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RPOWŚ na lata 2014-2020. 
Zdynamizować

rozwój gospodarki
Ponad 1,364 miliarda euro - to kwota Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020, w którym zawartych zostało 11 osi priorytetowych. W Kielcach odbyła się konferencja otwierająca 
RPOWŚ 2014-2020, która była skierowana do sektora publicznego, a wzięły w niej udział władze województwa 
świętokrzyskiego na czele z wicemarszałkiem Janem Maćkowiakiem, członkiem Zarządu Województwa Kazimie-
rzem Kotowskim, wiceprzewodniczącym Sejmiku Tadeuszem Kowalczykiem oraz radnymi Beatą Napierałą, Henry-
kiem Milcarzem i Izydorem Grabowskim.

 W trakcie konferencji przed-
stawione zostały główne zapisy 
RPOWŚ, harmonogram dal-
szych prac, wyzwania jakie stoją 
przed beneficjentami na progu 
wdrażania Programu, a także 
całościowy system Programów 
Operacyjnych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 w ujęciu 
makroregionalnym oraz krajo-
wym. Konferencja odbyła się 
w auli Wydziału Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach. Przybyły na 
nią władze jednostek samorzą-
du terytorialnego województwa 
świętokrzyskiego, ludzie świata 
nauki oraz przedsiębiorcy. 
 Aktualny stan prac nad Re-
gionalnym Programem Opera-
cyjnym Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2014-2020 
przedstawił członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskie-
go, Kazimierz Kotowski. - Dzię-
kuję wam już na początku, nie 
tylko za liczne przybycie tutaj, 
ale również za pracę, wnioski, 
które były waszym udziałem 
w poprzedniej perspektywie 
finansowej. Bez nich nasze 
dofinansowanie nie byłoby 
tak duże. Obecnie jesteśmy  
w ostatniej fazie, przed nami 
oficjalne podpisanie umowy. 
Prezentujemy ostateczną wer-
sję Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego. Ta wersja - 
5.0 - powstała po konsultacjach 
społecznych, negocjacjach 
w Ministerstwie oraz Komisji 

Europejskiej. Mam nadzieję, że 
już niebawem będziemy mogli 
przygotowywać Urząd Marszał-
kowski do wdrażania procesów 
realizacji programu. Będzie-
my również oczekiwać na akty 
prawne ze szczebla centralne-
go, które będą określały zasady 
i szczegóły konkursów. Ostatni 
okres programowania pokazał, 
że jesteśmy w stanie szybko 
i dobrze przygotowywać kon-
kursy, a beneficjenci składają 
dobre wnioski, za co jeszcze raz 
należą się im podziękowania - 
mówił Kazimierz Kotowski.
 W ramach RPO województwo 
świętokrzyskie otrzyma ponad 
1,364 miliarda euro. Program 
będzie finansowany z dwóch 
funduszy strukturalnych: Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 

Pozwoli to na lepsze skoordyno-
wanie projektów finansowanych 
z obu funduszy, tak aby były one 
bardziej efektywne.
 - Nikogo nie musimy przeko-
nywać, jak ważne są fundusze 
unijne dla naszego regionu, 
pozwalają nam zmieniać nasz 
region, nasze powiaty i gminy. 
Przypomnę, że wszystkie pie-
niądze, które trafiają do tych 
jednostek, trafiają przez Sa-
morząd Województwa. Wiele 
miesięcy Zarząd Województwa 
negocjował z Komisją Europej-
ską, jakie to mają być kwoty, co 
ma być priorytetem. Mamy już 
RPO i możemy dziś naszym 
partnerom powiedzieć, na co 
i na jakich zasadach będziemy 
mogli wydawać pieniądze - mó-
wił wicemarszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego Jan Mać-
kowiak.

 Głównym zamierzeniem 
RPOWŚ 2014-2020 jest zdyna-
mizowanie rozwoju gospodarki 
województwa w oparciu o nowe 
rozwiązania technologiczne 
i wzrost poziomu kapitału spo-
łecznego. W rozpoczynającej 
się odsłonie unijnej polityki 
spójności nacisk zostanie po-
łożony na zwiększenie efektyw-
ności realizowanych projektów 
oraz na większe niż dotychczas 
ukierunkowanie ich na sferę 
gospodarczą. Należy podkre-
ślić iż, ponad połowa środków 
zarezerwowanych na projekty 
inwestycyjne to projekty doty-
czące innowacyjności, przed-
siębiorczości, energetyki oraz 
projekty z zakresu społeczeń-
stwa informacyjnego. Środki 
kierowane dla przedsiębiorców 
powinny koncentrować się na 
najważniejszych, najbardziej 
obiecujących gałęziach go-
spodarki, tzw. inteligentnych 
specjalizacjach regionu tj. za-
sobooszczędne budownictwo, 
przemysł metalowo-odlewni-
czy, turystyka zdrowotna i proz-
drowotna, nowoczesne rolnic-
two i przetwórstwo spożywcze. 
 W RPOWŚ 2014-2020 po-
nad 257 mln euro przeznaczo-
ne zostanie na podniesienie 
innowacyjności i konkurencyj-
ności gospodarki wojewódz-
twa. Dzięki temu wzmocniony 
zostanie sektor nauki, badania 
naukowe, rozwój technolo-
giczny i innowacje. Wsparcie 
skierowane zostanie również 

Aktualny stan prac nad RPOWŚ przedstawił Kazimierz Kotowski
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na współpracę sektora badaw-
czo-rozwojowego z biznesem, 
w celu udostępniania i wdraża-
nia w przedsiębiorstwach wie-
dzy i efektów pracy naukowców. 
Istotnym kierunkiem wsparcia 
w Programie są działania po-
święcone efektywnej i zielonej 
energii, na których realizację 
trafi około 167 mln euro. Klu-
czowym założeniem wsparcia 
jest łączenie potrzeb gospo-
darczych regionu z wymogami 
ochrony środowiska. W związ-
ku z tym, budowanie gospo-
darki niskoemisyjnej, poprawa 
efektywności energetycznej, 
zwiększenie poziomu wykorzy-
stania już istniejących zaso-
bów energii, w tym ze źródeł 
odnawialnych przyczyni się do 
zmniejszenia energochłonności 
sektora publicznego i prywat-
nego, a co za tym idzie także 
wzrostu konkurencyjności go-
spodarki. Także przedsięwzię-
cia z zakresu dziedzictwa natu-
ralnego i kulturowego uzyskają 
wsparcie w Programie. Na ten 
cel zostanie przeznaczone po-
nad 176,5 mln euro. Ważnym 
kierunkiem wsparcia w RPOWŚ 
2014-2020 jest sektor transpor-
tu, na finansowanie którego tra-
fi około 170 mln euro. Środki te 
przede wszystkim przeznaczo-
ne zostaną na finansowanie du-
żych, kompleksowych projek-
tów, dotyczących budowy i mo-
dernizacji dróg wojewódzkich, 
uzupełniających sieć autostrad, 
dróg ekspresowych i krajowych 

finansowanych z poziomu kra-
jowego. Kontynuowane będzie 
wsparcie dla przedsięwzięć 
z sektora infrastruktury spo-
łecznej, dla których zaplano-
wano w Programie 131,2 mln 
euro. Środki przeznaczone zo-
staną na podnoszenie jakości, 
sprawności oraz dostępności 
publicznych usług społecznych 
i zdrowotnych, jak również pro-
mocję wykorzystania w sferze 
publicznej technik informacyj-
nych i komunikacyjnych.
 Tomasz Janusz, zastęp-
ca dyrektora Departamentu 
Polityki Regionalnej naświetlił 
główne założenia RPOWŚ na 
lata 2014-2020 - Znajdujemy 
się w okresie przejścia pomię-
dzy starą perspektywą finanso-
wą, a nową. Zmian jest sporo 
i będą wymagały one od nas 
innego działania. Gdy uzyska-
my informację o podpisaniu 
naszego RPO, mamy 3 mie-
siące na przekazanie deklara-
cji gotowości do poddania się 
desygnacji oraz przekazanie In-
stytucji Audytowej Opisu funkcji 
i procedur. Następnie przyjdzie 
czas na przygotowanie Instruk-
cji Wykonawczej, opisu osi 
priorytetowych oraz powołanie 
Komitetu Monitorującego RPO-
WŚ 2014-2020. Deklarujemy, 
że wraz z postępem prac nad 
RPO będziemy wychodzić do 
państwa, w mniejszym gronie 
z konkretnymi informacjami do-
tyczącymi pozyskiwania środ-
ków - mówił Tomasz Janusz.

 Niemal 30% alokacji RPO-
WŚ 2014-2020 stanowią środki 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, finansujące projekty 
mające na celu wzrost szero-
ko pojętego poziomu kapitału 
społecznego. Nie należy zapo-
minać, iż dla powodzenia pro-
cesów rozwojowych prowadzo-
nych w oparciu o środki polityki 
spójności UE niebagatelne zna-
czenie ma, oprócz inwestycji 
w infrastrukturę, podwyższenie 
poziomu kapitału społeczne-
go. Wsparcie ukierunkowane 
będzie przede wszystkim na 
promowanie trwałego i wyso-
kiej jakości zatrudnienia oraz 
wsparcie mobilności pracow-
ników, jak również inwestowa-
nie w kształcenie, szkolenie 
oraz szkolenie zawodowe na 
rzecz zdobywania umiejętności 
i uczenia się przez całe życie. 
Na ten cel przeznaczono ponad 
109 mln euro. 
 Na konferencji była również 
mowa o założeniach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020, które przedstawiła 
Mirosława Mochocka - zastęp-
ca dyrektora Świętokrzyskiego 
Biura Rozwoju Regionalnego 
- Celem głównym Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020 będzie po-
prawa konkurencyjności rolnic-
twa, zrównoważone zarządzanie 
zasobami naturalnymi, działania 
w dziedzinie klimatu oraz zrów-
noważony rozwój terytorialny 
obszarów wiejskich. Planuje się, 

że łączne środki publiczne prze-
znaczone na realizację PROW 
2014-2020 wyniosą ponad 13,5 
mln euro. Jest to program, który 
w głównej mierze kieruje pomoc 
do rolników i gospodarstw rol-
nych – mówiła Mirosława Mo-
chocka.
 O przygotowaniach do wdra-
żania RPO w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
opowiedział Rafał Fudalewski 
z Departamentu Wdrażania Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego - W związku z no-
wym Regionalnym Programem 
Operacyjnym jesteśmy na eta-
pie badania państwa potrzeb 
związanych z przyszłą perspek-
tywą finansową. Realizujemy 
to badanie na podstawie tzw. 
fiszek, dzięki którym możemy 
lepiej dostosować kryteria przy 
ocenie wniosków, skrócić czas 
realizacji i oszczędzić środ-
ki. Niosą one wiele korzyści 
przede wszystkim dla poten-
cjalnych beneficjentów - mówił 
Rafał Fudalewski.
 Jedną z osi priorytetowych 
nowego RPO będzie Otwarty 
Rynek Pracy a jedną z instytu-
cji wdrażających ją Wojewódz-
ki Urząd Pracy. Jego dyrektor, 
Arkadiusz Piecyk, przedstawił 
zasady tego wdrażania - Bę-
dziemy realizować projekty 
z dwóch programów Wiedza 
Edukacja Rozwój oraz Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego. Ten pierwszy będzie do-
tyczył przede wszystkim ludzi 
młodych, nieuczących się i nie-
pracujących. Na działania w ra-
mach Wsparcia osób pozosta-
jących bez zatrudnienia mamy 
do dyspozycji ponad 80 mln 
euro. Na dotacje działań do-
tyczących przedsiębiorczości 
będziemy przeznaczać blisko 
48 mln euro, a na Rejestr Usług 
Rozwojowych (RUR) przezna-
czymy ponad 17,6 mln euro - 
powiedział Arkadiusz Piecyk, 
który przedstawił również świę-
tokrzyski rynek pracy i aktualną 
sytuację na nim.
 Organizowane wydarzenie 
stanowiło początek publicznej 
prezentacji RPOWŚ 2014-2020. 
W miarę uszczegółowienia pro-
gramu, będą organizowane 
kolejne spotkania tematyczne 
przeznaczone dla danych grup 
beneficjentów.

Mateusz Cieślicki Na konferencję przybyli przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki, samorządowcy
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 Arkadiusz Bąk nie ukrywa, że 
obecnie rozstrzyga się budowa 
drogi krajowej nr 42 w rejonie 

 Te pierwsze pozostają w kom-
petencji Departamentu Infrastruk-
tury, który będzie inicjował i nad-
zorował procesy inwestycji drogo-
wych: budowy, przebudowy i re-
montów dróg. – Będzie również 
odpowiedzialny za nadzorowa-
nie egzaminowania kierowców 
i przewozu materiałów niebez-
piecznych, prace Wojewódzkie-
go Ośrodka Ruchu Drogowego 
i Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich – informuje Woj-
ciech Siporski, dyrektor Depar-
tamentu Infrastruktury.
 Utworzenie Wojewódzkiego 
Zarządu Transportu to konse-
kwencja zapisów ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicz-
nym transporcie zbiorowym 
oraz uchwalenia przez Sejmik 
Województwa Świętokrzyskiego 
w październiku 2014 roku Pla-

Drogi warunkiem rozwoju
Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, wiceminister gospodarki zabiega o bu-
dowę dróg w północnej części województwa świętokrzyskiego. Niebawem spotka się z wiceministrem infrastruktu-
ry i rozwoju Zbigniewem Rynasiewiczem. 

Wąchocka i drogi nr 9 biegnącej 
przez Kunów z wariantami ob-
wodnicy wokół Ostrowca. – Je-
stem umówiony z wiceministrem 
infrastruktury i rozwoju Zbignie-
wem Rynasiewiczem na rozmo-
wę, bo teraz jest dobra atmosfe-
ra, by nasze drogi wpiąć w pro-
gram krajowy po zakończonych 
konsultacjach społecznych – 
mówi. -  To etapowo wykonywa-
ne inwestycje, które powinny się 
znaleźć przynajmniej w części 
rezerwowej nowej perspektywy 
finansowej do 2020 r. Szanse na 
to są spore.

Nowy departament
w strukturach Urzędu

Rozpoczął prace Wojewódzki Zarząd Transportu, nowy departament w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Zajmie się, między innymi, wydawaniem koncesji przewoźnikom i okre-
ślaniem rozkładów jazdy. - Tym samym oddzieliliśmy sprawy związane z budową infrastruktury od spraw organizo-
wania transportu – podkreśla Jan Maćkowiak, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego. 

Dyrektorem Wojewódzkie-
go Zarządu Transportu jest 
Arkadiusz Kubiec. Swoje 
obowiązki pełni od połowy 
lutego. Arkadiusz Kubiec 
jest kielczaninem, ma 39 
lat. Do tej pory pełnił funkcję 
zastępcy dyrektora Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego.

 Arkadiusz Bąk przypomina, 
że Sejmik przyjął jednogłośnie 
apel do premier Ewy Kopacz, 
by zwrócić uwagę na układ 
północnej części województwa 
świętokrzyskiego. To  element 
działania radnych nie tylko po-
wiatowych, ale i wojewódzkich. 
Północ musi być dobrze sko-
munikowana, bo to jeden rynek 
pracy.
 Argumenty Generalnej Dy-
rekcji Dróg Publicznych i Au-
tostrad o natężeniu ruchu nie 
przekonują Arkadiusza Bąka. 
–  Dla mnie to trochę kwadratu-

nu Zrównoważonego Rozwoju 
Publicznego Transportu Zbioro-
wego Województwa Świętokrzy-
skiego. 
 – Zmiany w prawie wymuszają 
na Samorządzie Województwa, 
a tym samym także na urzędzie 
marszałkowskim podjęcie pew-
nych działań, które dostosują 
funkcjonowanie urzędu i innych 
jednostek działających w obrę-
bie samorządu do tych nowych 
regulacji – mówi Jan Maćko-
wiak – WZT nie tylko będzie 
wyłaniał przewoźników i ustalał 
częstotliwość przejazdów, ale 
również ustalał standardy prze-
wozów, dbał o jakość transportu 
i współpracował w tym wzglę-
dzie z innymi samorządami, któ-
re też mogą być organizatorami 
transportu. W zaczynającej się 
perspektywie finansowej coraz 

większy nacisk będzie kładziony 
najogólniej mówiąc na innowa-
cyjność, więc także na innowa-
cje w transporcie. Zarząd został 
powołany do tego, żeby przygo-
tować działania województwa, 
które spowodują, że nasz trans-
port publiczny będzie nowocze-
sny. Mam tu na myśli i publiczny 
transport kolejowy, który my or-
ganizujemy, ale także transport 
kołowy, czyli przewóz osób. I tu 
mam na myśli system informacji 
pasażerskiej,  być może wspól-
ny bilet dla różnych rodzajów 
transportu, być może organi-
zację węzłów przesiadkowych, 
takich centrów intermodalnych 
czy multimodalnych, czyli całego 
systemu działań i tych twardych 
i miękkich, które spowodują, że 
transport będzie mądrze zorga-
nizowany, dobrze kontrolowany, 

że pasażer będzie to pozytywnie 
odczuwał.

Anna Rdzanek-Kapsa

ra koła, błąd w myśleniu – wy-
jaśnia. - Mało ludzi jeździ, bo 
droga jest słaba. Gdyby była 
lepsza, więcej ludzi by jeździło. 
Mało tego, w granicach około 
dziesięciu kilometrów od niej 
powstawałyby inwestycje prze-
mysłowe, handlowe. Nie mo-
żemy zostawiać w takim stanie 
infrastruktury. Tym bardziej, że 
w tym rejonie, chcemy dobu-
dowywać drogi wojewódzkie, 
chociażby przez Ostrowiec do 
Bałtowa i Czekarzewic. 

(a)
Arkadiusz Bąk



KALEJDOSKOP

Po raz kolejny przy „Okrągłym Stole” spotkali 
się w Kielcach świętokrzyscy przedsiębiorcy, 
samorządowcy, parlamentarzyści, reprezentan-
ci instytucji związanych z biznesem. W dyskusji, 
9 lutego wzięli też udział przedstawiciele władz 
regionu: Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sej-
miku Województwa Świętokrzyskiego, wicemar-
szałek Jan Maćkowiak oraz Kazimierz Kotow-
ski, członek Zarządu Województwa. Spotkania 
pn. „Okrągły Stół” organizuje wspólnie z wo-
jewodą, Świętokrzyski Związek Pracodawców 
Prywatnych Lewiatan.

2 lutego w Podzamczu odbyło się sprawozdaw-
czo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowa-
rzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Święto-
krzyskiego. Gośćmi obrad byli Przewodniczący 
Sejmiku Arkadiusz Bąk i Kazimierz Kotowski, 
członek Zarządu Województwa Świętokrzyskie-
go. Ponownie przewodniczącym Związku został 
wybrany Michał Markiewicz, burmistrz Miasta 
i Gminy Skalbmierz.

Od grudnia w województwie świętokrzyskim 
realizowany jest program „Dwujęzyczne  Świę-
tokrzyskie”, którego inicjatorem jest marszałek 
województwa świętokrzyskiego.  W ramach pro-
jektu  6 lutego w Wojewódzkim Domu Kultury 
w Kielcach zorganizowano warsztaty i konferen-
cję „Nauczanie dwujęzyczne w szkole – od teorii 
do praktyki” dla nauczycieli, którzy są przygo-
towywani, by prowadzić lekcje w języku angiel-
skim. Spotkanie otworzyli Jacek Wołowiec, dy-
rektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Kielcach oraz Andrzej Łukasik, 
doradca marszałka.

Możliwości współpracy gospodarczej i wymiany 
handlowej między Nigerią a Województwem 
Świętokrzyskim były tematem rozmów przed-
stawicieli Ambasady Nigerii w Polsce i wice-
marszałka Województwa Jana Maćkowiaka 
(26 stycznia 2015 r.). Goście z Nigerii spo-
tkali się również z Zarządem Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w Starachowicach, natomiast 
przedsiębiorcom z regionu świętokrzyskiego 
zaprezentowany został  program „Go Africa”, 
w tym także konkretne uwarunkowania związane 
z wymianą handlową czy lokowaniem biznesu 
w Afryce i w samej Nigerii.
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 Hasło przewodnie tegorocz-
nej edycji – „Udział w wyborach 
to największy przywilej każdego 
obywatela”.
 Zajęcia były swego rodzaju 
powtórką wiadomości zdobytych 
wcześniej na lekcjach wiedzy 
o społeczeństwie. Zostały posze-
rzone o dodatkowe i praktyczne 
informacje: co, gdzie i w którym 
Urzędzie można załatwić.
 Młodzież z zainteresowa-
niem uczestniczyła w spo-

O obywatelskich 
przywilejach
z uczniami 
Pierwsza w tym roku „Lekcja o samorządzie” odbyła się w Gimnazjum numer 23 
w Kielcach. Uczniowie klas drugich spotkali się z pracownikami Biura Komunikacji 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W czasie 
dwóch godzin lekcyjnych młodzież poznała zasady funkcjonowania, podział i kompe-
tencje poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego w Polsce.

tkaniu, aktywnie brała udział 
w części teoretycznej odpo-
wiadając trafnie na wszystkie 
pytania prelegenta. Zajęciom 
przysłuchiwała się nauczycielka 
Wiedzy o Społeczeństwie Kin-
ga Kal.
 „Lekcja o samorządzie” to 
cykl spotkań z uczniami oraz 
mieszkańcami województwa 
świętokrzyskiego. Jest orga-
nizowany i realizowany przez 
pracowników Biura Komuni-

kacji Społecznej od siedmiu 
lat. Zajęcia mają na celu przy-
bliżać strukturę, kompetencje 
i zakres spraw załatwianych 
w poszczególnych Urzędach 
administracji samorządowej. 
Są również promocją działań 
Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego, Zarządu Woje-
wództwa i Urzędu Marszał-
kowskiego.

Lekcję o samorządzie poprowadził Marek Jarco z Biura Komunikacji Społecznej UMWŚ
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 Radni wojewódzcy podczas 
IV sesji Sejmiku wyrazili zgodę 
na wynajem (na okres 3 lat) 
przez Wojewódzki Szpital Ze-
spolony w Kielcach pomiesz-
czeń o łącznej powierzch-
ni 89,00 m2 w Przychodni 
Przyszpitalnej w Kielcach, 
(ul. Artwińskiego 1).
 - Pomieszczenia mają być 
przeznaczone na prowadze-
nie przez podmiot zewnętrzny 
(wyłoniony w wyniku przetar-
gu) działalności medycznej nie 
konkurencyjnej z działalnością 
szpitala. Wynajęcie pomiesz-
czeń zmniejszy koszty utrzy-
mania budynku – poinformował 
Grzegorz Stokowiec, dyrektor 
Departamentu Ochrony Zdro-
wia Urzędu Marszałkowskiego.
 Obecnie pomieszczenia 
w Przychodni Przyszpitalnej 
wynajmowane są przez szpital 

na Zakład Optyczny i Gabinet 
Optometryczny. 
 W dalszej części obrad radni 
pozytywnie rozpatrzyli projekt 
uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla gminy 
Stopnica z przeznaczeniem 

na wsparcie realizacji zadania 
własnego gminy określonego 
w art. 17 ust. 2 pkt. 4  ustawy z 
dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej  - „podejmowanie 
innych zadań z zakresu pomocy 
społecznej wynikających z roze-

znanych potrzeb gminy w tym 
tworzenie i realizacja progra-
mów osłonowych”.
 - Sprawa dotyczy bardzo 
trudnej sytuacji materialnej 
i mieszkaniowej jednej z rodzin – 
mieszkańców gminy Stopnica. 
Jest to już moja kolejna inter-
wencja adresowana wprost do 
samorządu gminy Stopnica 
o pomoc,  w zabezpieczeniu 
warunków mieszkaniowych dla 
tej rodziny. Celem takim jest 
zakup używanego kontene-
ra mieszkaniowego w kwocie 
20.000 zł. Osobiście, jako osoba 
prywatna jestem zaangażowany 
w wyposażenie tego kontenera 
i zachęcam wszystkich radnych 
do wsparcia tej wieloosobowej 
rodziny – mówił Piotr Żołądek, 
członek Zarządu Województwa.
 Sejmik przyjął także zmia-
ny w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej i budżecie woje-
wództwa na 2015 rok. Ponad-
to wyraził zgodę na likwidację 
aglomeracji Bałtów i Szydłów 
oraz zatwierdził plan kontroli 
Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. 
Radni poprali także rezygnacje 
z nabycia przez Wojewódz-
two Świętokrzyskie 24 880 ak-
cji imiennych Świętokrzyskiej 
Agencji Rozwoju Regionu S.A. 
należących do Equilibrium So-
lutions Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie.
 - Województwo Świętokrzy-
skie akcje te nabyło – zostało 
akcjonariuszem na podstawie 
umowy nieodpłatnego przenie-

Obradował Sejmik
Województwa

Świętokrzyskiego
Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego spotkali się na IV sesji, która 26 stycznia odbyła się w Świętokrzy-
skim Centrum Onkologii. Podczas obrad wyrazili zgodę na wynajem przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kiel-
cach pomieszczeń Przychodni Przyszpitalnej oraz udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Stopnica. Przyjęli rów-
nież apel do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o ujęcie w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 inwestycji 
drogowej „Budowa obwodnicy Wąchocka o długości 12 km” o kluczowym znaczeniu dla rozwoju północnej części 
Województwa Świętokrzyskiego.

Prezydium Sejmiku

Sejmik przyjął m.in. zmiany w budżecie województwa na 2015 rok
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sienia własności akcji. Z infor-
macji uzyskanych przez przed-
stawiciela województwa święto-
krzyskiego w radzie nadzorczej 
tej spółki i z uwagi na bardzo 
trudną sytuację finansową 
Świętokrzyskiej Agencji Rozwo-
ju Regionu podjęcie tej uchwały 
uznaje za zasadną  - poinfor-
mowała Agata Binkowska, 
członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego.
 Radni jednogłośnie poparli 
uchwałę w sprawie apelu do 
Rządu Rzeczypospolitej Pol-
skiej o ujęcie w Programie Bu-
dowy Dróg Krajowych na lata 
2014 – 2023 inwestycji drogo-
wej pod nazwą „Budowa ob-
wodnicy Wąchocka o długości 
12 km” o kluczowym znaczeniu 
dla rozwoju północnej części 
Województwa Świętokrzyskie-
go”.
 - Niewątpliwe kwesta ta jest 
bardzo ważna i istotna dla na-
szego regionu. Temat ten wie-
lokrotnie przewijał się podczas 
tworzenia Strategii Wojewódz-
twa - podkreślał  Kazimierz 
Kotowski, członek Zarządu 
Województwa. Inicjatywę zmie-
rzającą do przebudowy drogi 
krajowej nr 42 już w 2000 r. pod-
jęły samorządy z terenu trzech 
powiatów: skarżyskiego, stara-
chowickiego i ostrowieckiego.
 „Nowy układ komunikacyjny 
na tym terenie to niewątpliwie 
duża szansa na rozwinięcie 
działalności przez funkcjonują-
ce tam przedsiębiorstwa oraz 
tworzenie możliwości pozy-
skania przez samorządy po-
ważnych partnerów gospodar-
czych. Konieczny w tym regio-
nie rozwój infrastruktury komu-
nikacyjnej został już uwzględ-

niony w Strategii Województwa 
Świętokrzyskiego, a odstąpienie 
od inwestycji budowy drogi kra-
jowej nr 42 do roku 2023 może 

zapoczątkować zaprzestanie 
działalności przez wiele pod-
miotów oraz likwidacje bardzo 
wielu miejsc pracy utworzonych 

np. na terenie Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Starachowice” - 
czytamy m.in. w Apelu.

Agata Kołacz

 Członkowie Zarządu Województwa: Agata Binkowska i Piotr Żołądek

 Radni podczas głosowania

Grzegorz Świercz, Bartłomiej Dorywalski, Henryk Milcarz, Bogdan Latosiński, Wojciech Borzęcki
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Edukacyjne atrakcje
w Targach Kielce 

Jubileuszowe XX Targi Edukacja 11 i 12 lutego przyciągnęły kilkadziesiąt wystawców oraz zwiedzających z całej 
Polski. Swoje stoisko bookcrosingowe -  pełne książek wystawiło Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Marszał-
kowskiego w Kielcach. Można było  na nim wymieniać swoje przeczytane książki na inne. Na targach ciekawe 
oferty zaprezentowały instytucje podległe marszałkowi województwa. W otwarciu jubileuszowej wystawy eduka-
cyjnej udział wzięli: wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak oraz dyrektorzy Departamentu 
Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Jacek Kowalczyk, Małgorzata Kowalińska 
i Ewa Kapel - Śniowska.

 - Gratuluję organizatorom, 
że Targi Edukacja odbywają 
się już po raz dwudziesty. Po-
mimo trudności ta impreza wy-
stawiennicza cały czas istnieje. 
A jej wartość merytoryczna z 
roku na rok wzrasta – mówił na 
otwarciu targów wicemarsza-
łek Jan Maćkowiak, który w 
imieniu Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego przekazał 
wiceministrowi edukacji Tade-
uszowi Sławeckiemu symbo-
liczny prezent – wydawnictwo o 
Stefanie Żeromskim.
 Na stoisku Biura Komuni-
kacji Społecznej Urzędu Mar-
szałkowskiego odbywała  się 
wielka akcja bookcrosingowa. 
Zwiedzający chętnie przynosili 
swoje już przeczytane książki, 
zostawiają na półce, a w za-
mian za to wybierali inne pozy-
cje literackie. Świętokrzyskim 
Koordynatorem Bookcrossingu 
jest Biuro Komunikacji Społecz-
nej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskie-
go, które do akcji przyłączyło 
się w październiku 2011 roku.

w Kielcach rozpowszechniały 
edukację kulturalną zachęca-
jąc do korzystania z nowych 
ekspozycji oraz propozycji kon-
certowych. Wojewódzki Dom 
Kultury w Kielcach przedstawiał 
ciekawy Dział Edukacji Filmo-
wej i Działalności Kinowej. Du-

 Na targach swoje najnowsze 
oferty prezentował Wojewódzki 
Urząd Pracy w Kielcach i Świę-
tokrzyskie Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli. Natomiast 
Filharmonia Świętokrzyska, 
Muzeum Okręgowe w Sando-
mierzu,  Muzeum Narodowe 

żym zainteresowaniem cieszyło 
się stoisko Policealnej Szko-
ły Medycznej w Morawicy na 
którym uczennice wykonywały 
wszystkim chętnym profesjo-
nalny makijaż oraz radziły jak 
dbać o cerę.
 W edukacyjną imprezę włą-
czyła się również Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna w Kielcach, 
która w swoim gmachu zorgani-
zowała spotkanie z powieściopi-
sarką Olgą Tokarczuk.
 Wielką atrakcją okazało się 
stoisko Zespołu Szkół Leśnych 
w Zagnańsku, które przyciągało 
zwiedzających trzema okazami 
ptaków drapieżnych. Szkoła, 
która według ogólnopolskiego 
rankingu zajęła wśród techni-
ków pierwsze miejsce w regio-
nie, prowadzi szereg kół zain-
teresowań, w tym sekcję sokol-
niczą z Ośrodkiem Rehabilitacji 
Ptaków Drapieżnych.
 Targom towarzyszył szereg 
imprez dodatkowych: forum 
dyrektorów, forum młodzieży, 
warsztaty dla nauczycieli.

Paulina Strojna 

– Wartość merytoryczna edukacyjnych targów wzrasta – 
mówił wicemarszałek Jan Maćkowiak

Instytucje podległe marszałkowi rozpowszechniały ciekawe oferty 
edukacyjne oraz kulturalne

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach prezentował najnowsze projekty,
z których mogą skorzystać mieszkańcy regionu, w tym młodzież,

która chce zaplanować swoją karierę
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Muzeum Narodowe w Kielcach zorganizowało kreatywne warsztaty 
dekorowania buttonów – kolorowych znaczków – przypinek 

Filharmonia Świętokrzyska prezentowała
swój ciekawy repertuar koncertowy 

Wymiana przeczytanych książek na inne staje się coraz bardziej popularna. 
Widać to było na stoisku bookcrosingowym 

Okazałe stoisko Juraparku w Bałtowie
było atrakcją wśród najmłodszych targowiczów

Wojewódzki Dom Kultury zaprezentował Dział Edukacji Filmowej
i Działalności Kinowej

Stoisko bookcrosingowe Biura Komunikacji Społecznej
cieszyło się zainteresowaniem młodzieży

Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku przyciągał okazami
ptaków drapieżnych i sekcją sokolniczą z Ośrodkiem Rehabilitacji

Ptaków Drapieżnych

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach w ramach targów 
zorganizowała spotkanie z powieściopisarką Olgą Tokarczuk
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Rozmowa z Tomaszem Jakubczykiem, 

prezesem Świętokrzyskiego
Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o.

Liczby mówią
same za siebie

27 stycznia br. powołany został nowy Zarząd Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego. Prezesem Funduszu 
został jego dotychczasowy  prokurent Tomasz Jakubczyk. 

- Na wstępie proszę o przyję-
cie gratulacji z okazji awansu. 
Pełnienie obowiązków preze-
sa Zarządu Świętokrzyskiego 
Funduszu Poręczeniowego 
to dla Pana zupełnie nowe 
wyzwanie, nie mniej jednak 
funkcjonowanie tej instytu-
cji zna pan od podszewki. 
Z Funduszem jest Pan zwią-
zany niemal od początków 
jego istnienia. Poczuł Pan już 
brzemię odpowiedzialności?

- Bardzo dziękuję, faktycznie 
jest to nowy rozdział w moim 
życiu. Nie są to jednak do koń-
ca nowe obowiązki. Z wieloma 
z nich miałem już możliwość 
się zmierzyć na zajmowanym 
przeze mnie stanowisku pod-
czas prawie pięcioletniej pracy 
w Funduszu. Specyfika prowa-
dzonej działalności przez ŚFP 
Sp. z o.o. bardzo często wy-
magała podejmowania decyzji 
związanych z bieżącym zarzą-
dzaniem firmą.
 Oczywiście mam pełną świa-
domość, że praca na stanowi-
sku Prezesa Zarządu wiąże się 
z dużą odpowiedzialnością ale 
wiem również, że posiadam 
mocne wsparcie merytoryczne 
ze strony moich współpracow-
ników świadomych celów do 
których razem chcemy dążyć.
 Mówiąc jednak o Funduszu 
nie można zapomnieć o jego 

pierwszym Prezesie śp. Ryszar-
dzie Stępniu, który na zawsze 
pozostanie w naszej pamięci 
jako wspaniały szef, człowiek 
i nauczyciel.

- Za nami prawie 5 lat funkcjo-
nowania Funduszu. Jak można 
podsumować ten czas?

 - Po pierwsze był to czas 
intensywnej pracy przy opra-
cowywaniu strategii i procesów 
standaryzujących funkcjonowa-
nie Spółki, mających na celu 
stworzenie takich warunków 
dla funkcjonowania Funduszu, 
które zagwarantowały nam, że 
staliśmy się  wiarygodnym part-

nerem biznesowym dla  instytu-
cji finansujących i przedsiębior-
ców korzystających z naszych 
poręczeń.
 W tym czasie stworzyliśmy 
rozbudowaną sieć placówek 
współpracujących. Negocjacje 
prowadzone były z centralami  
niemalże wszystkich banków. 

Tomasz Jakubczyk
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Szczególnie trudne rozmowy 
dotyczyły dużych, sieciowych 
banków komercyjnych. 
 Ale przede wszystkim był to 
okres, w którym bardzo inten-
sywnie pracowaliśmy  nad za-
daniami wynikającymi z projek-
tu dotyczącego wsparcia sek-
tora MŚP, realizowanego w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007-
2013.

- Z iloma podmiotami banko-
wymi współpracuje Fundusz?

 - Obecnie w każdym mieście 
powiatowym i dużej części gmin 
naszego województwa jest co 
najmniej jedna placówka banko-
wa oferująca kredyty gospodar-
cze z poręczeniem Świętokrzy-
skiego Funduszu Poręczeniowe-
go. Aktualnie współpracujemy 
z łącznie ponad 220 oddziałami 
banków oraz instytucjami finan-
sującymi, wliczając w to firmy 
leasingowe. Pełną listę można 
znaleźć na naszej stronie www.

- Jak pan ocenia zaintereso-
wanie świętokrzyskich przed-
siębiorców poręczeniami 
udzielanymi przez Fundusz? 
Ile i na jakie kwoty udzielacie 
poręczeń?

 - Zainteresowanie jest coraz 
większe a liczby mówią same 
za siebie. W tej chwili mamy 
w portfelu 153 poręczenia 
udzielone z dwóch źródeł finan-
sowania. Z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego 112 po-
ręczeń na około 27 mln zł, a 41 
poręczeń z kapitału własnego 
na około 16 mln zł. W obecnej 
perspektywie kończymy reali-
zację projektu w ramach RPO,  
który opiewa na 25 mln zł. Śred-
nia kwota poręczenia wynosi 
270 tys., średni okres poręcze-
nia - 34 miesiące, średni udział 
naszego poręczenia w kredycie 
- 60 proc.
 Generalnie nasze poręcze-
nie sięga do 80 proc. kapitału, 
bez kosztów odsetkowych, bez 
żadnych prowizji. Poręczamy 
tylko kapitał, czyli należność 
główną banku lub firmy leasin-
gowej, 80 proc i nie więcej niż 
1,4 mln zł, do pięciu lat z moż-
liwością wydłużenia o 6 miesię-
cy, czyli  łącznie do 66 miesięcy. 

Od stycznia 2013 roku udziela-
my ze środków RPO poręczeń 
w formule de minimis - bez ja-
kichkolwiek kosztów dla przed-
siębiorców, za absolutne zero. 
Natomiast z kapitału własnego 
mamy prowizję według tak zwa-
nych stawek bezpiecznych, aby 
nie nosiła cech ukrytej pomocy 
publicznej. Stawki uzależnione 
są od udziału naszego porę-
czenia w kredycie i od długości 
okresu poręczenia. Wszystko 
jest dostępne na naszych stro-
nach internetowych www.swie-
tokrzyskifp.pl. 
 Zachęcamy zatem przed-
siębiorców do zapoznania się 
z naszą ofertą  i skorzystania 
z niej, bo możemy być na-
prawdę przydatnym partnerem 
w prowadzeniu biznesu.

- Wydaje się, że niezwykle 
ważnym elementem strategii 
ŚFP, który decyduje o suk-
cesie,  jest przede wszystkim 
sukcesywny rozwój oferty.

 - Tak, dlatego i my wdraża-
my produkty w nowych obsza-
rach, np. poręczenia wierzytel-
ności  leasingowych. Aktualnie  
mamy podpisane dwie umowy 
o współpracy w tym obszarze: 
z Pekao Leasing oraz Millen-
nium Leasing. Wkrótce zosta-
ną podpisane  kolejne umowy 
z ING Lease oraz PKO Leasing. 
W niedalekiej przyszłości pla-
nujemy uruchomić poręczanie 
wierzytelności faktoringowych, 
gwarancje wadialne i gwaran-
cje dobrego wykonania kon-
traktu. Musimy stale rozszerzać 
naszą ofertę i zakres działalno-
ści. Fundusze poręczeniowe 
przy swoim ciągle tworzonym 
potencjale finansowym nie są 
na razie w stanie konkurować 
z ofertą BGK mającą gwarancje 
rządowe, która jest tylko z tego 
faktu o wiele bardziej atrakcyj-
na dla banków komercyjnych 
niż nasza. Dlatego musimy po-
szukiwać nowych obszarów, by 
nasza oferta była ciągle aktual-
na i dostępna. Tym bardziej, że 
Bank Gospodarstwa Krajowe-
go nie będzie zajmował się ani 
leasingiem, ani faktoringiem. 
Naszym atutem we współpra-
cy, jaką obecnie realizujemy 
z 34 instytucjami finansowymi,  
w tym 28 bankami  na terenie 
województwa świętokrzyskie-

go, jest to, że posiadamy wyso-
ką ocenę ratingową (na pozio-
mie inwestycyjnym), jaka zosta-
ła nam nadana przez niezależ-
ną agencję BCRA notyfikowaną 
w Komisji Europejskiej. Sprawia 
to, że banki trochę „odważniej” 
korzystają z naszych poręczeń.

- Jakie są zamierzenia Świę-
tokrzyskiego Funduszu Po-
ręczeniowego na najbliższą 
przyszłość?

 - Obecnie skupiamy się na 
realizacji projektu w ramach 
RPOWŚ 2007-2013, który koń-
czy się w tym roku i jednocze-
śnie przygotowujemy się do 
absorbcji środków na realiza-
cję wsparcia dla MŚP  z nowej 
perspektywy finansowej 2014-
2020.  Nie są to jednak jedyne 
cele przed nami na najbliższą 
przyszłość. 
 Nowa perspektywa finanso-
wa 2014-2020 stwarza szan-
sę budowy w oparciu o środki 
z UE trwałego i efektywnego 
systemu poręczeniowo – gwa-
rancyjnego działającego także 
po 2020 r. Ograniczenie cza-
sowe programu gwarancji de 
minimis,  obsługiwanego przez 
Bank Gospodarstwa Krajowe-
go, wynikające z jego antycy-
klicznego charakteru powoduje 
potrzebę zapewnienia przed-
siębiorcom nowego instrumen-
tu ułatwiającego dostęp do 
finansowania kredytem banko-
wym. Niezbędne jest zapewnie-
nie elastycznego przejścia na 
nowe zasady gwarantowania. 
Dotychczasowe doświadcze-
nia, uwarunkowania wynikające 
z nowej perspektywy finanso-
wej oraz możliwość wykorzy-
stania istniejącego potencjału 
poręczeniowo-gwarancyjnego 
implikują potrzebę:
1) standaryzacji procesów/pro-
duktów poręczeniowo – gwa-
rancyjnych,
2) zwiększenia efektywności 
środków publicznych zaanga-
żowanych w instrumenty porę-
czeniowe (odpowiednio wysoki 
mnożnik dzięki zapewnieniu 
akceptowalności nowego sys-
temu przez system bankowy),
3) utrzymania udziału w syste-
mie regionalnych pośredników 
finansowych przy jednoczesnej 
poprawie efektywności i zwięk-
szeniu skali ich działania,

4) oparcia systemu o środki fi-
nansowe z dwóch perspektyw 
2007 – 2013 i 2014 – 2020,
5) zapewnienia finansowej wia-
rygodności nowego modelu 
poręczeniowo – gwarancyjne-
go przez Skarb Państwa,za-
pewnienia systemowej kom-
plementarności oferty gwaran-
cyjnej BGK i funduszy poręcze-
niowych, w miejsce ich obecnej 
konkurencyjności.

- Przypomnijmy na koniec, 
kto może skorzystać z pomo-
cy Funduszu?

 Oferta Świętokrzyskiego Fun-
duszu Poręczeniowego Sp. z o.o. 
skierowana jest przede wszystkim 
do: podmiotów, których zdolność 
kredytowa została pozytywnie 
zweryfikowana przez bank bądź 
inną instytucję finansowa z któ-
rą fundusz podpisał umowę 
o współpracy, podmiotów pro-
wadzących działalność gospo-
darczą mających siedzibę lub re-
alizujących inwestycje na terenie 
województwa świętokrzyskiego, 
mikro, małych lub średnich przed-
siębiorców w rozumieniu przepi-
sów rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 
2008 r., organizacji pożytku pu-
blicznego.
 Przy tej okazji chcę serdecznie 
zaprosić przedsiębiorców oraz 
wszystkich zainteresowanych 
rozpoczęciem działalności go-
spodarczej do kontaktu z nami, 
będzie to okazja do przekazania 
Państwu najświeższej wiedzy 
o możliwości finansowego wspar-
cia Waszej działalności również 
w przyszłej perspektywie finanso-
wej. Dodatkowo oprócz aktualnej 
oferty naszego Funduszu wska-
zujemy możliwości tzw. monta-
żu finansowego, w którym obok 
banków pomocne są instytucje 
otoczenia biznesu, w tym Świę-
tokrzyski Fundusz  Poręczeniowy 
i Fundusz Pożyczkowy Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. Biuro 
ŚFP mieści się w Kielcach przy 
ul. Św. Leonarda 1/13. Przedsię-
biorcy mogą uzyskać wszelkie in-
formacje dotyczące poręczeń pod 
nr tel.: 41/242 95 05, lub pisząc na 
adres e-mail: sekretariat@swie-
tokrzyskifp.pl. Do Państwa dys-
pozycji pozostaje również strona 
internetowa Funduszu: www.swi-
etokrzyskifp.pl.

rozmawiał Robert Siwiec
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 Muzeum Wsi Kieleckiej uzy-
skało najwyższą dotację ze 
wszystkich podmiotów w Pol-
sce, które składały wnioski do 
programu Rozwój infrastruktury 
kultury. Środki te zostaną prze-
znaczone na prace związa-
ne z kontynuacja projektu pt. 
Rozbudowa Mauzoleum Mar-
tyrologii Wsi Polskich w Mich-
niowie cz. IV. Chodzi o prace 
wykończeniowe w powsta-
jącym obiekcie Wirtualnego 
Mauzoleum, które docelowo 
ma składać się z siedmiu mo-
dułów. – Bardzo się cieszymy 
z dofinansowania, bo to bardzo 
ważne i potrzebne przedsię-
wzięcie. Nie chcemy się ograni-
czać tylko do bycia pomnikiem. 
Chcemy pełnić również funkcję 
centrum historycznego, atrak-
cyjnego dla badaczy, history-
ków, pozyskujemy eksponaty 
i materiały historyczne w wyni-
ku szeroko zakrojonych kwe-
rend w całej Polsce. Chcemy 
również przybliżać tę historię 
młodszemu pokoleniu, dlate-
go muzeum musi być interak-
tywne, z multimedialnymi roz-
wiązaniami, żeby nadążało za 
nowymi czasami. Nowy obiekt 
ułatwi nam realizację tej misji, 
tym bardziej, że michniowskie 
Mauzoleum odwiedzają goście 
nie tylko z kraju, ale z całego 
świata – podkreśla Beata Ryń, 
kierownik Działu Promocji i Mar-
ketingu Muzeum Wsi Kieleckiej.
 Z tego samego programu 
Muzeum Narodowe w Kielcach 
na projekt „Muzeum - tradycja 
i nowoczesność” otrzymało 100 
tys. zł dofinansowania. Pienią-
dze zostaną wykorzystane na 
wyposażenie nowej sali edu-
kacyjnej w Pałacyku Henryka 
Sienkiewicza w Oblęgorku.  
Nowe meble, sprzęt i atrakcyjne 
materiały edukacyjne pomogą 
w prowadzeniu lekcji muzeal-
nych. – Chcemy mieć nowo-
czesną, przyjemną i kolorową 
pracownię edukacyjną, która 

Pieniądze dla kultury
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozstrzygnęło już konkursy z pierwszego naboru wniosków do swo-
ich programów wspierających przedsięwzięcia kulturalne na 2015 rok. Świętokrzyskie jednostki kultury skutecznie 
pozyskują z tego źródła środki na realizację projektów.  Największym beneficjentem jest w tym roku Muzeum Wsi 
Kieleckiej, które na rozbudowę mauzoleum w Michniowie otrzyma 4,5 mln zł. 

będzie przyciągała dzieci i mło-
dzież. Zauważamy, że jest taka 
potrzeba, że zwiedzający chęt-
nie uczestniczą w tego rodzaju 
zajęciach i wychodzimy naprze-
ciw tym potrzebom – wyjaśnia 
Magdalena Klamka z Pałacyku 
Henryka Sienkiewicza. Nato-
miast 70 tys. zł z puli na rozwój 
infrastruktury kultury pozyskało 
Europejskie Centrum Bajki im. 
Koziołka Matołka w Pacanowie, 
które zaplanowało wykorzysta-
nie w edukacji kulturalnej syste-

mu audioguide i tourguide pod 
kątem odbiorców zagranicznych 
oraz  niepełnosprawnych. Dzięki 
zakupowi audioprzewodników 
w różnych wersjach językowych 
wystawę Bajkowy Świat będą 
mogli zwiedzać obcokrajowcy. 
Będą również audioprzewood-
niki dla niewidomych, w barwny 
sposób opisujące zawartość wy-
stawy. Filharmonia Świętokrzy-
ska im. O. Kolberga w Kielcach 
otrzymała 70 tys. zł na dokupie-
nie instrumentów muzycznych.

 Ponadto Filharmonia z pro-
gramu Wydarzenia artystyczne 
- Muzyka pozyskała 50 tys. zł 
na organizację XXIII Świętokrzy-
skich Dni Muzyki. Kwotą 25 tys. 
zł z programu Edukacja - Edu-
kacja kulturalna Ministerstwo 
wsparło tradycyjne już Koncer-
ty Familijne, których celem jest 
popularyzowanie zaintereso-
wań muzycznych wśród dzieci. 
Natomiast z programu Kolekcje 
- Zamówienia kompozytorskie 
udało się zdobyć łącznie 42 tys. 
zł dotacji na dwie kompozycje: 
Marka Sewena „Symfonię Kol-
bergowską” oraz „Kondensa-
cje” Łukasza Godyli, utwór na 
saksofon i fortepian. Minister-
stwo wsparło również organiza-
cję sztandarowej imprezy ECB, 
czyli Międzynarodowego Festi-
walu Kultury Dziecięcej Paca-
nów-Czechy 2015, który odbę-
dzie się w dniach 5-7 czerwca 
2015 roku.
 Muzeum Wsi Kieleckiej 
z programu Kolekcje - Kolek-
cje muzealne zdobyło kwotę 
25,5 tys. zł na zakup kolekcji 
prac malarza ludowego Tade-
usza Żaka. To twórca związa-
ny z regionem świętokrzyskim, 
wielokrotnie nagradzany w kon-
kursach sztuki ludowej, laureat 
m. in. prestiżowej nagrody im. 
Oskara Kolberga. Najchętniej 
malował tematy biblijne oraz 
tematy z życia i obrzędowości 
wsi. Z kolei z programu Dzie-
dzictwo kulturowe - Kultura 
ludowa i tradycyjna placówka 
dostała 30 tys. zł na wydanie 
publikacji „Młynarstwo mię-
dzy Wisłą a Pilicą od połowy 
XVIII do XX wieku”, autorstwa 
dr hab. Bogumiły Szurowej. - To 
cenna pod względem nauko-
wym publikacja merytoryczna, 
bardzo niszowa, ale adekwatna 
do profilu działalności Muzeum 
Wsi Kieleckiej – podkreśla Be-
ata Ryń, kierownik Działu pro-
mocji i marketingu. 

Joanna Majewska

Filharmonia Świętokrzyska dokupi instrumenty muzyczne

Dotacja pozwoli Muzeum Wsi Kieleckiej na kontynuację prac 
przy olbrzymim projekcie Muzeum Martyrologii Wsi Polskich
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 Statuetki Lidera Regionu 
otrzymują od 15 lat świętokrzy-
scy przedsiębiorcy oraz instytu-
cje za osiągnięcia z ostatniego 
roku. Kapituła nagrody powo-
łana przez dziennik Echo Dnia 
doceniła Urząd Marszałkowski 
Województwa za działania po-
dejmowane w 2014 roku.
 - W imieniu marszałka Ada-
ma Jarubasa i całego Zarządu 
Województwa, a także pracow-
ników Urzędu oraz Sejmiku 
dziękuję serdecznie i obiecu-
ję, że będziemy się starać aby 
na trwałe być liderem regionu 
– mówił wicemarszałek wo-
jewództwa Jan Maćkowiak, 
dziękując za nagrodę. – To 
też zasługa mieszkańców wo-
jewództwa, innych samorzą-
dów, naszej dobrej współpracy 
z Komisją Europejską i naszym 
rządem. My tylko stwarzaliśmy 
warunki, określaliśmy mechani-
zmy, dzięki którym nasi benefi-
cjenci programów unijnych, za 
pomocą których przekazywa-
liśmy środki, realizowali swoje 
sukcesy, a przez to jednocze-
śnie nasz sukces. Ta nagroda 
ma więc pojemność dużo więk-
szą niż tylko Urząd Marszał-
kowski i samorząd wojewódz-
twa – podkreślał Jan Maćko-
wiak. Mówił, że ubiegły rok był 
dla samorządu wojewódzkiego 
i urzędu rokiem bardzo inten-
sywnej pracy – miały miejsce 
trudne i bardzo ważne nego-
cjacje z Komisją Europejską 
dotyczące Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla wo-
jewództwa na najbliższe 7 lat, 
kończyła się poprzednia per-
spektywa unijnego finansowa-
nia oraz kadencja samorządu. 
Ogromny był wysiłek związany 

Urząd Marszałkowski
Liderem Regionu
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego otrzymał nagrodę gospodarczą Lider Regionu 2014 w kate-
gorii Samorząd. Statuetkę podczas uroczystej gali, która 30 stycznia odbyła się w Centrum Kongresowym Targów 
Kielce odebrał wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak. Gośćmi uroczystości byli również 
wiceminister gospodarki i jednocześnie przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk 
oraz radni Sejmiku Wiesław Stępień i Henryk Milcarz.

z zakończeniem wielu ważnych 
inwestycji z unijnym dofinanso-
waniem, województwo ponad-
to koordynowało współpracę 
międzyregionalną – w 2014 
roku przejęło przewodnictwo 
w Konwencie Marszałków Wo-

Jednostki samorządowe Liderami Regionu 2014
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu nagrodzono w kategorii Ambasa-
dor regionu. RCNT to instytucja wyróżniająca się swoją działalnością nie tylko w skali w skali regionu, 
ale i kraju. W ubiegłym roku uruchomiła pierwszy w Polsce publiczny bank krwi pępowinowej.
W kategorii Kultura statuetkę odebrała Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Witolda Gombro-
wicza w Kielcach. To wiodącą instytucja kultury i ważny ośrodek informacji o regionie. 
W kategorii Rekreacja nagroda przypadła Europejskiemu Centrum Bajki imienia Koziołka Matołka 
w Pacanowie. To miejsce, które pozwala dzieciom zanurzyć się w świat bajek, przyciągające turystów 
nie tylko ze Świętokrzyskiego. 
W kategorii Sport i turystyka nagrodzono Regionalną Organizację Turystyczną Województwa 
Świętokrzyskiego, wspieraną przez samorząd województwa. Kapituła doceniła wybitne działania 
ROT na rzecz promocji województwa, jak premiera filmu „Gabriel” w Kielcach, rekordowa edycja 
targów AGROTRAVEL czy projekt promocji tras rowerowych w Polsce Wschodniej.

jewództw oraz w Domu Polski 
Wschodniej w Brukseli.
 Nagrodę przyznano w tym 
roku w 25 kategoriach dla przed-
siębiorstw i instytucji, które roz-
wijają się, wprowadzają nowe 
technologie, doskonalą produkty 

i oferowane usługi. – Chcemy do-
cenić przedsiębiorstwa, które się 
rozwijają i wyznaczają standar-
dy w swoich branżach – mówił 
podczas gali Stanisław Wróbel, 
redaktor naczelny Echa Dnia.

Joanna Majewska

 Statuetkę Lidera Regionu odebrał wicemarszałek Jan Maćkowiak
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Współpraca Świętokrzyskiego 
i Velikiej Goricy

Pięcioosobowa delegacja chorwackiego miasta Velika Gorica, na czele z burmistrzem Draženem Barišićiem spo-
tkała się z przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiuszem Bąkiem, wicemarszałkiem wo-
jewództwa Janem Maćkowiakiem oraz członkami Zarządu Województwa Agatą Binkowską i Kazimierzem Kotow-
skim. Ich pobyt w województwie świętokrzyskim (8-12 lutego) był  kontynuacją trwającej od ponad 2 lat współpracy 
Świętokrzyskiego i Velikiej Goricy.

kańcy gościli w naszym regionie 
z wizytą studyjną w październi-
ku 2012 r. Wtedy Chorwaci za-
poznali się z funkcjonowaniem 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego: 
strukturą organizacyjną,  kom-
petencjami i rolą we wdrażaniu 
środków unijnych w regionie.
 Rolę współpracy w zakre-
sie wykorzystywania środków 
zewnętrznych podkreślał  wi-
cemarszałek Jan Maćkowiak 
- Państwa wizytę w naszym 
regionie traktuję jako komple-
ment,  jesteśmy teraz kolegami 
z Unii Europejskiej, my mamy 
nieco większe doświadcze-
nie i zapewne to jest również 
cel naszego spotkania aby 
uczyć się od siebie. Jesteście 
Państwo naszym wyjątkowym 
partnerem gdyż rzadko spoty-
kamy się z gospodarzami kon-
kretnego miasta, a zazwyczaj 
współpracujemy na poziomie 
regionalnym - powiedział wice-
marszałek Maćkowiak.
 Z wizyty w naszym kraju 
cieszył się również burmistrz 
Velikiej Goricy, Dražen Barišić 
- Bardzo dziękuję za zapro-
szenie nas do województwa 

 Do województwa święto-
krzyskiego przybyli burmistrz 
miasta Dražen Barišić, wicebu-
rmistrz Ervin Kolarec, dyrektor 
Departamentu ds. Przedsię-
biorczości, Inwestycji i Fundu-
szy Europejskich miasta Niko-
lina Nežić, główny specjalista 
ds. Funduszy Europejskich Iva-
na Alilović oraz specjalista ds. 
Funduszy Europejskich, Ivan 
Čobanov.
 Jednym z pierwszych punk-
tów ich wizyty było spotkanie 
z władzami województwa świę-
tokrzyskiego - przewodniczą-
cym Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Arkadiu-
szem Bąkiem, wicemarszał-
kiem województwa Janem 
Maćkowiakiem oraz członkami 
Zarządu Województwa - Aga-
tą Binkowską i Kazimierzem 
Kotowskim. Spotkanie prowa-
dziła zastępca Dyrektora De-
partamentu Promocji, Edukacji, 
Kultury Sportu i Turystyki, Ewa 
Kapel-Śniowska, która przed-
stawiła uczestników i tematykę 
spotkania i towarzyszyła dele-
gacji podczas jej pobytu w na-
szym regionie.
 Delegację powitał przewod-
niczący Sejmiku Województwa, 
Arkadiusz Bąk - Bardzo miło 
mi widzieć państwa w Polsce, 
cieszymy się, że możemy kon-
taktować się na poziomie regio-
nalnym, szczególnie że Polska 
i Chorwacja mają ogromny po-
tencjał do rozszerzania współ-
pracy. Myślę, że podczas tej 
wizyty w sposób konstruktywny 
będziemy ją rozwijać - powie-
dział Arkadiusz Bąk.
 Nie były to pierwsze odwie-
dziny delegacji z Velikiej Goricy 
w Województwie Świętokrzy-
skim. Poprzednio jego miesz-

świętokrzyskiego. Nasze pań-
stwa w wielu momentach łączy 
historia, która teraz jest podbu-
dową do tworzenia współpracy. 
Nasze kontakty trwają już kilka 
lat i liczymy na dalszą dobrą 
współpracę z państwem. Jeste-
śmy gotowi do jej pogłębiania 
w każdej z dziedzin i w przy-
szłości chcielibyśmy ramię 
w ramię działać w Unii Euro-
pejskiej. Cieszę się z tych pro-
jektów, które już udaje nam się 
razem realizować, np. dotyczą-
cego szkolnictwa - powiedział 

burmistrz Barišić, który przed-
stawił również najważniejsze 
zalety swojego miasta.
 Pobyt gości w Wojewódz-
twie Świętokrzyskim był konty-
nuacją realizowanych od po-
nad 2 lat wspólnych działań, 
a także pierwszą oficjalną wi-
zytą władz Velikiej Goricy w na-
szym regionie.  Była ona okazją 
do omówienia planów współ-
pracy dwustronnej na rok 2015,  
m.in. koncepcji wspólnego pro-
jektu do programu Erasmus+. 
Goście poznawali także przy-
kłady skutecznego pozyskiwa-
nia i wykorzystania środków 
unijnych oraz realizowania in-
westycji prorozwojowych na 
poziomie województwa, miasta 
i gminy.
 Obejrzeli także najwięk-
sze atrakcje turystyczne oraz 
mecz  piłki ręcznej Vive Tauron 
Kielce - Azoty Puławy. W druży-
nie z Kielc od lat z sukcesami 
występują m.in. Ivan Cupić, 
Manuel Strlek i Żeljko Musa – 
wielokrotni reprezentanci Chor-
wacji w piłkę ręczną.

Mateusz Cieślicki

 Miasto Velika Gorica jest stolicą zagrebackiej żupanii. Jest szóstym 
pod względem wielkości miastem Chorwacji. Miasto (administracyjne 
nadzoruje 3 gminy) zarządza placówkami oświatowymi i kulturalnymi, 
które realizują liczne projekty edukacyjne. Do zadań miasta należy 
monitorowanie, analizowanie sytuacji, określenie potrzeb, tworzenie 
planów, ekspertyz i raportów w zakresie usług edukacyjnych, moni-
torowanie realizacji dochodów i wydatków w budżecie w jednostkach 
oświatowych i kulturalnych, Velika Gorica zarządza, finansuje i kon-
troluje instytucje z zakresu usług społecznych (przedszkola, szkoły 
podstawowe, instytucje kulturalne i sportowe), nawiązuje współpracę 
z placówkami zawodowymi i naukowymi, organami administracji, sto-
warzyszeniami, obywatelami i organizacjami w celu wspólnej realizacji 
programów i projektów w dziedzinie usług społecznych. W mieście 
funkcjonuje Liceum, Szkoła Muzyczna, Uniwersytet Nauk Stosowa-
nych, Turopolje Muzeum, Teatr, Centrum Kultury, Otwarty Uniwersytet 
Ludowy z galerią, salą koncertową, warsztatami edukacyjnymi dla 
dzieci, młodzieży i osób starszych, radiem, wydawnictwem. 

Pobyt gości z Chorwacji był kontynuacją realizowanych od ponad 2 lat 
wspólnych działań
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 W projekcie mogą uczest-
niczyć uczniowie z klas I, II 
i III szkół podstawowych. To 
już drugi rok funkcjonowania 
programu „Umiem pływać” 
i podobnie jak w roku ubie-
głym w pierwszej kolejności 
zakwalifikowani zostali do nie-
go uczniowie klas trzecich. 
- Pod względem finansowym 
to projekt bardzo atrakcyjny dla 
gmin, które zapewniają jedynie 
transport uczniów na pływalnię, 
a pozostałe koszty pokrywa 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
oraz Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego - 
mówi Leszek Wnętrzak. - Pro-

gramem objętych zostanie 50% 
gmin naszego regionu, tzn. 
wszystkie, które zgłosiły się do 
projektu. Część gmin zgłosiła 
grupy złożone głównie z trze-
cioklasistów, a cześć grupy 
bardzo zróżnicowane złożone 
z uczniów kl. I-III - informuje.
 Uczniowie ze szkół wska-
zanych przez gminy będą brali 
udział w 20 lekcjach na krytych 
pływalniach. Na zakończenie 
kursu uczestnicy wezmą udział 
w sprawdzianie nabytych umie-
jętności oraz otrzymają certyfi-
katy.
 Koordynatorem progra-
mu „Umiem pływać” w woje-

wództwie świętokrzyskim jest 
Wojewódzki Szkolny Związek 
Sportowy, który otrzyma na ten 
cel  211.000 zł  z Ministerstwo 
Sportu i Turystyki  i 182.000 
z Urzędu Marszałkowskiego.
 W realizację programu bar-
dzo mocno zaangażował się 
Samorząd Województwa Świę-
tokrzyskiego. - Pływanie nie 
tylko wszechstronnie wpływa 
na ogólny rozwój i sprawność 
dzieci, zapobiega i koryguje 
wady postawy. Umiejętność 
pływania może również urato-
wać życie. Projekt ten traktuje-
my jako doskonałą inwestycję 
w przyszłość naszych dzieci 

- podsumowuje Leszek Wnę-
trzak, kierownik Oddziału Kul-
tury Fizycznej i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego. 

Redakcja

W Świętokrzyskiem rusza 
program „Umiem pływać”
Ponad 2000 uczniów ze świętokrzyskich szkół zostanie objętych bezpłatną nauką pływania. W naszym regionie 
zainaugurowano realizację rządowego programu „Umiem pływać”. Przedsięwzięciu poświęcone było spotkanie 
w Wojewódzkim Szkolnym Związku Sportowym, w którym uczestniczyli Prezes WSZS Alicja Stradomska wraz 
z pracownikami, kierownik Oddziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Leszek Wnętrzak oraz 
nauczyciele z gmin uczestniczących w programie.

 Szczegóły projektu „Umiem pływać” przybliżył Leszek Wnętrzak
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 Filię Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Ostrow-
cu Świętokrzyskim  utworzo-
no 15 kwietnia 2014 r. decyzją 
radnych Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego. Miała ona 
ułatwić dostęp do egzaminów 
teoretycznych i praktycznych 
mieszkańcom północy woje-
wództwa oraz sprawić, że wię-
cej osób będzie decydowało 
się na kursy i egzaminy w na-
szym województwie. Od tego 
czasu filia osiąga bardzo dobre 
wyniki, a zdawać egzamin na 
prawo jazdy w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim decyduje się coraz 
więcej osób.
 - Nasza filia jest wybitnym 
przykładem tego, że praktycz-
nie z niczego, można zbudować 
coś wspaniałego dla ludzi. Już 
pierwszego dnia po otwarciu 
Oddziału tj. 16 kwietnia 2014 r. 
pierwsi chętni przystąpili do eg-
zaminów teoretycznych i prak-
tycznych. Łącznie, od urucho-
mienia Oddziału do 31 grudnia 
2014 r. przeprowadzono 5 197 
egzaminów teoretycznych 
i 3 982 egzaminy praktyczne. 
To trzykrotnie więcej zdających 
z tego terenu niż w całym ubie-
głym roku. Ludzie przestali jeź-
dzić do Radomia czy Tarnobrze-
ga na egzaminy i teraz praktycz-
nie wszyscy z tego regionu zda-
ją egzaminy właśnie w Ostrow-
cu Świętokrzyskim. Co więcej, 
jest grupa osób z ościennych 
województw, która decyduje się 
na zdawanie egzaminu właśnie 
w Ostrowcu. Zwiększyliśmy do-
stęp do egzaminów, a ludzie 

są lepiej przygotowani do kie-
rowania pojazdami, o czym 
świadczą wyniki zdawalności 
- za pierwszym razem jest ona 
wyższa o około 7% w Ostrowcu 
Świętokrzyskim niż w Kielcach – 
mówi dyrektor Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego, 
Czesław Dawid.
 Nowy Oddział Terenowy 
w Ostrowcu Świętokrzyskim 
mieści się w wieżowcu przy 
ul. Świętokrzyskiej 22. Obok 
budynku przygotowany został 
plac manewrowy. Jest na nim 
możliwe zdawanie egzaminów 

na prawo jazdy na określone 
kategorie - AM, A1, A2, A, B1 
lub B. W filii początkowo pra-
cował 1 egzaminator, a obecnie 
jest ich 4-5. Biuro obsługi czyn-
ne jest codziennie w godzinach 
8.00 – 16.00.
 Co ważne, dzięki takiemu 
zainteresowaniu, filia może 
sama się utrzymywać - Urucho-
mienie Oddziału było od dawna 
oczekiwane przez mieszkań-
ców Ostrowca oraz sąsied-
nich powiatów. Jestem bardzo 
wdzięczny marszałkowi i Sejmi-
kowi Województwa za podjęcie 

decyzji o utworzeniu w Ostrow-
cu Świętokrzyskim Oddzia-
łu kieleckiego WORD-u oraz 
władzom miasta Ostrowiec za 
zaproszenie nas do Ostrowca 
i pomoc przy organizacji Od-
działu WORD. Naszym celem 
nie było utworzenie ośrodka dla 
celów zarobkowych, ale już te-
raz możemy powiedzieć, że filia 
sama się finansuje, a dodatko-
wo zarabia. Dziękuję Zarządowi 
Województwa i Radnym że nie 
bali się podjąć tej decyzji – do-
daje dyrektor Dawid. 

Mateusz Cieślicki

WORD w Ostrowcu
z korzyścią

dla mieszkańców 
Po dziewięciu miesiącach działania, filia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 
może pochwalić się już ponad pięcioma tysiącami zdających. Liczba osób z terenów położonych blisko Ostrowca 
Świętokrzyskiego, przystępujących do egzaminów, znacznie wzrosła, co więcej, zdawać egzaminy w naszym woje-
wództwie przyjeżdżają też osoby spoza regionu.
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 Obecna kadencja Rady Pol-
skiej Organizacji Turystycznej 
rozpoczęła się 9 lutego br. i po-
trwa do 8 lutego 2016 r. Zasia-
dające w niej osoby pełnić będą 
tę funkcję społecznie. Rolą Rady 
jest koordynowanie funkcjono-
wania Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej i występowanie w jej 
imieniu na forum publicznym.

Jacek Kowalczyk
w Radzie Polskiej
Organizacji Turystycznej

 Przedstawicieli do Rady 
POT wyłoniono spośród kan-
dydatur zgłoszonych przez ad-
ministrację rządową, samorzą-
dy terytorialne, ogólnopolskie, 
zarejestrowane organizacje 
turystyczne samorządu gospo-
darczego, zawodowego, sto-
warzyszenia oraz ogólnopol-
skie organizacje zrzeszające 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór do Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. Zgłoszenia 
można składać do 4 marca 2015 r. Rada jest organem konsultacyjnym, opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym Samorządu 
Województwa Świętokrzyskiego w zakresie działalności pożytku publicznego.

W skład rady wchodzą przedstawiciele:
a. Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
b. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
c. Wojewody Świętokrzyskiego,
d. organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, prowadzących działalność na terenie województwa świętokrzyskiego.

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie „Karty zgłoszeniowej kandydata na członka do Świętokrzyskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego”. Szczegółowe informacje na stronie www.sejmik.kielce.pl

Jacek Kowalczyk, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świę-
tokrzyskiego i dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach został powołany na członka Rady Polskiej Or-
ganizacji Turystycznej VI kadencji. Do pełnienia tej funkcji Andrzej Biernat, minister 
sportu i turystyki wyznaczył 18 osób.

przewoźników turystycznych. 
Jak informuje resort, zasiadły 
w niej osoby, wykazujące się 
kompetencjami i doświadcze-
niem w sferze turystyki i mar-
ketingu turystycznego, a tak-
że działaniami promocyjnymi 
w kraju i za granicą.

Nabór do Rady
Działalności
Pożytku Publicznego 



Świętokrzyski Informator Samorządowy18

Nasz Region 2 (98) / 2015 NASZE JEDNOSTKI

 Podczas wirtualnego space-
ru można dowiedzieć się pod-
stawowych oraz ciekawych in-
formacji o skansenie, który jest 
największym tego typu muzeum 
w Polsce. Ma powierzchnie 
65 hektarów. Internauci mogą 
obejrzeć 80 obiektów, a pa-
noramy sferyczne 360 stopni 
sprawiają wrażenie obecności 

Wirtualny spacer 
po skansenie w Tokarni 

wewnątrz budynków. Całość 
zdobią urokliwe zdjęcia wyko-
nane przez Krzysztofa Pęczal-
skiego.
 Wirtualne zwiedzanie zostało 
wykonane dla Parku Etnogra-
ficznego w Tokarni w ramach 
programu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

 Projekt jest kolejnym po-
mysłem Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, 
który ma na celu likwidowanie 
barier w dostępie do kultury, 
szczególnie dla grup narażo-
nych na wykluczenie m. in. ze 
względów finansowych. Oferta 
tańszego dostępu do wydarzeń 
artystycznych, muzeów i wybra-
nych teatrów jest systematycz-
nie rozszerzana. Obok zainau-
gurowanego właśnie programu 
„Muzeów Narodowych za zło-
tówkę”, do prowadzonych od 
kilku lat działań należy m. in. 
program „Muzeum za złotów-
kę”, dzięki któremu kilkadzie-
siąt instytucji w całej Polsce 
dzieciom do lat 16 oferuje tanie 
bilety wstępu.

Za złotówkę
do Muzeum Narodowego

Muzeum Narodowe w Kielcach uczestniczy w programie „Muzea Narodowe za złotówkę”, dzięki któremu uczniowie 
i studenci do 26. roku życia mogą je zwiedzać właśnie za taką symboliczną kwotę. Oferta jest elementem realizo-
wanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu Kultura Dostępna.

 Kolejne elementy progra-
mu Kultura Dostępna będą 
wprowadzane w trakcie 2015 
r. Będą to m.in. darmowe wej-
ścia do wybranych muzeów 
sztuki współczesnej, dodatko-
we lekcje muzealne, transmisje 
spektakli teatralnych czy tańsze 
bilety do kina i na koncerty. In-
formacje o zniżkach lub bez-
płatnych wejściówkach będzie 
można znaleźć na stronie in-
ternetowej kulturadostepna.pl, 
której uruchomienie planowane 
jest przed wakacjami.
 Do programu „Muzea Naro-
dowe za złotówkę” przystąpiło 
kilkanaście placówek kultury 
z całego kraju. Wykaz wszyst-
kich dostępny jest na stronie 
www.mkidn.gov.pl.

Muzeum Wsi Kieleckiej  zaprasza w podróż do urokliwej 
dawnej polskiej wsi z zabytkową drewnianą zabudową. 
Spacer po skansenie w Tokarni jest możliwy w każdej 
chwili, dzięki najnowszej wersji wirtualnego zwiedzania. 
Jak udać się w tę niezwykłą podróż? Wystarczy otwo-
rzyć stronę www.mwk.com.pl
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 Prognozowany do 2050 r. 
spadek liczby ludności kraju 
o 4,5 mln jest implikacją spo-
dziewanego przebiegu proce-
sów demograficznych w woje-
wództwach. Procentowe zmia-
ny w końcu horyzontu prognozy 
w porównaniu z rokiem wejścio-
wym (2013) wskazują, że woje-
wództwo świętokrzyskie znaj-
dzie się w grupie 4 regionów 
(obok lubelskiego, łódzkiego 
i opolskiego) o znacznym ubyt-
ku populacji tj., ponad 20%. 
 W 2050 r. liczba mieszkań-
ców województwa świętokrzy-
skiego wyniesie niespełna 977 
tys.  W porównaniu do stanu 
w roku bazowym (2013) ozna-
cza to zmniejszenie liczby ludno-
ści o ponad 291 tys., tj. o 23,0%. 
Skala ubytku na takim poziomie 
plasuje region świętokrzyski na 
drugim miejscu za wojewódz-
twem opolskim (minus 25,9%). 
 Przedstawione ubytki popu-
lacji wynikają z prognozowa-
nych zmian w intensywności 
urodzeń i zgonów oraz migra-
cji ludności. Wyniki prognozy 
zakładają  utrzymywanie się 
ujemnego przyrostu natural-
nego. Systematyczny spadek 
urodzeń spodziewany jest we 
wszystkich regionach kraju.  
 W województwie świętokrzy-
skim 2050 r. poziom urodzeń  
będzie stanowił jedynie 57%  
urodzeń z roku 2013. Konse-
kwencją niskiej liczby urodzeń 
będzie pogłębienie już ujemne-
go przyrostu naturalnego, który 
w województwie świętokrzyskim 
obniży się z minus 3473 w 2013 
r. do minus 7926 w 2050 r. Na-
leży jednak zwrócić uwagę na 

fakt, że liczba zgonów nieznacz-
nie się zmniejszy (o 1,1%), co 
eliminuje wpływ tego składnika 
na niekorzystne kształtowanie 
się przyrostu naturalnego. 
 Z punktu widzenia przy-
szłych urodzeń – ogromne zna-
czenie ma liczba kobiet w wie-
ku prokreacyjnym. W 2013 r. 
kobiety  w wieku rozrodczym 
stanowiły 23,3% ogółu miesz-
kańców naszego województwa, 
a w 2050 r. prognozowany od-
setek będzie kształtował się na 
poziomie 15,5%. Prognozowa-
ne niekorzystne zmiany w licz-
bie kobiet będących w wieku 
prokreacyjnym nie spowodują 
zatem wzrostu liczby urodzeń. 
 Analiza liczebności i struktury 
ludności według kryterium eko-
nomicznego stanowi potwier-
dzenie tezy o zaawansowanym 
starzeniu demograficznym zaso-
bów pracy oraz wzroście wielko-
ści i udziału grupy w wieku eme-
rytalnym. Uwzględniając zmiany 
wieku emerytalnego liczebność 

osób w wieku poprodukcyjnym 
(67 i więcej) zwiększy się w per-
spektywie do 2050 roku o ponad 
28%. O ponad 33%  mniej będzie 
osób w wieku produkcyjnym, a o 
prawie 44% mniej - dzieci i mło-
dzieży do 17 roku życia. Kierunki 
tych zmian wskazują na znaczą-
ce i trwałe przesunięcia w udzia-
łach subpopulacji. Odsetek osób 
w wieku przedprodukcyjnym 
zmniejszy się z 17,3% w 2013 
do 12,7% w 2050 r. Mniej będzie 
także przedstawicieli w wieku 
produkcyjnym. Ich udział zmniej-
szy się odpowiednio z 63,3% do 
54,9% przy jednoczesnym wzro-

Przyszłość demograficzna 
regionu świętokrzyskiego. 
Prognoza 2050
Demograficzna wizja kraju jaka wyłania się z najnowszej prognozy ludności  zakłada  dalszy, stopniowy ubytek licz-
by ludności oraz znaczące zmiany struktury według wieku. Oba te fakty wynikają z mechanizmów powiązań między 
natężeniem urodzeń i zgonów oraz ruchów wędrówkowych ludności. 
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ście odsetka osób w wieku eme-
rytalnym z 19,5% do 32,4%. 
 Jako miarę zaawansowania 
procesu starzenia wykorzystuje 
się medianę tj. taki wiek, które-
go jedna połowa populacji jesz-
cze nie osiągnęła, zaś druga już 
ukończyła. Przewiduje się, że 
w 2050 r. wiek środkowy wzro-
śnie do 53,6 lat dla mężczyzn 
i do 58,1 lat dla kobiet, co ozna-
cza w skali województwa wzrost 
o odpowiednio 15,2 i 15,8 lat. 
 Podobnie jak w kraju, także 
w województwie, od lat obser-
wuje się niekorzystne tenden-
cje demograficzne. Skala tych 
przemian będzie jednak dla nas 
bardziej dotkliwa. Województwo 
znalazło się w takim momencie 
rozwoju demograficznego, że 
nawet wzrost współczynnika 
dzietności do poziomu gwa-
rantującego prostą zastępowal-
ność pokoleń w krótkim okresie 
nie spowoduje odwrócenia tych 
procesów i nie powstrzyma 
zmniejszania się liczby ludności. 
Przy tak znacznym zniekształce-
niu struktury populacji proces 
odbudowy demograficznej jest 
procesem powolnym i wymaga 
długofalowych działań. 

Urząd Statystyczny
w Kielcach
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 W ostatnich latach święto-
krzyskie stoki są bardzo chętnie 
odwiedzane nie tylko przez nar-
ciarzy z naszego regionu, ale 
również sąsiednich województw 
– mazowieckiego czy łódzkiego 
– do naszych stoków mają bo-
wiem znacznie bliżej niż do tych 
położonych np. w Tatrach. Korzy-
stają na tym nie tylko właściciele 
stoków, ale również cały region, 
który zyskuje rozpoznawalność 
turystyczną. Miały na to wpływ 
m.in. spoty telewizyjne promu-
jące narciarstwo w Świętokrzy-
skim, które w ostatnich latach 
były emitowane przez najwięk-
sze stacje telewizyjne w Polsce, 
m.in. TVN24 na zlecenie Regio-
nalnej Organizacji Turystycznej 
Województwa Świętokrzyskiego.
 W naszym regionie jest pra-
wie 20 wyciągów narciarskich 
na 8 stokach. Większość sto-
ków ma dość łagodne zjazdy, 
nadaje się zarówno dla po-
czątkujących, jak i zaawan-
sowanych, jest wręcz idealna 
do uprawiania narciarstwa 
rekreacyjnego, „rodzinnego”. 
Wszystkie, oprócz stoku w Par-
ku Piszczele w Sandomierzu, 
są sztuczne naśnieżane i mają 
oświetlenie, dzięki czemu z zi-
mowych atrakcji można ko-
rzystać do późnych godzin 
nocnych. Przy wielu działają 
wypożyczalnie sprzętu i szkół-
ki narciarskie, przy niektórych 
sztuczne lodowiska. W pobliżu 
jest baza noclegowa o zróżni-
cowanym standardzie i cenach.
 Początek sezonu zimowe-
go 2014/2015 ze względu na 
pogodę nie był idealny dla nar-
ciarzy. Krótki okres prawdziwej 
zimy w grudniu sprawił, że wiele 
stoków po krótkim okresie dzia-
łania musiało wstrzymać lub 
ograniczyć jazdy.

Idealne warunki do szusowania
w Świętokrzyskiem

Rozpoczęły się zimowe ferie w województwie świętokrzyskim. Dzięki mroźnemu i śnieżnemu początkowi lutego, 
wszyscy miłośnicy białego szaleństwa mają świetne warunki do jazdy na nartach czy deskach snowboardowych 
na świętokrzyskich stokach narciarskich. Na większości z nich utrzymuje się gruba pokrywa śnieżna, która może 
pozwolić na jazdę jeszcze w marcu. 

powinny zatem pozostać ko-
rzystne dla miłośników białego 
szaleństwa.
 - Ta pokrywa śnieżna przy 
dość niskich temperaturach 
może nam starczyć nawet do 
końca marca – mówi Bartłomiej 
Jończyk.
 - Warunki w szybkim tempie 
mogą popsuć jedynie długo-
trwałe opady deszczu – dodaje 
Monika Pękala.
 Wiele wskazuje na to, że 
dni, w których będzie można 
poszusować będzie tej zimy 
będzie jeszcze sporo, dlatego 
wszystkich tych, którzy nie byli 
jeszcze na żadnym ze święto-
krzyskich stoków zachęcamy 
do udania się na najbliższy 
i spróbowania swoich sił na 
nartach. Informacje o warun-
kach na świętokrzyskich sto-
kach, ich adresy oraz mapy 
dojazdu można znaleźć na 
specjalnie utworzonej stronie 
internetowej www.narty-swie-
tokrzyskie.pl.

Mateusz Cieślicki

 - Grudzień był zdecydowa-
nie na minus, śnieg był bardzo 
krótko i dopiero od końca roku 
regularnie zaśnieżamy stoki. 
Podczas ferii, które były w wo-
jewództwie mazowieckim, po-
nownie zauważyliśmy wzrost 
liczby turystów. Liczymy że 
będzie jeszcze lepiej, szcze-
gólnie podczas ferii w naszym 
województwie. Prognozy nie są 
jednak korzystne – mówi Bar-
tłomiej Jończyk, dyrektor Cen-
trum Aktywnego Wypoczynku 
„Telegraf” w Kielcach.
 Bardzo dobre warunki – z po-
krywą śnieżną wynoszącą około 
pół metra – od początku lutego 
panują na stokach „Telegraf” 
i „Stadion” w Kielcach, w ośrod-
ku „Sabat Krajno”, na stoku 
w Niestachowie, Stacji Narciar-
skiej Baba Jaga w Bodzentynie, 
na stokach w Konarach i Tum-
linie. Poszaleć można również 
na znajdującym się w jednym 
z największych kompleksów 
turystycznych w Polsce stoku 
Szwajcarii Bałtowskiej. 

 - Mimo nieco słabszej pogo-
dy na początku sezonu, turyści 
cały czas dopisywali, a pod-
czas ferii województwa mazo-
wieckiego było ich tradycyjnie 
wielu. Teraz pozostaje tylko li-
czyć na pogodę – mówi Marta 
Pękala z ośrodka narciarskiego 
Szwajcaria Bałtowska. Atrakcją 
tego kompleksu jest utworzony 
w ubiegłym roku Snow Park, 
w którym coś dla siebie znajdą 
miłośnicy nieco bardziej ekstre-
malnej jazdy. Ustawione zostały 
tam m.in. poręcz spadowa, box 
prosty, butter box, box rainbow, 
box disaster, wallride.
 Wszystkie wymienione sto-
ki są regularnie naśnieżane 
w przypadku braku opadów 
śniegu dzięki czemu warunki 
dla narciarzy są wyśmienite. 
Prognozy pogody wskazują, że 
do końca lutego temperatury 
będą utrzymywać się powyżej 
zera i w najbliższych dniach 
można spodziewać się lekkiej 
odwilży, ale nie powinien padać 
deszcz. Warunki na stokach 

 Świętokrzyskie może poszczycić się prawie 20 stokami narciarskimi
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Prawnik radzi…
Sołtysi to prawdziwi gospodarze wsi. To właśnie oni potrafią zmobilizować ludzi do działania, zgromadzić ich wokół 
własnej idei, wyzwolić ciekawe pomysły, a przede wszystkim energię do ich realizacji. Często jednak w swojej pracy 
napotykają na różnego rodzaju problemy prawno- administracyjne. Wspólnie ze Zbigniewem Stefańczykiem, radcą 
prawnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pomagamy je rozwiązać. 

Henryk Piotrowski, sołtys so-
łectwa Karwowa, gmina Opa-
tów:

- W jaki sposób reagować na 
ciągłe konflikty, do których 
doprowadza jeden z miesz-
kańców sołectwa. Czy reago-
wać na nieustanne donosy 
jednego z mieszkańców, któ-
remu wszystko się nie podo-
ba, do wszystkich ma zarzu-
ty? W jaki sposób rozwiązy-
wać takie problemy?

Zbigniew Stefańczyk: - Do 
kompetencji i obowiązków 
sołtysa należy między innymi 
zwoływanie zebrań wiejskich, 
posiedzeń rady sołeckiej, skła-
danie sprawozdań ze swej 
działalności, reprezentowanie 
mieszkańców sołectwa wobec 
rady gminy i wójta, gospodaro-
wanie składnikami mienia w za-
kresie zwykłego zarządu, usta-
nowionego przez organy gmi-
ny, organizowanie wspólnych 
przedsięwzięć w sołectwie czy 
informowanie mieszkańców so-
łectwa o wszystkich sprawach 
istotnych dla sołectwa. 

 Jednym z podstawowych 
zadań własnych jednostek sa-
morządu terytorialnego jest po-
prawa bezpieczeństwa miesz-

kańców. Zaspokajanie zbioro-
wych potrzeb wspólnoty, w tym 
porządek publiczny i bezpie-
czeństwo obywateli oraz ochro-
na przeciwpożarowa i przeciw-
powodziowa, należy do zadań 
własnych gminy. Tak stanowi 
art. 7 ustawy o samorządzie 
gminnym z 8 marca 1990 roku. 
(Dz.U. 2013.594 ze zm.).

 W żadnej jednak ustawie nie 
znajdziemy przepisu mówią-
cego, w jaki sposób sołtys ma 
załagadzać czy rozwiązywać 
spory między mieszkańcami 
sołectwa.

 Jedynym wyjściem z ta-
kiej sytuacji jest skorzystanie 
z możliwości, jakie daje zebra-
nie wiejskie, na które zostaliby 
zaproszeni na przykład przed-
stawiciele policji, straży pożar-
nej oraz wójt czy radni gminy. 
Mieszkańcom przedstawione 
zostałyby tematy dotyczące 
stanu porządku, bezpieczeń-
stwa, odpadów komunalnych 
itp. na terenie sołectwa. Miesz-
kańcy sołectwa mieliby możli-
wość przedyskutowania dane-
go problemu.

- Czy sołtys powinien uczest-
niczyć w sporze, który doty-
czy rozgraniczenia granicy 
między polami sąsiadów? Czy 
powinien zgadzać się na ze-
znawanie, gdy jest podawany 
za świadka przez jedną ze 
stron konfliktu?

stwierdza to art. 274 § 1 k.p.c. 
skaże świadka na grzywnę, po 
czym wezwie go powtórnie, 
a w razie ponownego niesta-
wiennictwa skaże na ponowną 
grzywnę i może zarządzić przy-
musowe sprowadzenie.

 Sołtys w sądzie może na-
tomiast odmówić odpowiedzi 
na zadane mu pytanie, jeżeli 
zeznania mogłyby narazić jego 
lub jego bliskich na odpowie-
dzialność karną, hańbę lub do-
tkliwą i bezpośrednią szkodę 
majątkową albo, jeżeli zeznanie 
miałoby być połączone z po-
gwałceniem istotnej tajemni-
cy zawodowej. Sąd wzywając 
świadka przedstawia zwięzłą 
osnowę przepisów karnych 
za pogwałcenie obowiązków 
świadka. Zaś przed przesłucha-
niem uprzedza świadka o pra-
wie odmowy zeznań jak i też od-
powiedzialności karnej za skła-
danie fałszywych zeznań. Samo 
przesłuchanie rozpoczyna się 
od pytań dotyczących jego 
osoby oraz stosunku do stron. 

 Warto pamiętać, że nikt nie 
ma prawa odmówić zeznań 
w charakterze świadka, z wy-
jątkiem małżonków stron, ich 
wstępnych, zstępnych i ro-
dzeństwa oraz powinowatych 
w tej samej linii lub stopniu, jak 
również osób pozostających ze 
stronami w stosunku przyspo-
sobienia.

Oprac. Agata Kołacz

Zbigniew Stefańczyk: - Nie 
należy do obowiązków sołtysa 
bycie rozjemcą w sprawach, 
do których odnosi się pytanie. 
Nie mniej ewentualne działania 
z jego strony mające na celu 
pogodzenie zwaśnionych stron 
należy odczytywać pozytyw-
nie i bardziej przypisywać jego 
osobie niż funkcji.

 Jeśli sołtys zostanie we-
zwany do sądu w charakterze 
świadka musi się stawić w dniu 
rozprawy. Za nieusprawiedliwio-
ne niestawiennictwo sąd, jak 

Naszych świętokrzyskich sołtysów zachęca-

my do nadsyłania pytań do prawnika. Będzie-

my na nie odpowiadać w kolejnych wyda-

niach Świętokrzyskiego Informatora Samo-

rządowego „Nasz Region”.Janusz Lis, sołtys sołectwa 
Okalina Wieś, gmina Opatów: 
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Zgłoś Sołtysa 
Do 30 marca br. można zgłaszać kandydatów do tytułu Sołtysa Roku 2014 województwa świętokrzyskiego. Celem 
konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej jest promowanie najbardziej aktywnych 
gospodarzy sołectw, którzy podejmują działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, dbają o rozwój sołectwa 
i gminy, są wzorem do naśladowania. Kandydatury mogą zgłaszać koła sołtysów, mieszkańcy, organizacje pozarzą-
dowe oraz władze samorządowe. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął marszałek województwa Adam 
Jarubas.

 Kandydata do udziału 
w konkursie mogą zgłaszać: 
rady sołeckie, mieszkańcy so-
łectwa, rady parafialne, a także 
organizacje pozarządowe, np. 
Ochotnicze Straże Pożarne, 
Koła Gospodyń Wiejskich, sto-
warzyszenia sołtysów wszyst-
kich szczebli oraz organy wła-
dzy samorządowej: starostowie 
wójtowie, burmistrzowie. Przy 
wyborze Sołtysa Roku, Kapitu-
ła Konkursu będzie brała pod 

uwagę m.in. osiągnięcia popra-
wiające infrastrukturę sołectwa 
i gminy, działania integracyjne 
na rzecz lokalnej społeczno-
ści, przynależność do innych 
organizacji, rezultaty działalno-

ści społecznej, ilość kadencji 
pełnienia funkcji sołtysa. O roz-
strzygnięciu  i przyznaniu  tytułu 
„Sołtysa Roku” zadecyduje Ka-
pituła Konkursu składająca się 
z przedstawicieli Zarządu SSZK 
i przedstawiciela marszałka wo-
jewództwa.
 Konkurs zostanie rozstrzy-
gnięty do 30 kwietnia 2015r., 
a wyróżnienia i nagrody dla 
laureatów zostaną wręczo-
ne podczas  Zjazdu Sołtysów 

w ostatni weekend czerwca br. 
w Wąchocku. Główna nagroda 
w konkursie wynosi 20 tys. zł 
i jest przeznaczona dla sołec-
twa, którego sołtys zostanie wy-
różniony tytułem „Sołtys Roku”. 
Nagrodzony Sołtys otrzymuje 
także statuetkę sołtysa.
Zgłoszenia należy przysyłać 
na adres:
Feliks Januchta
ul. Zagórska 12
26-085 Miedziana Góra

 Szlak „Świętokrzyska Kuźnia 
Smaków” jest innowacyjnym 
produktem turystycznym, który 
ma pokazać miejsca serwowa-
nia kuchni regionalnej, wytwa-
rzania i sprzedaży produktów 
tradycyjnych i lokalnych cha-
rakterystycznych dla powiatów 
sandomierskiego, opatowskie-
go, ostrowieckiego i kieleckie-
go. Na szlaku będą mogli się 
znaleźć producenci wytwarza-
jący lub oferujący uznany pro-
dukt lokalny, tradycyjny, kuchnię 
regionalną – uczestnicy szkoleń 
w ramach zadania „Świętokrzy-
ska Kuźnia Smaków”, a także 
podmioty oferujące taki pro-
dukt, które zadeklarują swój 
udział w szlaku. Projekt jest 
współfinansowany przez Szwaj-
carię w ramach szwajcarskiego 

Tak się wykuwają…
świętokrzyskie przysmaki!

34 podmioty z czterech powiatów województwa świętokrzyskiego otrzymały certyfikaty Świętokrzyskiej Kuźni Sma-
ków - projektu szlaku kulinarnego, w którym skupione będą podmioty oferujące produkty tradycyjne, tworzone na 
bazie naturalnych i ekologicznych składników. W spotkaniu uczestniczył Sławomir Neugebauer, dyrektor Depar-
tamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

programu współpracy z nowy-
mi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej i jest częścią więk-
szego projektu, realizowanego 
przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskie-
go - „Góry Świętokrzyskie na-
szą przyszłością”.
 28 stycznia w Regionalnym 
Centrum Naukowo-Technolo-
gicznym oficjalnie wręczono cer-
tyfikaty podmiotom, które spełni-
ły wszystkie wymogi szlaku i nie-
bawem będą oferowały swoje 
produkty. Są to m.in. restauracje, 
gospodarstwa agroturystyczne 
i ogrodnicze, winnice, pasieki, 
piekarnie czy spółdzielnie mle-
czarskie. Produkty członków 
szlaku prezentowane były w re-
stauracji Centrum Konferencyj-
no-Bankietowego Da Vinci.

 - To projekt ważny, który jest 
komponentem znacznie więk-
szego programu, realizowane-
go przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskie-
go. Świętokrzyska Kuźnia Sma-
ków ma już na koncie pierwsze 
sukcesy - zakończyliśmy już 
część szkoleniową w czterech 
powiatach, zrealizowaliśmy 
wyjazdy studyjne. Łącznie prze-
szkoliliśmy 80 osób. Powstała 
również publikacja, zawierająca 
90 przepisów potraw lokalnych, 
wyłonionych w drodze konkur-
su. Opracowaliśmy 12 wnio-
sków o wpis na Listę Produktów 
Tradycyjnych i chcemy wydać 
mapę, która będzie dodatkiem 
turystycznym dla przybywają-
cych do województwa święto-
krzyskiego. Zaznaczone mają 

na niej być wszystkie podmioty 
skupione w sieci. Projekt cieszy 
się dużym zainteresowaniem 
i może stanowić przykład no-
wych rozwiązań, które promują 
produkt tradycyjny i regionalną 
kuchnię - powiedział dyrektor 
Świętokrzyskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego, Jarosław 
Mostowski.
 - Nasz projekt rozpoczęli-
śmy w 2013 roku, a zakończy 
się on w połowie obecnego. 
Jego założenia są bardzo am-
bitne,  gdyż będzie to pierw-
szy w Polsce szlak turystyczny 
oparty o żywność tradycyjną. 
Chcieliśmy dobrze przygoto-
wać tych, którzy będą w nim 
uczestniczyć, stąd szkolenia 
i wyjazdy seminaryjne. Daliśmy 
również podmiotom narzędzia, 
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dzięki którym będą mogły lepiej 
promować siebie i sieć, jednym 
z nich jest tzw. kredens święto-
krzyski, w którym mają znaleźć 
się minimum 3 produkty należą-
ce do sieci – podkreślała Tere-
sa Wąsik, koordynator projektu 
z ramienia Świętokrzyskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Modliszewicach.
 Promować projekt pozwolą 
środki pozyskane przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego ze szwajcar-
skiego programu współpracy 
z nowymi krajami członkowski-
mi Unii Europejskiej. - Chcemy 
przez cały projekt, którego czę-
ścią jest omawiana sieć, po-
kazać, że Góry Świętokrzyskie 
mogą być dla nas przyszłością 
i alternatywą. Projekt Święto-
krzyskiej Kuźni Smaków jest 
wynikiem naszych wspólnych 
rozważań ze Świętokrzyskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolni-
czego i będzie dobrym uzu-
pełnieniem oferty turystycznej, 
którą ma województwo. Długo 
pracowaliśmy nad programem 
„Góry Świętokrzyskie Naszą 
Przyszłością”, nie było łatwo 
pozyskać te środki i choć nie są 
one duże, to wierzymy, że będą 
zaczątkiem do rozwoju dużych 

projektów i pobudzenia przed-
siębiorczości – powiedział Sła-
womir Neugebauer, dyrektor 
Departamentu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich i Środowiska 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego.
 Ci, którzy otrzymali certyfika-
ty entuzjastycznie podchodzą 
do projektu, który pozwoli im na 

ściągnięcie kolejnych turystów 
– Świętokrzyska Kuźnia Sma-
ków to bardzo dobry program, 
dotychczas promowano przede 
wszystkim atrakcje turystyczne, 
teraz ta oferta zostanie uzupeł-
niona czynnikiem kulinarnym, 
a turyści szukają takich doznań. 
W naszej restauracji stworzyli-
śmy całe menu składające się 

z produktów regionalnych – 
przystawkę, zupę, obiad i deser 
– mówił Grzegorz Różalski z re-
stauracji Żmigród w Opatowie.
 Zakończenie realizacji pro-
jektu nastąpi na Targach AGRO-
TRAVEL, gdzie odbędzie się 
specjalna konferencja dotyczącą 
projektu.

Mateusz Cieślicki

 Sławomir Neugebauer i Ireneusz Bęben prezentujący napękowskie miody

Certyfikaty Świętokrzyskiej Kuźni Smaku otrzymały 34 podmioty z 4 powiatów województwa



Krzyżówka samorządowa
Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach ułożone od 1 do 22 utworzą hasło. Wśród autorów prawidłowych 
odpowiedzi wylosujemy nagrodę. Rozwiązania prosimy przesyłać listownie na adres Redakcji. Czekamy do 13 marca br.

Krzyżówkę przygotował Robert Siwiec
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POZIOMO:
1. jednostka organizacyjna Urzędu Mar-

szałkowskiego 
5. gospodarz województwa 
10. organ uchwałodawczy Samorządu Wo-

jewództwa 
13. obwód, okręg 
14. obchodzi imieniny 7 września 
15. wyższy przełożony w męskich zako-

nach katolickich 
17. np. pogody 
18. jurysdykcja 
19. gatunek wierzby 
21. przywódca, przodownik 
22. spotkanie członków organizacji, na któ-

rym podejmuje się decyzje w istotnych 
kwestiach 

24. niepełnoletni syn w szlacheckiej, za-
możnej rodzinie 

25. podejmują ją radni 
28. buduje tożsamość narodów, społe-

czeństw 
30. kolasa 
33. system organów służący sprawowaniu 

władzy wykonawczej w państwie 
35. linia życia 
36. region w województwie świętokrzyskim 

nad środkową i dolną Nidą 

38. dalszy widok, dalszy plan 
42. świętokrzyska rzeka, lewy dopływ gór-

nej Wisły 
44. używane, wysłużone 
45. obchodzi urodziny 30 listopada 
47. część długu płacona w określonym ter-

minie 
48. imię marszałka województwa święto-

krzyskiego 
49. procedura, tryb 
52. gablota 
54. droga, promenada 
56. zasoby finansowe przeznaczone na 

określone cele, np. Unii Europejskiej 
58. czas dodany do meczu 
59. osoba pobierająca cło 
61. ubiega się o urząd np. wójta, burmistrza  
63. komnata, pomieszczenie 
64. wiosenny kwiat z rodziny szparagowatych 
66. świadczenie finansowe, np. inwalidzka 
67. rozprawa, dyskurs 
68. przytoczona wypowiedź 
69. formularz 
70. 6 października zaprasza na imieniny 
71. grupa społeczna funkcjonująca według 

określonych reguł 
73. zawiera się podczas nich transakcje 

handlowe 

74. sojusznik 
75. konkluzja 
76. np. zimowe, w Świętokrzyskiem rozpo-

częły się 16 lutego 
77. do niego wędrował Koziołek Matołek 

PIONOWO:
1. „… bezpośrednia”, nazwa subwencji 

udzielanej rolnikom w UE 
2. operacyjny, np. Kapitał Ludzki 
3. indiański zwiadowca 
4. ciekawostka 
6. remont, adaptacja, modernizacja 
7. wafel 
8. zboże rosnące na zagonie 
9. Kazimierz, członek Zarządu Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego 
11. atrybut świętokrzyskich czarownic 
12. majątek 
16. monit 
20. zgromadzenie, demonstracja 
23. posiadacz, dysponent 
24. np. medialny lub honorowy 
26. syn cara 
27. dobrowolna praca na rzecz innych 
29. jednostka monetarna m.in. Iraku i Serbii 
31. podstawowa komórka społeczna 

32. rodzaj roślin należący do rodziny grubo-
szowatych 

34. w państwie sprawuje władzę wykonaw-
czą 

37. nakład na zwiększenie majątku, np. ka-
pitałowa 

38. sitowie, trzcina 
39. akt prawny tworzony przez Sejm RP 
40. atest, zaświadczenie, licencja 
41. dolna część futryny drzwiowej 
43. np. radny, wójt, marszałek wojewódz-

twa 
46. frakcja, partia  
50. człowiek posiadający szeroką wiedzę 
51. stan pogotowia, wezwanie do działania 

w chwili zagrożenia 
53. „… Świetokrzyskie”, nagrody Samorzą-

du Województwa Świętokrzyskiego dla 
uzdolnionej młodzieży 

55. ma siedzibę przy ul. Żeromskiego 12 
w Kielcach 

57. wolne, nieobsadzone stanowisko 
60. budowniczy, konstruktor 
62. podróż służbowa 
65. podróżowanie 
72. Kowalczyk, dyrektor Departamentu 

Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Tu-
rystyki UMWŚ


