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 - „Świętokrzyska Victoria” 
to nagroda, która już po raz 
siódmy zostanie wręczona naj-
aktywniejszym samorządom, 
najprężniej działającym przed-
siębiorstwom i osobom, które 
rozsławiają region świętokrzyski 
w kraju i zagranicą. To niezwy-
kle prestiżowe wyróżnienie, ho-
norujące regionalnych liderów 
- podkreślał Arkadiusz Bąk, 
przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.
 - Spotykamy się w gronie 
osób, dzięki którym nasze 
województwo może się rozwi-
jać. Potrzebujemy aktywnego 
społeczeństwa, innowacyjnej 
gospodarki, dobrego prawa 
i sprawnej administracji - to naj-
prostsza definicja warunków, 
które powinniśmy zapewnić, 
aby rozwijały się nasze regiony 
i nasz kraj. Nagradzamy osoby, 
które wkładają ogromną pasję 
w to, aby na tych obszarach 
nasze województwo mogło się 
rozwijać. Tworzymy wspólnotę 
„świętokrzyskich górali”, która 
tylko razem może odnosić suk-
cesy – mówił marszałek Adam 
Jarubas. 
 Zanim poznaliśmy zwycięz-
ców siódmej edycji „Święto-
krzyskiej Victorii”, uhonorowano 
osoby, przedsiębiorstwa i sa-
morządy, które Kapituła Kon-
kursu nominowała do nagro-
dy  - w kategorii „Samorząd-
ność”: gminy: Busko-Zdrój, 
Bieliny, Strawczyn, Morawicę 
i Powiat Kielecki; w kategorii 
„Przedsiębiorczość”: Okrę-
gową Spółdzielnię Mleczar-
ską Włoszczowa, FURMA-
NEK RENEWAL Sp. z o.o. 

To oni rozsławiają
region świętokrzyski

Artysta Rafał Olbiński, Powiat Kielecki oraz MESKO S.A. to laureaci siódmej edycji nagrody „Świętokrzyska Victo-
ria”. 17 lutego w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Gospo-
darzami gali byli przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk i marszałek Adam Jarubas. W uroczystości uczestniczyli 
także wicemarszałek Jan Maćkowiak, członkowie Zarządu Województwa - Agata Binkowska, Kazimierz Kotowski 
i Piotr Żołądek oraz Sekretarz Województwa Bernard Antos, radni Sejmiku - Małgorzata Stanioch i Henryk Milcarz, 
parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej, świata nauki i biznesu oraz samorządowcy. Galę uświet-
nił koncert zespołu PECTUS.

w Daleszycach, MESKO S.A. 
w Skarżysku-Kamiennej , 
Zakład Doskonalenia Za-
wodowego w Kielcach oraz 
Niepubliczne Przedszkole 
Artystyczno-Językowe „Sło-
neczko” w Busku-Zdroju.
 Natomiast w kategorii „Oso-
bowość”: Rafała Olbińskiego 
- malarza, grafika, twórcę plaka-
tów, absolwenta I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Stefana Że-
romskiego w Kielcach, obecnie 
mieszkającego w Nowym Jorku, 
Marię Adamczyk - od 14 lat  
prezes Świętokrzyskiego Banku 
Żywności w Ostrowcu Święto-
krzyskim. Pomoc banku dociera 
do około 30 tys. mieszkańców 
województwa świętokrzyskiego, 
Księdza Mariana Fatygę - pro-
boszcza Parafii pw. Św. Jana 
Chrzciciela w Skalbmierzu, or-
ganizatora akcji charytatywnych, 
Stefana Wyczyńskiego - soli-
stę i kierownika kapeli ludowej 
oraz Księdza Stanisława Słowi-
ka - dyrektora naczelnego Cari-

tas Diecezji Kieleckiej, prezesa 
kieleckiego koła Towarzystwa 
Pomocy im. Św. Brata Alberta. 
 Kulminacyjnym momentem 
gali było ogłoszenie zwycięz-
ców VII edycji nagrody.
 Laureatem „Świętokrzyskiej 
Victorii” w kategorii „Samo-
rządność” został Powiat Kie-
lecki. – Jest jednym  z najak-
tywniejszych samorządów w 
regionie w sięganiu po środki 
unijne. W ostatnich latach zre-
alizował szereg przedsięwzięć 
w obszarze  infrastruktury dro-
gowej, sportowo-rekreacyjnej, 
ochrony środowiska, infrastruk-
tury komunikacyjnej czy eduka-
cji. To samorząd, który stawia 
na działania proinwestycyjne 
i prorozwojowe. Wdraża rozwią-
zania poprawiające jakość ob-
sługi mieszkańców oraz funk-
cjonowania jednostki samorzą-
du terytorialnego. Szczególną 
wagę przykłada do rozwijania 
społeczeństwa informacyjnego 
i społeczeństwa obywatelskie-

go. To samorząd, który osiem 
razy z rzędu zwyciężał w Ogól-
nopolskim Rankingu Powiatów 
organizowanym przez Związek 
Powiatów Polskich - powiedział 
marszałek Adam Jarubas, 
ogłaszając zwycięzcę w kate-
gorii „Samorządność”. 
- „Świętokrzyska Victoria” to 
spełnienie marzeń wielu Za-
rządów,  kadencji rad powia-
tu kieleckiego, naszego snu 
o Victorii. Dziękujemy Kapitule, 
że doceniła nasz trud, wysiłek 
i wszelkie starania, które po-
dejmujemy, aby rozwijać nasz 
powiat, czego dowodem są 
liczne inwestycje, wielokrotnie 
realizowane przy wsparciu unij-
nych środków – mówił Michał 
Godowski, starosta kielecki, 
który odebrał statuetkę wraz 
z wicestarostą Zenonem Janu-
sem i przewodniczącym Rady 
Powiatu Kieleckiego Janem 
Cedro.
 W kategorii „Przedsiębior-
czość” statuetką „Świętokrzy-
skiej Victorii” uhonorowana 
została firma MESKO S.A. - To 
przedsiębiorstwo o 90-letnim 
doświadczeniu w swojej bran-
ży. Uznany producent i dostaw-
ca, współpracujący z liderami 
rynków całego świata. Swo-
im kontrahentom gwarantuje 
najlepszą jakość wykonania 
i profesjonalny serwis. Jest 
laureatem wielu nagród, m.in. 
Nagrody Gospodarczej Prezy-
denta RP oraz nagrody ministra 
gospodarki za najlepsze wyniki 
eksportowe. To zatrudniający 
ponad 1000 osób, jeden z li-
derów świętokrzyskiej gospo-
darki - podkreślał Arkadiusz 

 Laureaci VII edycji Świętokrzyskiej Victorii
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Bąk, przewodniczący Sejmiku 
przybliżając sylwetkę laureata. 
- Dziękujemy za docenienie 90 
lat tradycji, nowoczesności i in-
nowacyjności. Jesteśmy dużym 
przedsiębiorstwem produku-
jącym nowoczesne uzbroje-
nie. Możemy się dynamicznie 
rozwijać m.in. dzięki unijnym 
środkom oraz aktywnie uczest-
niczyć w modernizacji Wojska 
Polskiego - powiedział Andrzej 
Piątek, członek Zarządu ME-
SKO S.A. 
 Natomiast w kategorii „Oso-
bowość” laureatem „Święto-
krzyskiej Victorii” został Rafał 
Olbiński - Honorowy Obywa-
tel Kielc i ambasador Święto-
krzyskiego w świecie, Kawaler  

Krzyża Oficerskiego „Orderu 
Odrodzenia Polski”, artysta 
spełniający się w różnych ga-
tunkach sztuki, osoba ceniona 
za swoją twórczość i nagra-
dzana na wielu konkursach 
międzynarodowych. Uznany 
malarz, ilustrator i projektant. 
Jego prace zdobią liczne ga-
lerie i muzea całego świata.  
Za dokonania pracy twórczej 
i artystycznej, za nieocenione 
zasługi dla polskiej i światowej 
kultury, przywiązanie i pamięć 
o swoim regionie - uzasad-
niał  marszałek Adam Jarubas 
ogłaszając zwycięzcę w kate-
gorii „Osobowość”. Nagrodę 
w imieniu Rafała Olbińskiego 
odebrała jego siostra Maria 

KALEJDOSKOP

Marek Wójcik, podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Administracji i Cyfryzacji, 13 mar-
ca był gościem Kazimierza Kotowskiego, 
członka Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego. Rozmowa dotyczyła realizacji re-
gionalnej części projektu ”Sieć Szerokopa-
smowa Polski Wschodniej”, realizowanego 
w pięciu województwach Polski Wschod-
niej w ramach programu „Rozwój Polski 
Wschodniej” 2007-2013.

Nowa siedziba Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Kielcach została uroczyście otwarta 
4 marca. Placówka mieści się przy alei 
ks. Jerzego Popiełuszki 41. W uroczysto-
ści uczestniczyli Piotr Żołądek, członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, 
wiceprzewodniczący Sejmiku Tadeusz Ko-
walczyk i radny Sejmiku Henryk Milcarz.

24 lutego w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju w Warszawie odbyło się spotka-
nie roczne przedstawicieli Instytucji Zarzą-
dzającej Regionalnym Programem Opera-
cyjnym Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2007-2013 z przedstawicielkami Komisji 
Europejskiej. Województwo Świętokrzyskie 
reprezentowali: Kazimierz Kotowski, czło-
nek Zarządu, Grzegorz Orawiec, dyrektor 
Departamentu Polityki Regionalnej i Irena 
Sochacka, dyrektor Departamentu Wdra-
żania Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

Zaręba. - To dla mnie ogrom-
ny zaszczyt i przyjemność, że 
mogę przyjąć w imieniu brata to 
zaszczytne wyróżnienie. Mimo, 
że  Rafał tyle czasu spędza za 
granicą, nie zapomina o nim 
jego rodzinne miasto - mówiła 
siostra laureata. 
 Uroczystą galę uświetniły 
występy laureatów nagrody Sa-
morządu Województwa „Talenty 
Świętokrzyskie”: tancerzy Kata-
rzyny Oleś i Michała Barana, 
młodego gitarzysty Jana Mar-
kowskiego oraz pochodzącej 
z Pińczowa niezwykle utalen-
towanej wokalistki Magdaleny 
Paradziej. Uroczystosć zakoń-
czył koncert zespołu PECTUS.
Małgorzata Niewczas-Sochacka

Z okazji 25. rocznicy uchwa-
lenia ustawy o samorządzie 
terytorialnym w Pałacu Pre-
zydenckim w Warszawie 
Prezydent Bronisław Komo-
rowski wręczył odznaczenia 
państwowe oraz Nagrody 
Obywatelskie 25-lecia Sa-
morządności osobom zasłu-
żonym dla samorządu tery-
torialnego. Za wieloletnie za-
angażowanie w działalność 
na rzecz społeczności lokal-
nej nagrodą uhonorowany 
został marszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego Adam 
Jarubas.

 Jubileuszowemu spotkaniu 
towarzyszyło otwarcie wystawy 
„Samorząd. Demokracja. Wol-
ność. Ja, ty, my = samorząd”, 
przypominającej historię, twór-
ców i osiągnięcia samorządu 
w Polsce.

Marszałek z Nagrodą 
Obywatelską 25-lecia 
Samorządności

„Zarządzanie energią w świetle nowej usta-
wy o OZE” - konferencję pod taką nazwą 
zorganizowało 9 marca w Wojewódzkim 
Domu Kultury Świętokrzyskie Centrum In-
nowacji i Transferu Technologii. Obecni byli 
na niej członkowie Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego - Agata Binkowska 
i Piotr Żołądek oraz dyrektor Departamentu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska 
Urzędu Marszałkowskiego Sławomir Neu-
gebauer.

Marszałek uhonorowany został za zaangażowanie
na rzecz społeczności lokalnych
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Unijne fundusze
do 2020 roku

26 lutego w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik Kazimierz Kotowski uczestniczył w uroczystości otwarcia nowej 
perspektywy finansowej UE na lata 2014 - 2020. Decyzje dotyczące Umowy partnerstwa i programów operacyj-
nych dla polskich regionów wręczyły Komisarz UE ds. polityki regionalnej Corina Cretu oraz Minister Infrastruktury 
i Rozwoju Maria Wasiak. Polska na lata 2014-2020 otrzymała 82,5 miliardów euro, czyli ok. 349 miliardów złotych 
z polityki spójności. Na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020 przeznaczono alokację w wysokości ponad 1,364 mld euro.

 12 lutego 2015 roku nastąpi-
ło przyjęcie przez Komisję Eu-
ropejską ostatecznego kształtu 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020 
- mówi Kazimierz Kotowski, 
członek Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. – A tym 
samym zakończenie długiego 
okresu intensywnych prac i ne-
gocjacji nad najważniejszym dla 
naszego województwa doku-
mentem programowym.
 Dofinansowanie przyznane 
Województwu Świętokrzyskie-
mu w ramach Polityki spójności 
w nowej perspektywie finan-
sowej to ogromna szansa na 
rozwój oraz wsparcie inicja-
tyw, które mogą przysłużyć się 
wzrostowi gospodarczemu na-
szego regionu. Odpowiednie 
zainwestowanie europejskich 
środków strukturalnych wymaga 
dobrej strategii, stąd przygoto-
wanie Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020 było trudnym i wielomie-
sięcznym procesem prac nad 
jego zapisami. Ze względu na 
swoją wagę, dokument ten był 
przedmiotem szerokich konsul-
tacji społecznych, spotkań grup 
roboczych oraz eksperckich, 
a w finalnym etapie, najważniej-
szych negocjacji z Komisją Eu-
ropejską. W efekcie kompromisu 
wypracowanego podczas czte-
rech spotkań negocjacyjnych 
program został przekazany do 
zatwierdzenia w grudniu 2014 r., 
a ostateczna wersja dokumentu 
przyjęta została przez Komisję 
Europejską w lutym br. 
 Na realizację projektów w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020 przeznaczono alokację 
w wysokości ponad 1,364 mld 
EUR. Program jest finansowa-
ny z dwóch funduszy struk-
turalnych: Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 

– projekty infrastrukturalne; 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego – projekty społeczne 
i prozatrudnieniowe.
 Realizacji Programu przy-
świeca założenie, którym jest 
wzmacnianie przewagi kon-
kurencyjnej Województwa 
Świętokrzyskiego poprzez 
pobudzanie jego potencjału 
rozwojowego i wzrostu gospo-
darczego oraz podnoszenie 
poziomu życia mieszkańców 
regionu. Dwufunduszowość 
Programu sprzyja tym założe-
niom i  pozwoli na lepsze sko-
ordynowanie projektów, tak aby 
były one bardziej efektywne.
 Najważniejszym celem Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go jest budowa konkurencyjnej 
i silnej gospodarki Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego.
 Z uwagi na pro gospodarczy 
charakter Programu, w nowej 
perspektywie finansowej woje-
wództwo stawia na innowacje, 
przedsiębiorczość, energetykę 

a także na projekty z zakresu 
społeczeństwa informacyjnego. 
Na ten typ projektów zostanie 
przeznaczona niemal połowa 
dostępnej w ramach Progra-
mu alokacji.
 Istotnym elementem przewi-
dzianym do finansowania w no-
wej perspektywie UE jest wspie-
ranie sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. Silny akcent 
położony będzie ponadto na 
wzmocnienie otoczenia biznesu, 
umożliwienie przedsiębiorcom 
realizacji wspólnych przedsię-
wzięć, wypromowanie oferty 
eksportowej świętokrzyskich 
firm, uzbrajanie przez samorządy 
terenów inwestycyjnych z myślą 
o przyciągnięciu kapitału ze-
wnętrznego, a także wsparcie 
dla osób chcących założyć dzia-
łalność gospodarczą.
 Działania na rzecz poprawy 
warunków funkcjonowania przed-
siębiorstw będą obejmowały za-
równo pomoc finansową w zaku-
pie nowoczesnego sprzętu, ma-

 Inauguracja nowej perspektywy finansowej w Centrum Nauki Kopernik
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szyn jak również usług wsparcia 
dla biznesu, wspieranie regional-
nych podmiotów gospodarczych 
oraz pomoc przedsiębiorczości 
w zakresie inkubacji firm wcho-
dzących na rynek.
 Pracując na zapisami Pro-
gramu Samorząd Województwa 
we współpracy z lokalnymi part-
nerami ze świata biznesu i nauki 
wybrał najbardziej obiecujące 
rozwojowo gałęzie gospodarki 
województwa świętokrzyskiego 
tzw. inteligentne specjalizacje 
regionu. Wśród nich znalazł się: 
przemysł metalowo odlewniczy; 
zasobooszczędne budownictwo; 
nowoczesne rolnictwo; przetwór-
stwo spożywcze i turystyka zdro-
wotna i prozdrowotna – główne 
specjalizacje. Dodatkowo zostały 
wyodrębnione trzy specjaliza-
cje horyzontalne: technologie 
informacyjno – komunikacyjne; 
zrównoważony rozwój energe-
tyczny oraz branża targowo-kon-
gresowa. Środki kierowane dla  
przedsiębiorców koncentrować 
się będą przede wszystkim na 
tych właśnie najważniejszych 
sektorach, sprzyjając tym samym 
podniesieniu konkurencyjności 
gospodarki województwa.
 Szczególnie ważne w oparciu 
o zapisy Programu będzie wspie-

ranie gospodarki opartej na 
wiedzy tj. skupionej wokół nauki, 
edukacji i gospodarki. Dlatego 
też, dostępne środki unijne inwe-
stowane będą w stymulowanie 
aktywności badawczo-rozwojo-
wej przedsiębiorstw, współpra-
cę z uczelniami, w działalność 
gospodarczą oraz tworzenie no-
wych miejsc pracy.
 Z uwagi na ogromne zna-
czenie dla powodzenia proce-
sów rozwojowych regionu, obok 
wsparcia infrastruktury, ważne jest 
także podwyższanie poziomu 
kapitału społecznego. W ra-
mach Programu zaplanowano 
szereg działań zapewniających: 
dostęp do zatrudnienia osobom 
poszukującym pracy, służących 
wsparciu samozatrudnienia oraz 
umożliwiających dostęp do do-
radztwa i szkoleń zawodowych 
dla przedsiębiorców i pracowni-
ków.  Poza tym wspierane będą 
projekty dotyczące walki z wyklu-
czeniem społecznym i służące 
poprawie w dostępie  do wyso-
kiej jakości usług publicznych 
(m. in. żłobki, przedszkola, opieka 
zdrowotna, edukacja szkolna).
 Zgodnie z przyświecającą 
perspektywie finansowej 2014-
2020 zasadą koncentracji, środki 
finansowe w ramach Programu 

zostały także skierowane na 
obszary wymagające najpilniej-
szego wsparcia w ramach tzw. 
Obszarów Strategicznej Inter-
wencji (OSI), które charakteryzu-
ją się specyficznym potencjałem 
i potrzebami tj.:
• obszar funkcjonalny Miasta 
Kielce;
• obszary wiejskie o najgorszym 
dostępie do usług publicznych;
• miasta tracące swoje funkcje 
społeczno – gospodarcze;
• obszar uzdrowiskowy;
• obszar Gór Świętokrzyskich.

 W latach 2014-2020 ważnym 
elementem wsparcia będzie 
wzmocnienie obszarów miej-
skich. Nowym Instrumentem 
ukierunkowanym na te obszary 
będzie działanie Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne. Formuła 
ZIT realizowana będzie na tere-
nie miasta Kielce i 11 okolicz-
nych gmin i dotyczyć będzie m 
in. poprawy dostępności teryto-
rialnej, polepszeniu środowiska 
naturalnego, wsparciu efektyw-
ności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej, rozwi-
nięciu mobilności miejskiej oraz 
rozwoju edukacji.
 Istotne jest, iż w ramach 
RPOWŚ 2014-2020 wspierane 

będą także projekty dotyczą-
ce infrastruktury transportowej, 
ochrony środowiska naturalne-
go i dziedzictwa kulturowego. 
Silny akcent położony będzie 
także na wielokierunkową re-
witalizację obszarów – ekono-
miczną, społeczną oraz fizycz-
ną oraz wsparcie infrastruktury 
zdrowotnej, usług społecznych 
oraz edukacyjnej.
 W kontekście zatwierdze-
nia Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020 przez Komisję Europejską, 
obecnie trwają prace nad sys-
temem uruchomienia i wdraża-
nia Programu. Przewiduje się, 
iż pierwsze konkursy zostaną 
ogłoszone na przełomie III i IV 
kwartału 2015 r.
 Doświadczenia, które po-
siadamy, zwłaszcza w zakresie 
wzorcowego przebiegu wdra-
żania RPOWŚ 2007-2013, a co 
za tym idzie wysokiego poziomu 
absorpcji środków na tle Polski, 
stanowią gwarancję, iż Woje-
wództwo Świętokrzyskie w pełni 
wykorzysta  nowe szanse w ko-
lejnych latach.

Kazimierz Kotowski odebrał dokument potwierdzający uruchomienie nowego RPO dla Świętokrzyskiego
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 Sesja rozpoczęła się od po-
dziękowań dla byłego dyrek-
tora Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Kielcach Jana 
Gierady, który niedawno od-
szedł na emeryturę. Następnie 
minutą ciszy uczczono pamięć 
Jerzego Regulskiego - Był to je-
den z trzech ojców samorządu 
i samorządności w naszym kra-
ju - powiedział członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskie-
go Kazimierz Kotowski.
 Podczas obrad Ewelina 
Woźna - ekspert z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej za-
prezentowała model nieodpłat-
nego poradnictwa prawnego 
i obywatelskiego, wypracowa-
nego w ramach projektu „Opra-
cowanie kompleksowych i trwa-
łych mechanizmów wsparcia 
dla poradnictwa prawnego 
i obywatelskiego w Polsce. 
 - Jesteśmy zobowiązani Kar-
tą Praw Podstawowych przez 
Unię Europejską do wprowa-
dzenia systemu nieodpłatnego 
poradnictwa prawnego i oby-
watelskiego. W ramach projek-
tu zostały przygotowane 3 kon-
cepcje modelowych rozwiązań, 
nad którymi już przeprowadzo-
no konsultacje. Obecne rozwią-
zania są zbyt rozproszone. Na 
spotkaniach z radnymi sejmi-
ków rozmawiamy o tym, które 
z tych 3 rozwiązań jest najlep-
sze - mówiła Ewelina Woźna.
 Radni jednogłośnie podjęli 
uchwały o likwidacji aglomera-
cji Styków, Cedzyna, Wiślica, 
Brody i Sędziszów oraz wyzna-
czyli ponownie obszar i granice 
tych aglomeracji. Tę uchwałę, 
jak i kolejną dotyczącą okre-
ślenia ogólnej powierzchni 
przeznaczonej pod uprawy 
maku i konopi włóknistych oraz 
rejonizacji tych upraw pozy-
tywnie zaopiniowała Komisja 
Rolnictwa, Gospodarki Wodnej 
i Ochrony Środowiska.

Obradowali radni Sejmiku
Podczas 5. sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która odbyła się 23 lutego, radni wyrazili zamiar likwi-
dacji cieszącego się małą popularnością internatu w Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy, udzielili wsparcia 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz ustalili skład osobowy Komisji Odznaki Honorowej Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. Była również mowa o budowie ulicy Lwowskiej-bis w Sandomierzu wraz z remontem 
mostu na Wiśle.

Wiceprzewodniczący Sejmiku -  Andrzej Pruś i Tadeusz Kowalczyk

Jan Maćkowiak i Tadeusz Kowalczyk podziękowali Janowi Gieradzie za długoletnia pracę w WSZ w Kielcach

Radni zdecydowali o pomocy finansowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
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 Radni ustalili również skład 
osobowy Komisji Odznaki Ho-
norowej Województwa Święto-
krzyskiego. W gronie tym znaj-
dą się władze województwa, 
przedstawiciele Sejmiku Woje-
wództwa, ludzie świata nauki 
i kultury, przedstawiciele świata 
biznesu.
 Wyrazili także zamiar likwi-
dacji internatu w Policealnej 
Szkole Medycznej w Morawicy.
 - Powodem likwidacji jest 
bardzo mała liczba korzystają-
cych z niego. Obecnie 11 ze 155 
uczniów szkoły, a koszty pro-
wadzenia internatu są bardzo 
duże. Powodem małego zainte-
resowania jest to, że uczniowie 
posiadają własne środki trans-
portu, a połączenie z Morawicą 
jest dobre - wyjaśniała Agata 
Binkowska, członek Zarzą-
du Województwa Świętokrzy-
skiego. - Musimy oszczędzać 
pieniądze publiczne, a środki 
w ten sposób zagospodaro-
wane możemy przeznaczyć na 
rozwój szkoły - dodał dyrektor 
Departamentu Promocji, Edu-
kacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, 
Jacek Kowalczyk.
 Radni udzielili również po-
mocy finansowej dla Miasta 
Kielce - Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie z przezna-
czeniem na wsparcie zadania 
własnego powiatu z zakresu 
pomocy społecznej dotyczące-
go specjalistycznego poradnic-
twa realizowanego w ramach 
„Telefonu zaufania dla osób 
w kryzysie”.
 - To kolejne wsparcie Samo-
rządu Województwa dla ośrod-
ka miejskiego. Korzysta z niego 

bardzo dużo osób, wielu z nich 
udało się już pomóc i wierzymy, 
że te pieniądze przyczynią się 
kolejnym potrzebującym - po-
wiedział członek Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
Piotr Żołądek.
 Radni zdecydowali się 
również przyjąć stanowisko 
Sejmiku dotyczące budowy 
ul. Lwowskiej-bis w Sandomie-
rzu, czyli rozbudowie drogi kra-
jowej nr 77 razem z remontem 
starego mostu zamkniętego 
z powodu złego stanu tech-
nicznego. Inwestycja nie znala-
zła się w rządowym „Programie 
Budowy Dróg Krajowych na 
lata 2014-2020”.
 - Chodzi nam o to, aby ta in-
westycja ponownie znalazła się 
w dokumentach rządowych, co 
umożliwi staranie się o środki 

finansowe. To zadanie wpisuje 
się w założenia strategii rozwoju 
województwa, która mówi o po-
prawie komunikacji z regionami 
ościennymi. To bardzo ważna 
przeprawa mostowa, która uzu-

pełniałaby obecną sieć - mówił 
członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierz 
Kotowski.

Mateusz Cieślicki

Członkowie Zarządu Województwa – Piotr Żołądek i Kazimierz Kotowski

Radni - Bartłomiej Dorywalski i Bogdan Latosiński

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
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Rozwój? Inteligentny!
 Chyba najbardziej wycze-
kiwanym przez biznes progra-
mem jest PO Inteligentny Roz-
wój, następca w latach 2014-
2020 Innowacyjnej Gospodarki. 
Tylko w jego ramach do rozda-
nia jest 8,6 mld euro. Sięgnąć 
po nie mogą w szczególności 
mikro-, małe i średnie firmy, któ-
re zdecydują się na współpracę 
z nauką. Będą więc pieniądze 
na dobre pomysły: nowe pro-
dukty, technologie i usługi, któ-
re trafiać mają wprost na rynek. 
Dodatkowe punkty dla pro-
jektów, które wpiszą się w tzw. 
inteligentne specjalizacje, czyli 
dziedziny stanowiące potencjał 
rozwojowy. Dla województwa 
świętokrzyskiego będą to: za-
sobooszczędne budownictwo, 
przemysł metalowo-odlewni-
czy, turystyka zdrowotna i proz-
drowotna oraz nowoczesne 
rolnictwo i przetwórstwo spo-
żywcze. Generalnie największe 

Nowa perspektywa
finansowa UE. Nowe szanse 

na wsparcie biznesu
Nowe rozdanie funduszy europejskich potwierdza, że przedsiębiorcy będą nadal jednymi z głównych odbiorców 
unijnej pomocy. Według szacunków Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju do biznesu w skali kraju może trafić na-
wet do 20 mld euro z krajowych i regionalnych programów operacyjnych. 

wsparcie zostanie skierowane 
na prace badawczo-rozwojo-
we B+R. Programem będzie 
zarządzało Ministerstwo Infra-
struktury i Rozwoju. Organizo-
wać konkursy i nabory, wybie-
rać projekty i zawierać umowy 
będą natomiast głównie Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwo-
ju oraz Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości. Pierwsze 
konkursy jeszcze w tym roku.

Wielkich inwestycji
ciąg dalszy
 Największym realizowanym 
w nowej perspektywie progra-
mem operacyjnym Infrastruk-
tura i Środowisko, w którego 
puli jest ponad 27 mld euro, 
zainteresowane będą głównie 
duże przedsiębiorstwa. Celem 
jest wsparcie gospodarki efek-
tywnie korzystającej z zasobów 
i przyjaznej środowisku. Wspar-
cie otrzymają firmy, które chcą 
inwestować w transport, ochro-

nę środowiska, gospodarkę ni-
skoemisyjną, bezpieczeństwo 
energetyczne, ochronę zdrowia 
i dziedzictwo kulturowe. Przy-
kładowe projekty, które będą tu 
mogły być realizowane to roz-
wój odnawialnych źródeł ener-
gii, budowa farm wiatrowych, 
czy przebudowa linii produk-
cyjnych na bardziej efektywne 
energetycznie. Znaczne kwoty 
trafią na transport i moderniza-
cję infrastruktury transportowej. 

Przedsiębiorcza
Polska Wschodnia
 W ramach tego programu 
zaplanowano kompleksowe 
wsparcie dla startupów. To 
szansa dla młodych, chcących 
założyć własny biznes. W ra-
mach „Platform startowych 
dla nowych pomysłów” osoby 
do 35. roku życia, absolwenci 
i studenci ostatnich lat studiów 
otrzymają usługi niezbędne 
do wdrożenia odpowiedniego 
modelu biznesowego, w tym 
między innymi testowanie i we-
ryfikowanie rynku, mentoring 
branżowy czy coaching bizne-
sowy. Kolejnym filarem Przed-
siębiorczej Polski Wschodniej 
będzie wsparcie internacjona-
lizacji mikro-, małych i śred-
nich przedsiębiorstw, pomoc 
w opracowaniu strategii ich 
wejścia na rynki zagraniczne 
i związana z udziałem w krajo-
wych i międzynarodowych tar-
gach i imprezach branżowych. 
W cenie będą wszelkie działa-
nia prowadzące do tworzenia 
ponadregionalnych powiązań 

kooperacyjnych i tworzenia sie-
ciowych produktów turystycz-
nych. Obok turystyki, wsparcie 
otrzyma także wzornictwo.

PROW również
dla przedsiębiorców 
 W programie dofinansowu-
jącym w głównej mierze rozwój 
gospodarstw rolnych i przetwór-
stwo rolno-spożywcze znajdą 
się również pieniądze dla przed-
siębiorców. Wsparcie przedsię-
biorczości na obszarach wiej-
skich w ramach PROW będzie 
uzupełnieniem działań z regio-
nalnego programu operacyjne-
go. O granty mogą się starać na 
przykład rolnicy rozpoczynający 
działalność gospodarczą, trwale 
odchodzący z KRUS. W ramach 
LEADERA co najmniej 50% 
środków ma być przeznaczone 
na rozwój przedsiębiorczości 
i tworzenie na obszarach wiej-
skich pozarolniczych miejsc 
pracy. 

Wsparcie w regionie
 Alokacja Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 to1 364 
mld euro. Program – to no-
wość – jest dwufunduszowy, 
finansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego i Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W ramach RPO 
WŚ realizowane będą więc za-
równo projekty „twarde” – inwe-
stycyjne i „miękkie”. Sektorowi 
MŚP dedykowane są przede 
wszystkim Oś Priorytetowa 1. W siedzibie PŚ odbyła się prezentacja najważniejszych założeń RPOWŚ
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 80 urodziny to znakomita oka-
zja do podsumowań i zapisania 
nowej karty w dokumentowaniu 
dziejów WDK. W związku z pla-
nowanymi w listopadzie uro-
czystymi obchodami jubileuszu 
WDK, dyrekcja planuje wydanie 
monografii instytucji, bogato 
udokumentowanej i ozdobionej 
jak największą liczbą fotografii. 
 – Mamy do kielczan olbrzy-
mią prośbę o udostępnienie 
zdjęć i dokumentów związanych 
z WDK – mówi dyrektor Jarosław 
Machnicki. – Część potrzeb-

W listopadzie
WDK kończy 80 lat! 
W tym roku Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach będzie obchodził piękny jubileusz. Dokładnie 80 lat temu, dzię-
ki środkom społecznym, staraniem Stowarzyszenia pod nazwą „Dom Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 
Wojskowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kielcach” udało się wzbogacić krajobraz kulturalny Kielc o pięk-
ny obiekt o monumentalnej, modernistycznej architekturze, autorstwa prof. Edgara Aleksandra Norwertha. Zespół 
WDK poszukuje materiałów związanych z historią i dziejami obiektu.

Innowacje i Nauka oraz Oś Prio-
rytetowa 2. Konkurencyjna Go-
spodarka. Program preferuje 
mikro-, małe i średnie firmy, ale 
i duże przedsiębiorstwa mogą 
liczyć na wsparcie pod warun-
kiem jednak,  że ich działalność 
innowacyjna i B+R w sposób 
konkretny przełoży się na efek-
ty w gospodarce. Stawiamy na 
innowacje: produktowe i proce-
sowe – one zawsze w kryteriach 
oceny projektów będą wysoko 
punktowane, ale i promocję 
gospodarczą regionu, szcze-
gólnie w kluczowych branżach. 
Swojej szansy powinny tu upa-
trywać Instytucje Otoczenia 
Biznesu (IOB). Program przewi-
duje wsparcie profesjonalizacji 
świadczonych przez nie usług 
doradztwa. Pomoc w ramach 
RPO WŚ popłynie nie tylko do 
przedsiębiorstw, ale i do ich 
pracowników. Promowane bę-
dzie wsparcie pracowników 
w najtrudniejszej sytuacji na 
rynku pracy, w tym szczególnie 
osób powyżej 50 r. życia i z ni-
skimi kwalifikacjami. 

Publiczna prezentacja Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014-2020 trwa. 
Przedsiębiorcy w regionie mieli 
już okazję poznać jego naj-
ważniejsze założenia podczas 
specjalnej konferencji w siedzi-
bie Politechniki Świętokrzyskiej 
w Kielcach, która odbyła się 
w lutym. W miarę uszczegó-

łowienia programu, będą or-
ganizowane kolejne spotkania 
tematyczne przeznaczone dla 
danych grup beneficjentów. – 
Codziennie można skorzystać 
z pomocy pracowników punk-
tów informacji o funduszach 
europejskich, które działają 
w Kielcach, Sandomierzu i Bu-
sku-Zdroju – informuje Grze-
gorz Orawiec, dyrektor De-

partamentu Polityki Regional-
nej UMWŚ – jest to całkowicie 
bezpłatna usługa informacyjna, 
kierunkowa i doradcza. Chce-
my być jak najbliżej beneficjen-
tów w ich codziennej pracy, a w 
gąszczu rozwiązań naprawdę 
łatwo się zgubić, dlatego za-
praszamy do kontaktu.

Anna Rdzanek-Kapsa

nych nam materiałów znajduje 
się w naszym archiwum, część 
udało się już pozyskać z róż-
nych źródeł, ale nie wyobrażamy 
sobie wydania tej publikacji bez 
wsparcia mieszkańców naszego 
regionu, w których prywatnych 
zbiorach na pewno znajduje się 
wiele nieznanych nam perełek. 
 Osoby zainteresowane wy-
pożyczeniem materiałów zwią-
zanych z historią WDK proszo-
ne są o kontakt z sekretariatem 
WDK, tel. 41 36 55 101, e-mail: 
wdk@wdk-kielce.pl Ostatnio pozyskane zdjęcie Domu WF i PW, październik 1939 r.
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 Jak przypomniała Agata 
Binkowska, członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskie-
go, Świętokrzyski Ośrodek 
Adopcyjny rozpoczął swoją 
działalność 2 stycznia 2012 r. 
Na mocy ustawy z 9 czerwca 
2011r. o wsparciu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej na Sa-
morządzie Województwa spo-
czął obowiązek prowadzenia 
ośrodka adopcyjnego. Z pod-
sumowania liczby procedur, 
przeprowadzonych od począt-
ku istnienia placówki wynika, 
że w ciągu trzech lat ośrodek 
przygotowywał średnio jedną 
adopcję tygodniowo. 
 - Świętokrzyski Ośrodek Ad-
opcyjny pełni również rolę wo-
jewódzkiego banku danych 
o dzieciach zgłoszonych do 
przysposobienia. Współpracu-
je z ośrodkami adopcyjnymi 
w całej Polsce oraz instytucja-
mi, które pośrednio lub bezpo-
średnio zajmują się sprawami 
adopcji, jak sądy czy ośrodki 
pomocy społecznej – zaznacza 
Agata Binkowska. W zakresie 
spraw adopcyjnych nie ma bo-
wiem wojewódzkiej „rejonizacji” 
– rodzice ze świętokrzyskiego 
mogą adoptować dzieci z inne-
go województwa, czasem zaś 
osoby z innych rejonów kraju, 
pragnące adoptować dziecko, 
zgłaszają się do Świętokrzy-
skiego Ośrodka.
  - Adopcja to bardzo ważny 
temat, bo coraz więcej mał-
żeństw ma problemy z niepłod-
nością, choć występowanie 
niepłodności nie jest warun-

Świętokrzyski Ośrodek 
Adopcyjny podsumował 

trzy lata działalności 
Już 175 dzieci znalazło nową rodzinę dzięki działaniom Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego. W konferencji 
prasowej podsumowującej trzy lata funkcjonowania placówki wzięły udział członek Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego Agata Binkowska oraz dyrektor Ośrodka Anna Sokołowska-Smołkowska.

kiem przysposobienia dziecka 
– mówi Anna Sokołowska-
Smołkowska, dyrektor Święto-
krzyskiego Ośrodka Adopcyj-
nego. Statystyczny rodzic ad-
opcyjny to osoba w przedziale 
wiekowym 30-40 lat lub tuż po 
czterdziestce, choć zdarza się, 
że zgłaszają się kandydaci już 
dwudziestokilkuletni. Jeśli cho-
dzi o wymogi prawne, to kandy-
daci na rodziców adopcyjnych 
muszą być pełnoletni, muszą 
być zdrowi fizycznie i psychicz-
nie, z ustabilizowaną sytuacją 
materialną, bowiem rodzice 
adopcyjni w odróżnieniu od 
zastępczych nie otrzymują po-
mocy finansowej na utrzyma-
nie dzieci. Obecnie przyjmuje 
się, że różnica wiekowa między 
rodzicami a dzieckiem nie po-

winna przekraczać około 40 lat. 
Rodzicami adopcyjnymi mogą 
być nie tylko pary małżeńskie 
– do tej pory przeszkolenie 
w ośrodku przeszły 84 małżeń-
stwa i 5 osób samotnych.
  - Nasza praca z natury rze-
czy zawiera ogromny ładunek 
emocji, wielu spraw nie da się 
na chłodno załatwić przy biur-
ku. Najwspanialsze są chwile, 
gdy przychodzą do nas rodziny 
po adopcji, widzimy „odmło-
dzonych”, tryskających energią 
rodziców. Takiego zadowolenia 
dziecka i zadowolenia rodzi-
ny nie da się w żaden sposób 
przecenić – mówi dyrektor 
Anna Sokołowska-Smołkow-
ska. Obecnie na dzieci oczeku-
je 21 rodzin zakwalifikowanych 
do przysposobienia.

 Procedura adopcyjna rozpo-
czyna się od rozmowy z kandy-
datami, zbadania ich motywacji 
do przyjęcia dziecka. Pracow-
nicy ośrodka następnie wyja-
śniają, na czym polega cały 
proces, sprawdzają, czy kan-
dydaci rzeczywiście są w sta-
nie podołać takiemu wyzwaniu, 
przeprowadzają z nimi wywiad 
w miejscu zamieszkania. Przy-
gotowanie rodziców kończy się 
trzymiesięcznym szkoleniem 
i złożeniem wniosku o adopcję 
w sądzie, który podejmuje osta-
teczną decyzję. 
 Rola Ośrodka Adopcyjnego 
nie ogranicza się jednak tylko 
do przygotowania procesu ad-
opcyjnego. Oferuje on również 
szerokie wsparcie rodzinom już 
po adopcji. Przy ośrodku istnieje 

Anna Sokołowska-Smołkowska, Agata Binkowska i Iwona Sinkiewicz-Potaczała
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grupa wsparcia – rodzice mogą 
wymieniać własne doświadcze-
nia, w spotkaniach uczestniczą 
też specjaliści jak logopeda, 
pedagog czy psycholog kli-
niczny. Są spotkania integracyj-
ne, które cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem; w ostatnim 
uczestniczyło około 300 osób. – 
Takie spotkania w gronie rodzin 
adopcyjnych są bardzo ważne, 
zwłaszcza dla starszych dzieci, 
które wiele rozumieją i mogą 

przekonać się, że nie są inne, 
że adopcja nie tylko ich spotkała 
i że są takie same jak inne dzie-
ci – dodaje Anna Sokołowska-
Smołkowska.
 Ośrodek organizuje również 
cieszące się powodzeniem za-
jęcia terapeutyczne dla dzieci, 
m. in. z terapii sensorycznej, 
która poprawia koordynację 
w odbiorze bodźców przez 
zmysły, a taka stymulacja roz-
woju psychoruchowego jest 

bardzo ważna u dzieci, które 
często są po trudnych przeży-
ciach. W planach jest wprowa-
dzenie zajęć prowadzonych 
metodą ruchu rozwijającego 
Weroniki Sherborne, która 
umożliwia lepsze poznanie 

i nawiązywanie więzi emo-
cjonalnych między rodzicami 
a dziećmi. Wsparcie w Ośrodku 
znajdują również kobiety w cią-
ży, które rozważają oddanie 
dziecka do adopcji.

Joanna Majewska

  - To dla nas wielka przy-
jemność, zaszczyt i honor, że 
w regionie mamy  osobę o tak 
wielkich i wszechstronnych 
zdolnościach  artystycznych. 
Jestem dumna z Pańskiej pra-
cy i działań, które przyczynia-
ją się do rozpowszechniania 
świętokrzyskiej kultury – mówi-
ła Agata Binkowska, członek 
Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego, która razem z Ber-
nardem Antosem, Sekretarzem 
Województwa wręczyli Euge-
niuszowi Szole w jego pracowni 
w Kielcach nagrodę.
 Eugeniusz Szoła ma 81 lat. 
Od 54 lat zajmuje się lutnictwem, 
pisaniem poezji, malarstwem, 
rzeźbą  oraz komponowaniem 
muzyki. Na swoim koncie ma 
44 wykonane instrumenty ze 
świętokrzyskiej jodły: skrzypce, 
altówki, wiolonczele, kontraba-
sy. Były one prezentowane na 
wystawach w Paryżu, Barcelo-
nie, czy Cremonie. Unikatowe 
są skrzypce asymetryczne, któ-
re nie posiadają tzw. narożnika, 
kontrabas gitarowy, czy skrzyp-
ce zielone, które były wystawio-
ne na ekspozycji w Paryżu.

P.S.

Nagroda Kultury
dla Eugeniusza Szoły
Eugeniusz Szoła, wybitny kielecki artysta: lutnik, kompozytor, pisarz i malarz otrzymał nagrodę za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego. Wyróżnienie wręczyli 
artyście w jego pracowni członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska oraz Sekretarz Woje-
wództwa Bernard Antos.

Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny mieści się w Kielcach
przy ul. Targowej 21. Jest czynny w poniedziałki

w godz. 7.30-17.30, a od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30 
(kontakt: 41 362-59-25, soa@sejmik.kielce.pl).

Eugeniusz Szoła pochwalił się swoimi osiągnięciami Bernardowi Antosowi i Agacie Binkowskiej
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 - Doczekaliśmy się jubile-
uszu Europejskiego Centrum 
Bajki,  nadarza się dobra oka-
zja by podsumować te ostat-
nie kilka lat.  Jeśli sięgnąć pa-
mięcią do samych początków, 
a nawet tylko 7-8 lat wstecz, 
pomysł utworzenia Centrum 
miał bardzo wielu zwolenni-
ków, ale byli też przeciwnicy 
tej inicjatywy. Twierdzili, że to 
po prostu nie może się udać. 
Da się dziś odpowiedzialnie 
zawyrokować, kto wówczas 
miał w tej sprawie rację?

 - Kto miał rację? Na pew-
no literatura i dzieci. Historia 
rozwoju i promocji Pacanowa 
w ostatnich dwunastu latach 
jest bajkowa. Dla mnie Europej-
skie Centrum Bajki w Pacanowie 
jest fenomenem, gdzie w tak 
małym miejscu, powstaje wielka 
sprawa dla literatury, kultury, my-
śli socjologicznej, dla dzieci, dla 
bajki. Obecnie „słynne miasto” 
Pacanów liczy 1000 mieszkań-
ców, a miesięcznie odwiedza 
je - tylko za sprawą ECB, tury-
stów, gości, odbiorców kultury 
– 12 000 osób. Mamy bardzo 
dobry wynik za 2014 rok pod 
względem frekwencji, ponad 
175 000 turystów, co dało nam 
trzecie miejsce w województwie 
świętokrzyskim. To cieszy i bar-
dzo mobilizuje do działań. To 
są też nasze twarde argumen-
ty w dyskusjach o zasadności 
idei rozwijania formuły ECB. 
W ostatnich dwóch latach pra-
cowaliśmy nad rozszerzeniem 
oferty merytorycznej. Nawiązali-
śmy wiele funkcjonujących part-
nerstw w kraju i za granicą m.in.: 
Oslo, Belgia, Antwerpia, Cen-

5 lat Europejskiego
Centrum Bajki!

15 lutego 2010 roku w Pacanowie został oddany do użytku budynek Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka 
Matołka, a już 24 lutego tego samego roku Centrum zaprosiło w swoje progi pierwszych gości. Czy utworzenie 
ECB było dobrym pomysłem? Jakie są plany rozwoju tej instytucji w najbliższych latach? Czy Pacanów ma realną 
szansę stać się Europejską Stolicą Bajek?

trum Nauki Kopernik, Teatr Wiel-
ki Opera Narodowa, Stowarzy-
szenie Assitej, centra targowe, 
teatry, biblioteki, ośrodki kultury, 
szkoły. Za sprawą powołanego 
w 2011 roku Instytutu Bajki pod 
patronatem merytorycznym Uni-
wersytetu Jana Kochanowskie-
go w Kielcach i Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie, obec-
nie realizujemy dwuletni nauko-
wy projekt badawczy z kadrą 
tych uczelni, który ma na celu 
zbadać rozpoznawalność marki 
Koziołka Matołka i odbiór oferty 
ECB na poziomie lokalnym, re-
gionalnym i krajowym. Instytut 
Bajki zaczyna gromadzić wokół 
Pacanowa środowiska studen-

tów, doktorów, profesorów. Po-
wstają kolejne prace magister-
skie dotyczące literatury, miej-
sca, architektury.

 - Pomysł na ECB od same-
go początku zakładał, że nie 
będzie to miejsce typu muze-
alnego, skupiające w budyn-
ku statyczne, nudne dla dzie-
ci ekspozycje, ale dynamicz-
na kraina bajkowych kolorów, 
niespodzianek, zabaw, warsz-
tatów, gier. Miejsce, w którym 
dziecko zatopi się w bajkowy 
świat wchodząc weń całym 
sobą. Jeśli spojrzeć dziś na 
ofertę Centrum, wydaje się, 
że udało się zrobić nawet wię-

cej niż zamierzano.

 - Współcześnie, miejsca 
edukacji, kultury, literatury, sztu-
ki i inne powinny być wspierane 
nowymi technologiami, multi-
mediami. Jest to pewien zabieg 
ale też znak czasu, kod kulturo-
wy, wymóg społeczny. W Cen-
trum Bajki na wystawie „Baj-
kowy Świat” technologia jest 
narzędziem, które doskonale 
współgra z treścią, narracją, 
autorskim scenariuszem. Siłą 
wystawy jest praca animatorów 
kultury-przewodników, którzy 
w kostiumach postaci z bajek 
wykorzystują w scenariuszach 
elementy animacji i dramy. Mul-
timedia są interesujące zwłasz-
cza dla młodych odbiorców. 
Pomagają zrozumieć treści, 
które prezentujemy na wysta-
wie. Mam również nadzieję, że 
zrobiliśmy więcej niż zakładało 
studium wykonalności projek-
tu. To zasługa kreatywnego 
zespołu ECB oraz turystów, 
którzy każdego dnia zostawiają 
nam cenne wskazówki, uwagi, 
pomysły. Dzieci mają w sobie 
wiele mądrości, są bezkompro-
misowe.
 Od czasu otwarcia ECB, 
dzięki wsparciu marszałka na-
szego województwa, wystawę 
uzupełniliśmy o dwie przestrze-
nie: „Bajkowy Pociąg” czyli 
multimedialny wagonik z ory-
ginalnego podkładu kolejowe-
go z Piotrkowa Trybunalskiego 
w scenografii nawiązującej 
do Orient Expresu oraz „Mały 
Teatr” - salę teatru lalkowego 
wykonaną we współpracy z kie-
leckim Teatrem Lalki i Aktora 
„Kubuś” oraz wybitnym cze-

Rozmowa z Karoliną Kępczyk, dyrektor Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

Karolina Kępczyk
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skim scenografem Pavlem Hu-
bičką. Oprócz wystawy „Bajko-
wy Świat” i sali „Małego Teatru” 
rozwinęliśmy ofertę Biblioteki 
Literatury Dziecięcej i Młodzie-
żowej, kina „Szkatułka”. Reali-
zujemy warsztaty animacyjne 
i dramowe dla grup zorganizo-
wanych. Promujemy bajkowe 
questy w Pacanowie, urucho-
miliśmy ścieżkę edukacyjną 
w ogrodzie sensorycznym ota-
czającym ECB. Wsparcie przy-
niosły też projekty realizowane 
wspólnie z Ministerstwem Kul-
tury, Marszałkiem Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, Regio-
nalną Organizacją Turystyczną, 
projekty PROW, KSOW, POKL, 
działania aktywizujące lokalną 
społeczność we współpracy 
ze stowarzyszeniami. Centrum 
Bajki jest organizatorem pięć-
dziesięciu wydarzeń eduka-
cyjnych i kulturalnych rocznie, 
w tym dziesięciu organizowa-
nych w formule krajowej, jak 
choćby Konkurs Fotograficzny 
„Wszystkie Dzieci Świata”, Spo-
tkania Rodzinne „Rodzina to 
siła!”, Zjazd Postaci Bajkowych, 
Dziecięce Spotkania z Komik-
sem, konkursy literackie i pla-
styczne, Festiwal Kultury Dzie-
cięcej. A także wiele inicjatyw 
poświęconych lokalnej, regio-
nalnej społeczności.
 Centrum Bajki  w Pacanowie 
to też miejscowe centrum kultu-
ry. Obecnie podczas Bajkowych 
Ferii odwiedza nas codziennie 
siedemdziesięcioro dzieciaków 
z terenu gminy Pacanów oraz 
goście z ościennych gmin. Od 
roku współpracujemy z arty-
stami ludowymi Barbarą i Ta-
deuszem Buczyńskimi, którzy 
przygotowali wystawę rzeźby 
kostiumowej „Świętokrzyska 
Biesiada Babajag”. Wystawa 
prezentuje ponad 320 rzeźb 
drewnianych ubranych w ko-
stiumy. Jest to sztuka naiwna 
odwołująca się do prymitywi-
stów dziewiętnastowiecznej 
Francji. W tym roku we współ-
pracy z Basenami Mineralny-
mi w Solcu-Zdroju, Klastrem 
Uzdrowiska Świętokrzyskie, Lo-
kalną Organizacją Turystyczną 
Moc Ponidzia i Lokalną Grupą 
Działania G5 kładziemy nacisk 
na rozwój oferty dla turysty in-
dywidualnego. Potocznie po-
wiem, że „ogarnęliśmy” wszy-
scy swoje podwórka, przyszedł 

czas na łączenie się, wzajemne 
wspieranie, tworzenie produk-
tów i pakietów turystycznych. 
Ważne przy tym działaniu jest 
wzajemne zaufanie, zaangażo-
wanie i podnoszenie kwalifikacji 
by jeszcze lepiej opiekować się 
naszymi gośćmi.

 - Poza stałą, dostępną 
przez cały rok ofertą, Cen-
trum proponuje najmłodszym 
wiele wydarzeń okazjonal-
nych, eventów i projektów 
związanych choćby z feriami 
zimowymi czy wakacjami.

 - Tak. Centrum Bajki jest żywe 
i ma w sobie dobrą energię. Za-
praszamy przez cały rok na za-
jęcia dedykowane zarówno dla 
dzieci z terenu gminy Pacanów 
(warsztaty plastyczne, muzycz-
ne, teatralne, fotograficzno-fil-
mowe, animacji poklatkowej, 
kreatywne) jak i dla dorosłych 
(biblioteka, kino, Zespół „Pa-
canowianie”, działalność ngo). 
Kalendarz wydarzeń otwiera-
my Bajkową Orkiestrą włącza-
jąc się i sygnalizując poparcie 
działań społecznych i chary-
tatywnych, potem oferta feryj-
na, marzec to miesiąc teatru, 
w kwietniu szczególnie promu-
jemy literaturę, w maju bawi-
my się, malujemy, mamy Noc 
Muzeów i wiele podróży z Ko-
ziołkiem Matołkiem, czerwiec 
to nie tylko Dzień ale Miesiąc 
Dziecka z Międzynarodowym 
Festiwalem Kultury Dziecięcej, 
koncertami gwiazd, wystawami, 
warsztatami. Wakacje to czas 
gier i zabaw plenerowych dla 
rodzin. Bardzo nam zależy by 
rodzice z dziećmi spędzali czas 
wolny i podpowiadamy jak to 
zrobić. Z powodzeniem organi-
zujemy wspólnie ze ZPAF OKF 
„Wszystkie dzieci świata”, gdzie 
profesjonaliści i amatorzy za-
trzymują w kadrze życie dziec-
ka we współczesnym świecie. 
Do Pacanowa zjeżdżają każ-
dego roku w październiku po-
staci bajkowe z czterech stron 
świata. W grudniu spotykamy 
się z Mikołajem i twórcami lite-
ratury oraz kolędujemy. Rok jak 
w magicznym kalejdoskopie. 

 - Coraz liczniejsze grupy 
turystów odwiedzające Paca-
nów implikują potrzebę roz-
woju infrastruktury wokół Eu-

ropejskiego Centrum Bajki. 
Ponadto chyba wszyscy zda-
jemy sobie sprawę, iż w Paca-
nowie musi powstawać coraz 
więcej atrakcji, ale też miejsc 
noclegowych i restauracji, 
aby zatrzymać turystę na wię-
cej niż tylko jeden dzień. Bo 
bez tego przeobrażenie Pa-
canowa w Europejską Stoli-
cę Bajek, a taki jest przecież 
długofalowy plan, może być 
niewykonalne…

 - Wspomniałam już o ko-
nieczności współpracy i rozwija-
niu ofert dla turystów, odbiorców 
kultury. Przed nami inwestycja 
drugiego etapu Europejskiego 
Centrum Bajki – zewnętrzne-
go edukacyjnego Parku Bajki 
Polskiej. Posiadamy teren in-
westycyjny o powierzchni 2 ha 
w sąsiedztwie ECB. Wspólnie 
z SARP organizujemy konkurs 
na opracowanie scenariusza 
kreatywnego programu eduka-
cyjno-kulturalnego wraz z kon-
cepcją urbanistyczno-architek-
toniczną. W Pacanowie zgodnie 
z oczekiwaniami naszych gości 
(prowadzimy w tym zakresie 
badania) potrzebna jest oferta 
przynajmniej weekendowa oraz 
tygodniowa zawierająca także 
propozycję programową zielo-
nych szkół. Park Bajki pozwoli 
na zwiększenie przepustowości 
i dostępności miejsca do 2000 
gości dziennie, dziś możemy 
przyjąć 500 osób. Oprócz pra-
cy zespołu ECB konieczne jest 
włączenie lokalnego samorzą-
du oraz biznesu, począwszy 
od małych i średnich przedsię-
biorców, którzy wspólnie będą 
rozwijać ofertę, infrastrukturę 
i wreszcie wzorem Danii, Francji 
czy Szwecji zarabiać na usłu-
gach turystycznych, gastrono-
mii, noclegach. Wszędzie na 
świecie najwięcej wydajemy na 
noclegi, wyżywienie, pamiąt-
ki. Z ekonomicznego punktu 

widzenia atrakcje kulturowe 
i turystyczne są dodatkiem, 
spoiwem. W Pacanowie loko-
motywą nadal jest ECB, są też 
małe wagoniki. Mam nadzieję, 
że przyłączą się kolejne. W mar-
cu rozpoczynamy współpracę 
z młodym przedsiębiorcą, który 
przekwalifikował się zawodo-
wo i na terenie Centrum Bajki 
uruchamia małą kawiarenkę 
promującą zdrową żywność. 
Mocno kibicuję takim przedsię-
wzięciom. Analizuję także moż-
liwości powołania spółdzielni 
socjalnej, zaangażowanie orga-
nizacji pozarządowych prowa-
dzących działalność gospodar-
czą, a także rolników w sprze-
daż ekologicznych produktów 
rolnych i  promocję szlaku kuli-
narnego Ponidzia i Powiśla.

 - Przy okazji jubileuszu nie 
mogę nie zapytać o plany na 
najbliższe lata. W jakim kierun-
ku będzie Pani próbowała pro-
wadzić ECB? Jaki jest ideał do 
którego chce Pani podążać?

 - W strategii rozwoju ECB na 
lata 2013-2020 wskazujemy na 
misję: ucząc bawimy, bawiąc 
uczymy – rozwijamy kapitał 
ludzki, kulturę dziecięcą i mło-
dzieżową, edukację kreatywną, 
zasoby naszej gminy i regionu. 
Wizja ECB w 2020 roku to: inno-
wacyjny ośrodek kultury dzie-
cięcej i młodzieżowej, edukacji 
kreatywnej i inicjatyw twórczych 
o wpływie lokalnym, regional-
nym, ogólnopolskim i między-
narodowym. Instytucja umie-
jętnie łącząca misję publiczną 
z rozwijaniem dochodów wła-
snych, bez obniżania jakości 
oferty oraz unikalny produkt 
turystyczny w ofercie przemysłu 
turystycznego.
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Robert Siwiec
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Nowi członkowie
Świętokrzyskiej Rady

Innowacji
W sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach 11 marca Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Wojewódz-
twa uroczyście wręczył 15 aktów nominacji nowo powołanym członkom Świętokrzyskiej Rady Innowacji. Omówio-
ny został także plan wdrażania inteligentnych specjalizacji oraz Plan Wykonawczy do Strategii Badań i Innowacyj-
ności RIS3.

 - Gratuluję nowym członkom 
Świętokrzyskiej Rady Innowa-
cji, że mogli dołączyć do tak 
szacownego gremium. Mam 
nadzieję, że przez wspólne 
debaty, posiedzenia oraz dys-
kusje będziemy włączać się w 
proces rozwoju regionu święto-

krzyskiego – mówił Kazimierz 
Kotowski, członek Zarządu 
Województwa. 
 Świętokrzyska Rada Inno-
wacji jest ciałem doradczym 
i opiniodawczym dla Zarządu 
Województwa w zakresie kre-
owania polityki innowacyjnego 

rozwoju województwa oraz peł-
ni funkcję forum dyskusyjnego 
w procesie budowy Świętokrzy-
skiego Systemu Innowacji. 
 Do tej pory Rada skupiała 
trzydziestu przedstawicieli in-
stytucji otoczenia biznesu, śro-
dowiska naukowego i admini-

stracji samorządowej. W związ-
ku z realizacją Strategii Badań 
i Innowacyjności (RIS3). Od 
absorpcji do rezultatów – jak 
pobudzić potencjał wojewódz-
twa świętokrzyskiego 2014-
2020+ jej skład został rozsze-
rzony o przedstawicieli świata 

Nowi członkowie
Iskierka Monika – Przedstawiciel Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
Jakubczyk Tomasz – Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z.o.o.
Janik Ireneusz – Prezes Przedsiębiorstwa Elementów Budowlanych FABET S.A., Prezes Zarządu  Stowarzyszenia Forum Pracodawców
Kobierski Zdzisław – Wiceprezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.
Kobryń Krzysztof – Prezes Zarządu Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego pp. z o.o.
Kocańda Paweł – Przedstawiciel Ośrodka Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej
Lasocka Dorota - Kierownik Referatu Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora, Urząd Miasta Kielce
Legawiec Wojciech – Prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A., Przewodniczący Rady Klastra „Uzdrowiska Świętokrzyskie”
Marcinkowska Aleksandra – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego
Piotrowska-Piątek Agnieszka - Dyrektor Urzędu Statystycznego w  Kielcach
Rudawska Joanna – Prezes FutureHub Klaster ICT
Stasiak Janusz - Prezes Zarządu SAN-EXPORT-GROUP Sp. z o.o., Prezes Zarządu LGD Ziemi Sandomierskiej
Szczepaniak Stanisław - Prezes Zarządu Inwex Sp. z.o.o.
Tworek Tomasz – Prezes Zarządu DOBUD S.A., Prezes Zarządu Świętokrzyskiego
Walczyk Leszek – Wiceprezes Zarządu Odlewnie Polskie S.A.

Janusz Juszczyk, Grzegorz Orawiec i Kazimierz Kotowski Nominację do ŚRI odebrał m.in. Tomasz Jakubczyk
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 - Tak, jak my przed laty otrzy-
mywaliśmy pomoc z sąsied-
nich krajów, z Zachodu, sprzęt 
o ogromnej wartości, tak dziś 
w pewien sposób spłacamy 
ten dług – podkreśla Stani-
sław Góźdź, dyrektor Święto-
krzyskiego Centrum Onkologii. 
- Sprzęt, który nam służył ma już 
swój czas. Jest jeszcze przy-
datny do diagnostyki i do lecze-
nia, dlatego bardzo się cieszę, 
że pojawiła się możliwość, by 
mógł być dalej wykorzystany 

biznesu reprezentujących inte-
ligentne specjalizacje regionu 
świętokrzyskiego. Będzie miało 
to także wpływ na zwiększenie 
elastyczności działania i podej-
mowania decyzji. 
 Przewodniczącym rady jest 
marszałek województwa święto-
krzyskiego Adam Jarubas, wi-
ceprzewodniczącym członek Za-

Przekażemy
sprzęt medyczny
szpitalom w Mołdawii
Świętokrzyskie Centrum Onkologii przekaże sprzęt medyczny, który służyć będzie Polonii w Mołdawii. Do tamtej-
szych szpitali pojedzie, między innymi, defibrylator z EKG, drukarka do suchego wywoływania zdjęć, gammakame-
ra, lampy operacyjne i bakteriobójcze.

rządu Województwa Kazimierz 
Kotowski, natomiast sekreta-
rzem Jolanta Zwierzchowska, 
zastępca dyrektora Departamen-
tu Polityki Regionalnej Urzędu 
Marszałkowskiego. Nowy, zaktu-
alizowany skład Świętokrzyskiej 
Rady liczy 36 osób i został przy-
jęty uchwałą Zarządu nr 190/15 
z  dnia 11 lutego 2015 roku. 

 Podczas posiedzenia Świę-
tokrzyskiej Rady Innowacji 
Grzegorz Orawiec, dyrektor 
Departamentu Polityki Regio-
nalnej Urzędu Marszałkowskie-
go omówił  Plan Wykonawczy 
do Strategii Badań i Innowacyj-
ności RIS3.  Natomiast Tomasz 
Tworek, prezes Dorbud S.A. 
wygłosił  prelekcję o budownic-

twie – „Kiedy może być nowa-
torskie?”. Członkowie rady mieli 
także okazję obejrzeć nowy bu-
dynek Starostwa Powiatowego 
w Kielcach wraz z prezentacją 
zastosowanych innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych. 

Agata Kołacz

przez ludzi, którzy rzeczywiście 
potrzebują takiej pomocy.
 To już kolejny raz, gdy Święto-
krzyskie kieruje pomoc do Mołda-
wii. – Sprzęt medyczny wieziemy 
tam już po raz drugi, w ubiegłym 
roku zawieźliśmy kilkanaście ty-
sięcy strzykawek, wenflonów i in-
nych sprzętów jednorazowego 
użytku – mówi Robert Biernacki, 
asystent marszałka województwa, 
działający w fundacji Jaśka Meli 
„Poza Horyzonty” i Stowarzysze-
niu Współpracy Polska-Wschód. 

Tego typu pomoc jest niezbędna. 
W stolicy kraju funkcjonuje tylko je-
den szpital onkologiczny, a w pla-
cówkach ochrony zdrowia brakuje 
nawet łóżek i szafek dla pacjentów.
 - Dzisiaj dużo się mówi o tym, 
w jaki sposób możemy wspierać 
środowiska polonijne za granicą, 
w różnych krajach. Cieszę się, 
że możemy przekazać właśnie 
sprzęt medyczny, bo to będzie 
bardzo realna pomoc – mówi 
marszałek województwa Adam 
Jarubas.

 - Każda pomoc jest niezbędna. 
W Mołdawii ta społeczność mają-
ca polskie korzenie liczy około 4 
tys. osób, to dosyć duży odsetek 
wszystkich mieszkańców. Stąd na-
sze duże zainteresowanie i pomoc 
kierowana właśnie w tamte rejony 
Europy – dodaje Marek Miłek, 
prezes Stowarzyszenia Współpra-
cy Polska Wschód w Kielcach.
 Ofiarowany przez ŚĆO sprzęt 
trafi do Mołdawii najprawdopo-
dobniej jeszcze w marcu.

Anna Rdzanek-Kapsa

Stanisław Góźdź, Adam Jarubas i Robert Biernacki 
przy aparaturze, która wkrótce trafi do Mołdawii

Podczas spotkania deklarowano, iż sprzęt trafi do Mołdawii
jeszcze w marcu
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 - Oddział Kultury Fizycznej i Tu-
rystyki od lat prowadzi statystyki 
dotyczące odwiedzin poszcze-
gólnych atrakcji turystycznych 
w regionie. Z danych za ubiegły 
rok wynika, że nasze wojewódz-
two odwiedziło około 2 miliony 
turystów. Największą liczbę odwie-
dzających, jak co roku, odnotował 
Bałtowski Kompleks Turystyczny, 
drugim najchętniej odwiedzanym 
miejscem był Klasztor na Świę-
tym Krzyżu, a na trzecią pozycję 
wskoczyło Europejskie Centrum 
Bajki w Pacanowie – mówi Jakub 
Oczkowski z Departamentu Pro-
mocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Tu-
rystyki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego.
 Oznacza to, że świętokrzyskie 
atrakcje turystyczne odwiedza-
no w minionym roku częściej niż 
w latach 2012 i 2013. Wzrost po-
winien cieszyć, podobnie jak cały 
czas mocna pozycja flagowych 
miejsc na mapie świętokrzyskiej 
turystyki.
 W Bałtowie zjawiło się 300 tys. 
turystów, co jest liczbą bardzo 
zbliżoną do tych z ostatnich lat. 
Znacznie więcej osób przybyło 
aby zwiedzić Klasztor na Świę-
tym Krzyżu – ponad 273 tys. Te 
dwie atrakcje są zdecydowanymi 
liderami zestawienia, ale trzeba 
zaznaczyć, że ponad 350 tys. 
biletów sprzedano do sandomier-
skich atrakcji, wśród których prym 
wiodły Trasa Podziemna i Brama 
Opatowska.
 Bardzo mocną pozycję utrzy-
mał Zamek Krzyżtopór w Ujeź-
dzie, który odwiedziło ponad 160 
tys. osób. Znaczny wzrost tury-
stów odnotowały Baseny Mineral-
ne w Solcu - Zdroju – ze 100 tys. 
w 2013 do 140 tys. w minionym 
roku.
 Cieszyć powinno również to, 
że na mapie świętokrzyskich 
atrakcji turystycznych wciąż po-
wstają nowe obiekty i miejsca. 
Jednym z flagowych przykładów 
może być tu Podzamcze koło 
Chęcin.
 – Gigantyczny wzrost odwie-
dzających w ubiegłym roku – z 6 

Dużo, coraz więcej!
Świętokrzyskie atrakcje są nadal bardzo chętnie odwiedzane przez turystów, a sprzedaż miejsc noclegowych w re-
gionie stale rośnie - znamy już dane za poprzedni rok.

tys. do ponad 60 tys. odnotował 
Zespół Pałacowo Parkowy wraz 
z Centrum Nauki w Podzamczu 
Chęcińskim. A trzeba przecież 
pamiętać, że Centrum działało 
w 2014 roku przez tylko 4 mie-
siące. Atrakcje w Gminie Chęciny 
przyciągnęły w sumie około 270 
tys. odwiedzających, mimo że 
Zamek Królewski był w remoncie 
i zostanie udostępniony zwiedza-
jącym dopiero na wiosnę – doda-
je Jakub Oczkowski.
 Jaskinię Raj odwiedziło prawie 
95 tys. osób, a Park Etnograficzny 
Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni 
ponad 92 tys. osób. Wszystkie 
obiekty muzeum zebrały w mi-
nionym roku ponad 130 tys. tury-
stów.
 Znacząco wzrosła również licz-
ba kuracjuszy w Busku - Zdroju, 
których w minionym roku było 66 
tys. – o 6 tys. więcej niż w 2013.

 Sama odwiedzalność atrakcji 
turystycznych, choć jest bardzo 
ważna, to jednak nie wszystko. 
Ważne jest, aby przybywający do 
naszego województwa - czy to 
w celach turystycznych, bizneso-
wych czy leczniczych, zostawali 
w nim dłużej.
 Optymistyczne w tym aspek-
cie są dane przedstawione przez 
Główny Urząd Statystyczny. 
Mimo mało sprzyjającej narcia-
rzom końcówki roku, 2014 okazał 
się najlepszym pod względem 
sprzedanych miejsc noclego-
wych w województwie świętokrzy-
skim. Zanotowany został znaczny 
wzrost w porównaniu z rokiem 
2013 – szczególnie w obiektach 
skategoryzowanych.
 - Sprzedaż miejsc noclego-
wych w naszym województwie 
stale rośnie. W 2010 roku sprze-
dano ich okrągły milion, a w 2013 

aż 1,4 miliona. Jeszcze 10 lat 
temu sprzedawaliśmy 600 tys. 
miejsc noclegowych. Najnow-
sze dane to świetna wiadomość, 
szczególnie że niebawem zosta-
ną otwarte kolejne obiekty – mówi 
dyrektor Departamentu Promocji, 
Edukacji, Kultury, Sportu i Tury-
styki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego, 
Jacek Kowalczyk.
 W 2014 roku w naszym woje-
wództwie sprzedano 1 405 126 
miejsc noclegowych. W 2013 roku 
było to 1,342 mln, a w rekordowym 
2012 roku 1,347 mln noclegów.
 Taką ilość noclegów sprzeda-
no w ubiegłym roku 477 tys. oso-
bom, co oznacza znaczy wzrost 
w porównaniu z 2013 rokiem, 
kiedy ta liczba wynosiła 448 tys. 
Więcej jest przede wszystkim od-
wiedzających z Polski.
 Jeszcze bardziej znacząco 
– z 681 644 do 753 676 - wzro-
sła liczba sprzedanych miejsc 
w obiektach skategoryzowanych, 
co wskazuje, że odwiedzający 
nasz region znacznie chętniej 
odwiedzają obiekty, których stan-
dard jest potwierdzony.
 Tak dobre dane to przede 
wszystkim zasługa kilku ośrod-
ków – stolicy regionu czyli Kielc, 
uzdrowisk Busko – Zdrój i Solec 
– Zdrój oraz Sandomierza, który 
jest turystyczną perłą regionu. 
Warto jednak zwrócić uwagę, że 
coraz chętniej odwiedzane są 
również inne rejony naszego wo-
jewództwa.
 W Świętokrzyskim cały czas 
otwierane są nowe obiekty noc-
legowe. Obecnie w naszym wo-
jewództwie jest 107 hoteli, 8 pen-
sjonatów, 13 moteli.
 Można się spodziewać, że 
wzrost odwiedzalności święto-
krzyskich atrakcji oraz sprzedaży 
miejsc noclegowych będzie kon-
tynuowany w 2015 roku, szcze-
gólnie, że turystom zostanie udo-
stępniony Zamek w Chęcinach, 
który jeszcze przed remontem 
każdego roku odwiedzało mini-
mum 100 tys. osób.

Mateusz Cieślicki

Bałtowski Kompleks Turystyczny niezmiennie
na pozycji lidera ruchu turystycznego

Busko-Zdrój napędza sprzedaż miejsc noclegowych w Świętokrzyskim
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Huczne urodziny
Centrum Bajki 
Zabawy z Koziołkiem Matołkiem, twórcze warsztaty dla najmłodszych, koncerty i olbrzymi  tort w kształcie bajko-
wego centrum – tak 1 marca świętowano piąte urodziny ECB w Pacanowie. Zwieńczeniem uroczystości było pod-
pisanie Karty Dużej Rodziny przez wiceminister pracy i polityki społecznej Małgorzatę Marcińską oraz przekazanie 
przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka Karty Praw Dziecka. W uroczystości uczestniczyli: przewodniczący 
Sejmiku Arkadiusz Bąk, marszałek Adam Jarubas oraz dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Jacek Kowalczyk.

 - Pacanów zyskał nową 
tożsamość. Jest stolicą bajki. 
To miejsce doskonale potra-
fi uczyć bawiąc oraz bawić 
ucząc. Frekwencja ponad 100 
tys. dzieci rocznie odwiedzają-
cych centrum pokazuje jak ta 
instytucja jest potrzebna – mó-
wił marszałek Adam Jarubas, 
który na urodziny do Pacanowa 
przyjechał z żoną i synami.
 Jak na urodziny przystało, 
nie mogło zabraknąć prezen-
tów, które  przyjmowała dy-
rektor instytucji Karolina Kęp-
czyk. Przewodniczący Sejmiku 
Arkadiusz Bąk podarował 
specjalnie przygotowaną na tę 
okoliczność figurę Koziołka Ma-
tołka. - W imieniu Urzędu Mar-
szałkowskiego oraz Samorządu 
Województwa Świętokrzyskie-
go  chcę przekazać  podzięko-
wania za te pięć lat i serdecznie 
pogratulować prężnego i kre-
atywnego rozwijania centrum – 
mówił Arkadiusz Bąk.

 Kluczowym momentem uro-
dzinowej imprezy było podpisa-
nie Karty Dużej Rodziny, która 

uprawnia do zniżek dla rodzin 
posiadających troje i więcej 
dzieci. – To 20 proc. zniżki  na 
wszystkie usługi i atrakcje w ca-
łym centrum – mówiła Karolina 
Kępczyk, dyrektor  ECB w Pa-
canowie podpisując umowę 
z Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Pracy i Polityki Spo-
łecznej Małgorzatą Marcińską.
 - Bardzo dziękuję, że dołą-
czyliście do Karty Dużej Rodziny. 
Posiada ją obecnie ponad milion 
osób w Polsce, a  w samym Pa-
canowie jest ponad 100 osób, 
które korzystają z karty i mam 
nadzieję, że będzie ich coraz 
więcej. Dziękuję, że możemy być 
jedną, wielką rodzina – mówiła 
Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Pracy i Polityki Społecznej 
Małgorzata Marcińska.

 W uroczystości uczestniczył 
również Rzecznik Praw Dziecka 
Marek Michalak, który na jubile-
usz do Pacanowa  przywiózł Kar-
tę Praw Dziecka. – Jestem tutaj 
pierwszy raz, postanowiłem zwie-
dzić centrum przyjeżdżając ze 
swoimi dziećmi. Obserwuję jak im 
się podoba i muszę powiedzieć, 
że jest to miejsce magiczne, dla 
dzieci i rodziców. Dla rodzin, które 
mają okazję do pięknego spędza-
nia razem czasu  – mówił Marek 
Michalak.
 Podczas jubileuszu w kinie 
w centrum zaprezentowano po 
raz pierwszy teledysk promujący 
ECB w Pacanowie, w którym wy-
stępuje Kabaret Skeczów Mę-
czących. Jego oficjalną premie-
rę zaplanowano na 1 czerwca.

Paulina Strojna

Przewodniczący Arkadiusz Bąk gratulował ECB dynamicznego rozwoju

- To miejsce doskonale potrafi uczyć bawiąc i bawić ucząc
– mówił marszałek Adam Jarubas. 
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Nie kończmy
debaty! 

Spore poruszenie wywołało wystąpienie pana Michała Sołowowa podczas gali Człowiek Roku 2014. Poruszyło ono 
i mnie. A dokładniej to, co stało się później. Miałam poczucie, że pan Sołowow postawił na baczność wszystkich 
mieszkańców naszego regionu a nawet tych, którzy już tu nie mieszkają. Komentarzy, opinii, zaproszeń do debat, 
deklaracji udziału w rozmowach ponad podziałami było mnóstwo.  Minęły prawie dwa miesiące a z konkretną inicja-
tywą debaty publicznej o przyszłości regionu… póki co nie wyszedł nikt.  Nikt, poza organizacjami młodzieżowymi. 

 Proszę o wyrozumiałość, jeśli 
się okaże, że mój krótki research 
okazał się mało skuteczny i nie 
dotarłam do właściwej informa-
cji lub w czasie między dniem, 
w którym piszę ten artykuł do 
dnia kiedy Państwo go czytacie, 
ktoś zaprasza już do rozmowy. 
Chciałabym, aby tak było.  
Ale na dzień w którym piszę, 
przy moim stanie wiedzy nikt 
w regionie - żaden urząd, par-
tia polityczna, organizacja, 
człowiek, nie pociągnął tema-
tu i nie zorganizował szerokiej 
debaty na temat problemów 
regionu, jego rozwoju i przy-
szłości. Dlatego z olbrzymią sa-
tysfakcją obserwuję i angażuję 
się w działania Świętokrzyskiej 

Sieci Aktywności Młodzieżowej 
SYNERGIA, której organizacje 
członkowskie przygotowały list 
otwarty do wszystkich planu-
jących debaty. Apelują: „Nie 
kończmy debaty na Sołowo-
wie!”. W tym liście czytamy: 
 „Jako reprezentanci młodych 
osób z całego regionu znamy 
ich potrzeby. Uważamy, że w po-
łączeniu potencjałów i pomy-
słów młodzieży, biznesu i samo-
rządowców tkwi olbrzymia siła. 
Świętokrzyska Sieć Aktywności 
Młodzieżowej SYNERGIA wyraża 
swoją gotowość i chęć udziału 
w proponowanych przez wszyst-
kie osoby, instytucje i partie poli-
tyczne debatach publicznych na 
temat przyszłości województwa. 

Pragniemy również, aby debaty 
te były otwarte dla całego sek-
tora pozarządowego w regionie. 
Apelujemy, by w debacie o przy-
szłości województwa nie pomi-
jać grupy, która tę przyszłość 
będzie tworzyć - młodzieży.” 
 W  kwietniu na terenie wo-
jewództwa odbędzie się sześć 
lokalnych i jedna regionalna de-
bata na tematy związane z przy-
szłością oraz rolą, jaką mło-
dzież odgrywa i może odegrać 
w rozwoju naszego wojewódz-
twa. Organizatorzy zapraszają 
na nie przedstawicieli władz 
samorządowych ale i sektora 
pozarządowego, instytucji pra-
cujących z młodzieżą i przed-
siębiorców. 

 Debaty odbędą się w Busku-
-Zdroju, Obrazowie, Ostrowcu 
Świętokrzyskim, Bałtowie, Zagnań-
sku, Staszowie i Kielcach. W imie-
niu Sieci SYNERGIA serdecznie 
zapraszam do wzięcia udziału. 
Szczegółowe informacje znajdują 
się na stronie www.siecsynergia.pl
 Cieszę się ogromnie, że ta 
konkretna inicjatywa wypłynęła 
ze środowiska organizacji mło-
dzieżowych. Sama nie wiem, 
co te spotkania zmienią. Wierzę 
jednak,  że rozmowa to pierw-
szy krok do nawiązania współ-
pracy, a później do wprowadze-
nia konkretnych zmian. Nawet 
jeśli zmiany te będą bardzo 
odłożone w czasie. 

Barbara Zamożniewicz

W Ostrowcu Świętokrzyskim do organizacji debaty zaangażowało się kilka nieformlanych grup młodzieżowych. Debata odbędzie się 10 kwietnia br.
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 - Grzegorz Kasdepke to 
obecnie jeden z najpopularniej-
szych pisarzy książek dla dzie-
ci i młodzieży, były długoletni 
redaktor naczelny czasopisma 
„Świerszczyk”, scenarzysta 
telewizyjnych programów dla 
dzieci m.in. „Ciuchcia”- infor-
muje Urszula Salwa, dyrektor 
PBW w Kielcach. 
 W spotkaniu uczestniczyli 
uczniowie klas trzecich i czwar-
tych Szkoły Podstawowej im. 
J. Kochanowskiego w Pieko-
szowie oraz Szkoły Podstawo-
wej im. Orląt Lwowskich w No-
winach. Pisarz w interesujący, 
zabawny i zarazem pouczający 
sposób zaprezentował młodym 
odbiorcom swoje książki. Mówił 
skąd czerpie pomysły oraz jak 
wygląda życie współczesnego 
autora literatury dziecięcej i mło-
dzieżowej. Rozmawiał z ucznia-
mi o ich zainteresowaniach, 
sposobach spędzania wolnego 
czasu i planach na przyszłość. 
Uczestnicy spotkania wzięli 
udział w zabawie w konferencję 
prasową, podczas której wcielili 
się w rolę dziennikarzy zadają-
cych pytania. Dzięki uprzejmo-
ści wydawnictw „Nasza Księgar-
nia” i „Literatura” na czas spo-
tkania przygotowano wystawę 
dorobku pisarza.
 Podczas Targów Edukacyj-
nych Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Kielcach we 
współpracy ze Świętokrzyskim 
Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli zorganizowała konferencję 
dla nauczycieli bibliotekarzy. 
Uwzględniała ona tematykę za-
planowaną dla uczestników sie-
ci współpracy i samokształcenia 
w bieżącym roku szkolnym w ra-
mach spotkań stacjonarnych: 
czytelnictwo dzieci i młodzieży 
oraz stosowanie prawa autor-
skiego w praktyce szkolnej.
 - W pierwszej części konferen-
cji wicedyrektor Zakładu Bibliote-
koznawstwa Instytutu Informacji 
Naukowej i Studiów Bibliologicz-
nych Uniwersytetu Warszawskie-

PBW na Targach Edukacyjnych
W drugim dniu XX Targów Edukacyjnych, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach zorganizowała dwie 
duże imprezy edukacyjne – spotkanie z Grzegorzem Kasdepke, autorem książek dla dzieci i młodzieży oraz konfe-
rencje dla nauczycieli bibliotekarzy.

go dr Michał Zając przybliżył 
uczestnikom spotkania zjawisko 
czytelnika opornego w bibliotece 
i zaproponował sposoby zachę-
cania młodych ludzi do sięgania 
po książkę. Prelegent jest autory-
tetem w dziedzinie czytelnictwa 
i literatury dziecięcej, opubliko-
wał dwie książki oraz szereg ar-
tykułów poświęconych rynkowi 
książki dziecięcej – relacjonuje 
Urszula Salwa. 
 Drugą część spotkania zdo-
minowała tematyka związana 

z prawem autorskim i ochroną 
własności intelektualnej w kon-
tekście praktyki szkolnej, legal-
nych źródeł kultury oraz sposo-
bów ich wykorzystania w pracy 
z uczniami. Fundacja Legalna 
Kultura, która przybliżyła tę pro-
blematykę uczestnikom kon-
ferencji, to organizacja, która 
promuje korzystanie z legal-
nych źródeł kultury, kształtuje 
poczucie odpowiedzialności za 
kulturę w cyfrowej rzeczywisto-
ści. Izabela Foryś poprowadzi-

ła warsztaty „Prawo autorskie 
w praktyce – legalne źródła kul-
tury w szkole”, natomiast radca 
prawny Albert Stawiszyński 
odpowiadał na pytania nauczy-
cieli bibliotekarzy, dotyczące 
problemów stosowania prawa 
autorskiego w bibliotece i co-
dziennej pracy szkoły.
 W konferencji uczestniczy-
ło 118 nauczycieli bibliotekarzy 
z województwa świętokrzyskiego.

Redakcja

Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z popularnym pisarzem Grzegorzem Kasdepke

W konferencji uczestniczyło ponad 100 nauczycieli-bibliotekarzy
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 – Dostrzegliśmy potrzebę 
pracy z nauczycielami, którzy 
uczą dorosłych.  Na rynku edu-
kacyjnym jest to nisza i warto 
ją zagospodarować. Już dziś 
wiele osób traci pracę i  musi 
się przekwalifikowywać. Z roku 
na rok wydłuża się czas za-
wodowej, psychicznej oraz 
fizycznej aktywności naszego 
społeczeństwa. Kiedyś star-
si spędzali emeryturę w do-
mach, dziś chcą być aktywni. 
Zapisują się na kursy językowe 
czy komputerowe, uczestni-
czą w zajęciach Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku i klubów 

Jak uczyć dorosłych? – nowa oferta ŚCDN 

Powrót do szkoły
Według prognoz nasze dzieci zmienią zawód aż siedem razy w swoim życiu. Nauka nowych umiejętności i zdobycie 
wiedzy jest najlepszą ucieczką przed bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Na kursy językowe, komputerowe 
czy naukę malarstwa zapisują się coraz starsze osoby, które przygodę ze szkołą zakończyły lata temu. Jak uczyć 
dorosłych? – przed takim dylematem stają coraz częściej świętokrzyscy nauczyciele. W sukurs przyszło im Święto-
krzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, które w ramach Programu Erasmus Plus realizuje projekt 
„Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych – szansa i nowe wyzwanie dla ŚCDN”.

seniora. Dorosłych uczy się 
inaczej niż dzieci, mają inną 
motywację i potrzeby. Chcemy 
uczyć nauczycieli jak praco-
wać z dorosłymi. Wielka Bryta-
nia ma najlepsze doświadcze-
nia pracy z osobami starszymi, 
dlatego skorzystaliśmy z możli-
wości Programu Erasmus Plus 
i w ramach projektu wymieni-
my się doświadczeniami z na-
szymi angielskimi partnerami 
– mówi Aneta Bródka, kon-
sultant Świętokrzyskiego Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli 
w Kielcach, koordynator pro-
jektu „Doskonalenie nauczy-

cieli osób dorosłych – szansa 
i nowe wyzwanie dla ŚCDN”.
 Projekt „Doskonalenie na-
uczycieli osób dorosłych – szan-
sa i nowe wyzwanie dla ŚCDN” 
trwa dwa lat i jest realizowany 
w partnerstwie z Uniwersyte-
tem w Chichester. Uczestniczy 
w nim szesnastu konsultantów 
i specjalistów ŚCDN, którzy m.in. 
już w maju i czerwcu 2015 roku 
wyjadą na tygodniowe staże do 
Wielkiej Brytanii.
 – Efektem tych wyjazdów 
będą nowe kursy doskonalące, 
jakie zaoferujemy już od września 
świętokrzyskim nauczycielom. 

Planujemy zajęcia dotyczące 
uczenia osób dorosłych m.in. ję-
zyków obcych, informatyki, zajęć 
artystycznych czy sportowych. 
Zapraszam nauczycieli do sko-
rzystania z oferty ŚCDN – zachę-
ca Aneta Bródka, koordynator 
projektu „Doskonalenie nauczy-
cieli osób dorosłych – szansa 
i nowe wyzwanie dla ŚCDN”.

Martyna Głębocka, ŚCDN

 Dzieci urodziły się przez 
cesarskie cięcie, w 32. tygo-
dniu ciąży. Krystian ważył 1750 
gram, Kamil 1660, a Klaudia 
1500 gram. Grażyna Pazera, 
szefowa Kliniki Neonatologii 
w szpitalu na Czarnowie opo-
wiada, że każde z maluchów 
w pierwszych minutach życia 
wymagało pomocy lekarza. Na 
sali intensywnej terapii bracia 
i ich siostra spędzili 6 tygodni. 
Trojaczki mają 38 tygodni i są 
już na tyle silne, by przenieść 
się do własnego domu.
 Rodzicom dzieci, Marlenie 
i Markowi Kosakom z Mokrska 
w gminie Sobków, Kazimierz 
Kotowski, członek Zarządu Wo-

W odwiedzinach u trojaczków
Mają zaledwie kilka tygodni, a już ściągnęły na siebie uwagę najważniejszych osób w województwie świętokrzy-
skim i mediów. Klaudia, Krystian i Kamil – trojaczki urodzone 7 lutego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kiel-
cach otrzymały prezenty od samorządu województwa świętokrzyskiego, wojewody i dyrekcji szpitala. Niezwykli 
goście odwiedzili maluchy 12 marca. Prezenty i życzenia od Zarządu Województwa przekazał Kazimierz Kotowski.

jewództwa życzył pomyślności, 
dobrych ludzi obok i by dzieci 
rosły zdrowo. Jeszcze jako sta-
rosta opatowski Kazimierz Ko-
towski poznał rodzinę z Sadowia, 
w której kilka lat temu urodziła 
się trójka chłopców. Okazuje się, 
że to krewni państwa Kusaków. 
Kazimierz Kotowski podkreślał, 
że rodziny z dziećmi, zwłaszcza 
w obecnej sytuacji demograficz-
nej, należy mocno wspierać.
 To już drugie trojaczki, które 
urodziły się w ostatnich miesią-
cach w Szpitalu Zespolonym 
w Kielcach. W sierpniu zeszłe-
go roku na świat przyszła tam 
trójka chłopców.
www.wrota-swietokrzyskie.pl Kazimierz Kotowski przekazał maluchom prezenty

oraz życzenia pomyślności w życiu
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 Odznaka może być nadawa-
na osobom fizycznym i praw-
nym, organizacjom społecz-
nym, związkom zawodowym, 
pracodawcom, instytucjom, 
jednostkom samorządu teryto-
rialnego, miejscowościom i in-
nym podmiotom, które swoją 
pracą zawodową lub działal-
nością naukową, społeczną 
i polityczną bądź inną zasłużyły 
się dla Województwa Święto-
krzyskiego. W szczególności 

Odznaka Honorowa dla zasłużonych
Do 10 kwietnia 2015 r. można składać wnioski o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. Jest 
to szczególne wyróżnienie ustanowione przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego za zasługi w działalności 
państwowej i społecznej na rzecz rozwoju naszego regionu.

przyznawana będzie za zasługi 
w rozwoju społeczno – gospo-
darczym województwa święto-
krzyskiego, nauki i oświaty, kul-
tury i sztuki, badań naukowych, 

Wnioski o nadanie odznaki należy składać w Kancelarii 
Sejmiku, pok. 451, IV piętro, bud. C2, Urząd Marszałkowski, 
al. IX Wieków Kielc 3 lub przesłać na adres: Kancelaria Sej-
miku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie interneto-
wej Urzędu Marszałkowskiego - Biuletyn Informacji Publicznej. 

ochrony zdrowia, rozwoju rol-
nictwa i ochrony środowiska 
naturalnego oraz popularyzację 
walorów i osiągnięć wojewódz-
twa świętokrzyskiego na arenie 
krajowej i międzynarodowej.

 Odznakę nadaje Marszałek 
Województwa Świętokrzyskie-
go na wniosek Komisji Odzna-
ki, która może wystąpić o uho-
norowanie 10 pretendentów 
w trakcie roku kalendarzowego.

 Nowe pociągi zostały urucho-
mione przez Przewozy Regional-
ne na zamówienie Samorządu 
Województwa Świętokrzyskie-
go w uzgodnieniu z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Śląskiego. Od 1 marca 2015 r. 
pasażerowie mogą korzystać 
z nowych dwóch par połączeń na 
trasie Kielce – Katowice, kursują-
cych Centralną Magistralą Kolejo-
wą przez Włoszczowę i Zawiercie.
 Z Kielc do Katowic pasaże-
rowie mogą pojechać pocią-
giem „Ostaniec”, który odjeż-
dża ze stolicy Świętokrzyskiego 
o godz. 5.24, a także „Łysicą”, 
która wyjeżdża o godz. 16.00.  
Z kolei z Katowic w kierunku 
Kielc „Ostaniec” wyrusza o 7.20 
zaś „Łysica” o 19.01.
 - Zmiana trasy to zdecydo-
wana korzyść dla pasażerów. 
Średni czas przejazdu na no-
wej trasie wynosi 2 godziny 

Nowe połączenia i krótszy czas podróży
Od 1 marca mieszkańcy województwa świętokrzyskiego mogą korzystać z nowych dwóch par połączeń na trasie 
Kielce-Katowice, na których czas przejazdu, w porównaniu z dotychczas oferowaną trasą, skrócił się aż o godzinę. 
Nowe połączenia są nie tylko szybsze, ale też bardziej komfortowe i tanie.

18 minut, jest więc o ponad 
godzinę krótszy niż na dotych-
czas oferowanej trasie Kato-
wice - Kielce przez Sędziszów 
– poinformował wicemarszałek 
Jan Maćkowiak. – Cena biletu 
za przejazd od początkowej do 
końcowej stacji jest taka sama 
na obu trasach czyli 27,10 zło-
tych. Nawet tanie linie kolejowe, 
nie wspominając oczywiście 
o Pendolino, mają dużo wyższe 
ceny od proponowanych przez 
nas – dodał wicemarszałek.
 - Na nowych połączeniach, 
w granicach naszego wojewódz-
twa, obowiązuje oczywiście tzw. 
bilet świętokrzyski, a bilety moż-
na kupić zarówno w automatycz-
nych kasach w pociągach, jak 
również przez Internet czy telefon 
komórkowy – zapewnia Robert 
Zaborski, dyrektor Oddziału 
Świętokrzyskiego Przewozów 
Regionalnych Sp. z o.o.

 Pasażerowie udający się na 
Śląsk mogą podróżować nie 
tylko tanio i szybko ale również 
wygodnie i bezpiecznie. Trasę 
docelowo będą obsługiwać ślą-
skie „Impulsy” czyli składy typu 
EN63 zakupione w ramach Po-
łudniowej Grupy Zakupowej. Do 
czasu ich dostarczenia tabor 
zastępczy zapewnia Zarząd Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, 
który wyraził zgodę na wykorzy-
stanie do obsługi nowych połą-
czeń dobrze znanych już świę-
tokrzyskim pasażerom, a równie 
komfortowych, pojazdów EN96 
zwanych popularnie „Elfami”.
 Połączenia wpłynęły na ulep-
szenie oferty przewozowej nie 
tylko na trasie Kielce – Katowice. 
Od marca mieszkańcy naszego 
województwa zyskali również do-
datkowe połączenie z Kielc do 
Włoszczowy (odjazd „Ostańca” 
z Kielc o godz. 5.24) oraz dwa po-

łączenia z Włoszczowy do Kielc 
(„Ostaniec” przyjeżdża do Kielc o 
9.39, „Łysica” zaś o 21.19).
 Nowe połączenia komunika-
cyjne są m.in. efektem współ-
działania czterech regionów 
w ramach Południowej Grupy Za-
kupowej i podpisanej umowy na 
dofinansowanie projektu z Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko pn. „Zakup 
taboru kolejowego do obsługi 
połączeń międzywojewódzkich 
realizowanych przez wojewódz-
twa: małopolskie, podkarpackie, 
śląskie i świętokrzyskie”.

Robert Siwiec

Ubiegłoroczni laureaci Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego
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 W ostatnich latach Dzień 
Sołtysa staje się coraz popu-

Sołtysi świętowali
11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa. To wyjątkowy urzędnik, bo bez wyznaczonych stałych godzin pracy i bez 
biurka, za to najbliżej ludzkich spraw. W Świętokrzyskiem funkcję tę piastuje 2 226 osób. To ludzie zaangażowani 
w sprawy społeczności lokalnej, niekwestionowani liderzy naszych „małych Ojczyzn”, dzięki którym wieś zmienia 
swoje oblicze. Z okazji święta, sołtysom składamy życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalno-
ści sołeckiej i uznania społecznego.

larniejszy w gminach. Święto 
ma na celu wyrażenie uznania 

wszystkim sołtysom za ich pra-
cę i zaangażowanie oraz zwró-
cenie uwagi społeczeństwa na 
rolę sołtysa w polskiej wsi.
 Sołtysi pojawili się już 
w średniowieczu – wyznaczani 
byli przez feudalnych panów, 
a ich głównymi obowiązkami 
było zbieranie czynszu i prze-
wodniczenie ławie wiejskiej. 
Pełnili oni również rolę wiej-
skich sędziów. Z czasem ich 
mocna pozycja została czę-
ściowo ograniczona. W latach 
1954-1972 sołtys był pośred-
nikiem między mieszkańcami 
wsi a gromadzką radą naro-
dową, po 1973 między miesz-
kańcami a gminną radą naro-

dową oraz naczelnikiem gmi-
ny. Obecnie sołtysa wybierają 
mieszkańcy danego sołectwa 
– zwykle zostaje nim osoba 
z miejscowej społeczności. 
Współcześnie do obowiązków 
sołtysów, oprócz reprezento-
wania sołectwa na zewnątrz, 
należy m.in. zwoływanie ze-
brań wiejskich, realizowanie 
uchwał rady gminy czy też 
pobieranie podatku rolnego 
i leśnego. 
 W Polsce jest około 40 tysię-
cy sołtysów. Jeszcze kilkadzie-
siąt lat temu sołtysami byli prak-
tycznie wyłącznie mężczyźni, 
dziś panie - sołtyski - stanowią 
prawie jedną trzecią tej grupy.

W województwie świętokrzyskim tę odpowiedzialną funkcję
pełni 2226 osób

 Konferencję z udziałem eks-
pertów oraz przedstawicieli firm 
i instytucji zajmujących się dzia-
łalnością proekologiczną zdo-
minowała dyskusja na temat 
możliwości rozwoju energetyki 
w województwie świętokrzy-
skim, nowoczesnych technolo-
gii sprzyjających gospodarce  
niskoemisyjnej. Mowa też była 
o dwóch inwestycjach: budo-
wa biogazowni o mocy jed-
nego megawata w Końskich 
oraz sztandarowym projekcie 
w Tuczępach, czyli biogazowni 
i bioelektrowni o mocy 9 mega-
watów.
 - 20 lutego została przyję-
ta ustawa OZE, która wraz z 
poprawką prosumencką daje 
ogromne możliwości na wytwa-
rzanie do 10 megawatów  wła-

Energetyczne Świętokrzyskie
- Odnawialne źródła energii cieszą się w naszym województwie coraz większym zainteresowaniem, ale wciąż jest 
wiele do zrobienia w tym zakresie – mówił Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podczas 
konferencji poświęconej energii z OZE.  Spotkanie zorganizowane przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Trans-
feru Technologii towarzyszyło XVIII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX.

snych źródeł energii elektrycz-
nej z własnych źródeł, np. so-
larnych czy z małej elektrowni 
wodnej – mówił Piotr Żołądek. 
Wspomniał też o przygotowa-
niu energetycznej mapie woje-
wództwa świętokrzyskiego do 
roku 2050, która pokazuje, że 
województwo ma szansę być 
samodzielnym energetycznie 
regionem. W nowym okresie 
programowania na projekty 
proekologiczne przeznaczone 
będą większe niż w poprzed-
niej perspektywie pieniądze. 
- Będziemy wspierać wszelkie 
działania, które prowadzić będą 
do powstania jak największej 
liczby źródeł odnawialnych. Do 
2020 r. musimy mieć 15 proc. 
udziałów w bilansie energe-
tycznym z OZE – to ogromne 

zobowiązanie –podkreśla Piotr 
Żołądek. Instytucjonalnie jeste-
śmy dobrze przygotowani, ale 

konieczne jest wzmocnienie 
świadomości proekologicznej 
mieszkańców.

– Musimy podnosić świadomość proekologiczną mieszkańców regionu 
– mówił Piotr Żołądek
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Nasz Region 3 (99) / 2015 DLA SOŁTYSÓW

Henryka Kowalska, sołtys so-
łectwa Wyszmontów, gmina 
Ożarów:

 - Podczas zebrania wiejskie-
go mieszkańcy zobowiązali 
mnie, by w naszym sołectwie 
reaktywować działalność spół-
ki wodnej. To dla nas ważne, by 
odwodnić pola. Spółka wodna 
istniała u nas w przeszłości. Co 
powinnam zrobić, jakie doku-
menty przygotować i do jakich 
urzędów się udać, aby założyć 
spółkę wodną?

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 pra-
cy napotykają na różnego rodzaju problemy prawno – administracyjne. Wspólnie ze Zbigniewem Stefańczykiem, 
radcą prawnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pomagamy je rozwiązać. 

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”. 

do -  zapewnienia wody dla lud-
ności, ochrony wód przed zanie-
czyszczeniem, ochrony przed 
powodzią, melioracji wodnych 
oraz prowadzenia racjonalnej 
gospodarki na terenach zme-
liorowanych, wykorzystywania 
wody do celów przeciwpożaro-
wych oraz utrzymywania wód.  
 Utworzenie spółki wodnej na-
stępuje w drodze porozumienia, 
co najmniej 3 osób fizycznych 
lub prawnych, zawartego w for-
mie pisemnej. Wymagane jest 
uchwalenie statutu spółki oraz 
dokonanie wyboru organów. 
Starosta właściwy miejscowo 
dla siedziby spółki wodnej za-
twierdza statut spółki w drodze 
decyzji. Spółka wodna nabywa 
osobowość prawną z chwilą 
uprawomocnienia się decyzji 
starosty o zatwierdzeniu statutu. 
 Statut spółki wodnej określa w 
szczególności: nazwę i siedzibę 
spółki oraz teren jej działalności, 
cel spółki oraz sposób i środki 
służące do osiągnięcia tego celu, 
zasady ustalania wysokości skła-
dek i innych świadczeń na rzecz 
spółki, adekwatnych do celów 
spółki, prawa i obowiązki człon-
ków spółki, ograniczenia praw 
członków dotyczące ich gruntów 
i obiektów niezbędnych do wy-
konywania zadań spółki, warunki 
przyjmowania nowych członków 
oraz wykluczania członków ze 
spółki, warunki następstwa praw-
nego członków spółki, organy 
spółki, ich skład, zasady powoły-
wania i odwoływania oraz zakres 
działania, zasady nawiązywania 
stosunku pracy w ramach spółki, 
przypadki wymagające zwołania 
walnego zgromadzenia, czas 
trwania spółki oraz sposób jej 
rozwiązania lub likwidacji, wa-
runki zaciągania zobowiązań 
i udzielania pełnomocnictw do 
reprezentowania spółki, przezna-
czenie mienia pozostałego po 
rozwiązaniu lub likwidacji spółki.
 Następnie Zarząd spółki wod-
nej zgłasza jej utworzenie w celu 
wpisania do katastru wodnego, 

w terminie 30 dni od dnia naby-
cia przez spółkę osobowości 
prawnej. Wpis spółki wodnej 
do katastru wodnego obejmuje 
nazwę, siedzibę, adres i przed-
miot działania spółki, imiona 
i nazwiska członków zarządu 
oraz sposób reprezentowania 
spółki, czas trwania spółki oraz 
dane dotyczące decyzji sta-
rosty o zatwierdzeniu statutu.  
 Organami spółki wod-
nej są walne zgromadzenie, 
zarząd oraz komisja rewi-
zyjna, o ile spółka liczy wię-
cej niż dziesięciu członków. 
 Nadzór i kontrolę nad działal-
nością spółek wodnych sprawu-
je starosta. Zarząd spółki wodnej 
obowiązany jest do przedłoże-
nia staroście uchwał organów 
spółki w terminie 7 dni od dnia 
ich podjęcia. Uchwały orga-
nów spółki wodnej sprzeczne 
z prawem lub statutem są nie-
ważne.  O nieważności uchwał 
w całości lub w części orzeka, 
w drodze decyzji, starosta w ter-
minie nie dłuższym niż 30 dni 
od dnia doręczenia uchwały. 
 Spółki wodne mogą korzy-
stać z pomocy państwa oraz 
jednostek samorządu terytorial-
nego, w formie dotacji, udziela-
nej zgodnie z przepisami ustawy 
o finansach publicznych doty-
czącymi dotacji podmiotowych 
udzielanych z budżetu państwa 
oraz dotacji przedmiotowych 
udzielanych z budżetów jedno-
stek samorządu terytorialnego.

Sołtys z powiatu pińczow-
skiego:

 - Czy sołtys może sprawo-
wać swoją funkcję w przypad-

ku, gdy toczy się przeciwko 
niemu postępowanie karne? 
Czy każdy mieszkaniec ma 
prawo wglądu do protokołu 
z sesji rady gminy?

Zbigniew Stefańczyk: - W przy-
padku, gdy przeciwko sołtysowi 
toczy się postępowanie karne, 
rada gminy może po zasięgnię-
ciu opinii rady sołeckiej zawiesić 
wykonywanie jego mandatu, nie 
dłużej jednak niż do ogłoszenia 
prawomocnego wyroku sądu. 
Wówczas rada gminy wyznacza 
spośród członków rady sołeckiej 
osobę, która będzie pełniła funk-
cję sołtysa. 
 Protokoły z sesji rady gminy 
udostępniają w urzędzie lub 
w biurze rady gminy. W wie-
lu gminach umieszcza się je 
na stronach internetowych 
Biuletynu Informacji Publicz-
nej. Zgodnie z Konstytucją RP 
oraz ustawą z dnia 6 września 
2001roku o dostępnie do infor-
macji publicznej (Dz. U. z 2014 
roku, poz. 782 ze zm.) udo-
stępnienie protokołów jest obo-
wiązkiem każdej gminy, spo-
czywającym na jej organach. 
Nie ma ustawowych przepisów 
dotyczących formy oraz poda-
nia do wiadomości publicznej 
protokołów z sesji rady gminy. 
Należy jednak pamiętać, że 
brak protokołu na stronie inter-
netowej gminy nie zamyka zain-
teresowanej osobie możliwości 
zapoznania się z protokołem. 
Każdy mieszkaniec gminy ma 
prawo wglądu do protokołu, ro-
bienia notatek oraz odpisów. 

oprac. Agata Kołacz

Zbigniew Stefańczyk: - Tworze-
nie spółek wodnych i związków 
wałowych szczegółowo określa 
dział VII ustawy z dnia 18 lipca 
2001 roku o prawie wodnym (tj. 
Dz. U. z 2012 roku poz. 145 ze zm.) 
 Spółki wodne mogą być two-
rzone w szczególności do wy-
konywania, utrzymywania oraz 
eksploatacji urządzeń służących 
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Krzyżówka wiosenna
Litery z pół ponumerowanych w prawych dolnych rogach ułożone od 1 do 15 utworzą hasło. Wśród autorów prawidłowych od-
powiedzi wylosujemy upominki. Rozwiązania prosimy nadsyłać listownie na adres Redakcji. Czekamy do 16 kwietnia br.

Krzyżówkę przygotował Robert Siwiec

Miło nam poinformować, że upominki za rozwiązanie krzyżówki sprzed miesiąca otrzymują: Karolina Knap z Mnichowa, Agniesz-
ka Pałys z Kielc oraz Anna Badura z Woli Jachowej. Prosimy o kontakt z Redakcją. 

POZIOMO:
1. prymulka, 7. jeden z Bohatyrowiczów, 8. Przed siewem, 9.toczy się w sądzie, 11. daleko mu do zawodowca, 13. miasto w Beskidzie 
Śląskim, 15. płat papieru lub blachy, 16. pasy skoszonej trawy, 17. powstaje przy wyrobie sera, 19.zaznaczony na mapie turystycznej, 
21. lekki domek w ogrodzie, 23. wielki słoik, 26. np. tulipan, 28. nadużywanie medykamentów, 29. imię Demarczyk, 30. roztapiający się lód na 
rzece, 31. gryzoń tatrzański, 32. obumieranie tkanek, martwica, 33. u sąsiada zawsze bardziej zielona, 34. milczą gdy dusza śpiewa
PIONOWO:
1.przegląd wojsk z defiladą, 2. konserwacja, odnowienie, 3. prywatka u Tadka, 4. w czasie suszy sucha, 5. w nim święconka, 6. teczka 
w segregatorze, 10. w lesie odpowiada każdemu, 12. przewodniczący sejmu lub senatu, 14. skrytka, schowek, 16. chroni przed desz-
czem, 18. w nim np. zupa, 20. nadmorska miejscowość, 21. hormon ekscytacji, 22. np. Agnieszka Radwańska, 24. połowa ćwierćnuty, 
25. trzeba odróżnić je od ziarna, 27. deszczowa lub słoneczna 
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