada sołecka? Co powinno 
zawierać takie zawiadomienie? 
Na jakiej zasadzie wybierani 
są przedstawiciele do komisji 
wyborczej? Kto może zostać 
wybrany? Co należy do ich 
obowiązków? Czy w przypadku 
równej liczby głosów otrzyma-
nych przez kandydatów na soł-
tysa, wybranego kandydata wy-
łania się w drodze losowania?

Zbigniew Stefańczyk: - Wybo-
ru sołtysa i rady sołeckiej doko-

nuje się na zebraniu wiejskim. 
Zebranie zwołuje sołtys po-
przedniej kadencji nie później 
niż 6 miesięcy po wyborach do 
rady gminy. Natomiast w przy-
padku odwołania sołtysa zebra-
nie wiejskie zwołuje wójt. Termin 
i miejsce zebrania sołtys powi-
nien podać do wiadomości pu-
blicznej poprzez ogłoszenie na 
tablicy informacyjnej w sołec-
twie oraz na stronie internetowej 
Urzędu Gminy (na co najmniej 7 
dni przed terminem). 
 W zawiadomieniu o zebraniu 
wiejskim szczegółowo określa 
się - dzień, miesiąc, godzinę 
i temat zebrania. W tym przy-
padku należy konkretnie wy-
mienić – kto będzie wybierany: 
sołtys lub będzie dokonywany 
wybór takiej to, a takiej liczby 
członków rady sołeckiej, ewen-
tualnie członków komisji rewi-
zyjnej sołectwa.
 Dla dokonania ważnego 
wyboru sołtysa i rady sołeckiej 
na zebraniu wiejskim wymaga-
na jest obecność większości 
uprawnionych do głosowania 
mieszkańców sołectwa. Wy-
boru dokonuje się większością 
głosów obecnych osób upraw-
nionych do głosowania. Jeśli 
w pierwszym terminie nie uzy-
skano obecności wymaganej 
liczby mieszkańców, zwołuje 
się zebranie w drugim terminie. 
Natomiast wybory na sołtysa 
czy rady sołeckiej w drugim 
terminie mogą być przeprowa-
dzone bez względu na liczbę 
obecnych mieszkańców upraw-
nionych do głosowania. 
   Wójt gminy wybiera prze-
wodniczącego wyborczego 
zebrania wiejskiego. Wyznacza 
go spośród na przykład pra-
cowników urzędu gminy czy 
radnych. Przewodniczący po-
winien zapoznać uczestników 
z porządkiem obrad zebrania, 
a także poprowadzić go zgod-
nie ustalonymi zasadami. 

 Na wniosek przewodniczą-
cego obrad, zebranie wiejskie 
wyłania ze swojego grona ko-
misję wyborczą. W pracach 
komisji nie może brać udziału 
osoba kandydująca w wybo-
rach. Do kompetencji komisji 
należy m.in. przedstawienie 
uczestnikom zebrania propozy-
cji w sprawie sposobu przepro-
wadzenia wyborów, przyjęcie 
zgłoszeń kandydatów, przepro-
wadzenie głosowania, ustalenie 
wyników głosowania, ogłosze-
nie wyników oraz  sporządzenie 
protokołu o wynikach wyborów. 
Dokument ten powinien zostać 
podpisany przez członków ko-
misji oraz przewodniczącego 
zebrania.
 Wybrany na sołtysa zostaje 
kandydat, który uzyskał naj-
większą liczbę ważnie odda-
nych głosów. W przypadku rów-
nej liczby głosów otrzymanych 
przez kandydatów, wybranego 
kandydata wyłania w drodze 
losowania sołecka komisja wy-
borcza pod nadzorem pełno-
mocnika. W losowaniu mogą 
uczestniczyć kandydaci, którzy 
uzyskali po równej liczbie gło-
sów. Losowania nie przeprowa-
dza się w przypadku rezygnacji 
jednego z kandydatów. Za wy-
branego uznaje się tego, który 
pozostał. Należy pamiętać, że 
nie można łączyć funkcji soł-
tysa i członka rady sołeckiej. 
W przypadku, gdy kandydat 
zostanie wybrany na sołtysa 
i jednocześnie wybrany do rady 
sołeckiej, to jego mandat w ra-
dzie sołeckiej wygasa.

Sołtys z powiatu kazimier-
skiego:

Czy osoby, które przebywa-
ją na terenie sołectwa tym-
czasowo mogą brać udział 
w głosowaniu nad danym 

wnioskiem podczas obrad ze-
brania wiejskiego?

Zbigniew Stefańczyk: -  Statut 
każdego sołectwa określa, kto 
ma prawo brać udział w zebra-
niu wiejskim. Są to osoby bę-
dące mieszkańcami sołectwa 
i mające czynne prawo wybor-
cze. Czynne prawo wyborcze 
przysługuje wszystkim obywa-
telom polskim, którzy ukończyli 
18 lat (najpóźniej w dniu głoso-
wania), a którym prawo to nie 
zostało odebrane prawomoc-
nym wyrokiem sądowym (po-
zbawienie praw publicznych) 
i nie są ubezwłasnowolnieni.
 Bez prawa głosu w zebraniu 
wiejskim mogą brać udział oso-
by fizyczne, a także przez swych 
przedstawicieli osoby prawne 
lub instytucje, których mienie 
znajduje się na terenie sołectwa 
lub których działalność jest na 
tym terenie prowadzona. 
 Zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2 
ustawy o ewidencji ludności, 
pobytem stałym jest zamiesz-
kanie w określonej miejscowo-
ści pod oznaczonym adresem 
z zamiarem stałego przebywa-
nia. Natomiast pobytem cza-
sowym jest przebywanie bez 
zamiaru zmiany miejsca pobytu 
stałego w innej miejscowości 
pod oznaczonym adresem lub 
w tej samej miejscowości, lecz 
pod innym adresem.
 Reasumując osoby, które 
przebywają na terenie danego 
sołectwa tymczasowo nie po-
siadają wpisu do stałego reje-
stru mieszkańców. Oznacza to, 
że nie mają uprawnień do bra-
nia udziału w zebraniu wiejskim, 
chyba, że statut przewiduje 
możliwość udziału w zebraniu 
bez prawa głosowania. Ponad-
to nie mają prawa głosu, gdyż 
nie posiadają wpisu do stałego 
rejestru mieszkańców tego so-
łectwa. 

oprac. Agata Kołacz 
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