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W dniach od 7 do 10 maja już po raz drugi w naszym województwie rusza ogólnopolska odsłona Dni Otwartych 
Funduszy Europejskich. Sprawdź, jakie atrakcje czekają w Twojej okolicy.

 Dni Otwarte Funduszy Euro-
pejskich to czas atrakcji i zna-
komitej zabawy połączonej ze 
zwiedzaniem wybranych pro-
jektów dofinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej. 
 Koordynatorem przedsię-
wzięcia jest Ministerstwo In-
frastruktury i Rozwoju przy 
zaangażowaniu Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego. 

- Warto wziąć udział w naszej 
akcji i zobaczyć, jak wiele do-
brych projektów zostało zre-
alizowanych przez beneficjen-
tów programów europejskich 
w naszym regionie. Wszystkie 
te przedsięwzięcia wpływają 
na rozwój społeczno-gospo-
darczy i podnoszą potencjał 
województwa świętokrzyskie-
go – podkreśla Kazimierz Ko-
towski, Członek Zarządu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. 

 Podczas dwóch pierwszych 
dni akcji tj.7-8 maja m.in. bę-
dzie można zobaczyć jak dzia-
ła instalacja do przetwarzania 
odpadów komunalnych w Jan-
czycach oraz na czym polega 
nowoczesna technologia prefa-
brykacji drewna w firmie Tatar-
czuch. 
 Według Piotra Żołądka, 
Członka Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, te dwa 
przykłady projektów dają nam 
obraz wszechstronnego wyko-
rzystania środków z Unii Eu-
ropejskiej przy jednoczesnym 
promowaniu ochrony środowi-
ska i pobudzaniu przedsiębior-
czości. 
 Ponadto, w ramach Dni 
Otwartych Funduszy Europej-
skich nie zabraknie licznych wy-
darzeń kulturalnych i społecz-
nych. Zainteresowanych odkry-
waniem gwiazd zapraszamy do 
obserwatorium astronomiczne-
go i planetarium Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach. W tych dniach znajdzie 
się również okazja do zadbania 
o zdrowie w ramach akcji pro-
filaktycznych. Wojewódzki Szpi-
tal Zespolony w Kielcach zapra-
sza na bezpłatne badania USG 
w dniu 7 maja w godzinach od 
9 do 11, natomiast Wojewódzki 
Ośrodek Medycyny Pracy ofe-
ruje diagnostykę płuc. 
 W majowe dni będzie można 
wykorzystać wiosenną pogodę 
na zwiedzanie otwartych pro-
jektów w ramach akcji. Pań-

stwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
Kielce zaprasza do zwiedzania 
stałej ekspozycji przyrodniczo-
leśnej. Natomiast dla miłośni-
ków sportu przewidziano spe-
cjalne zniżki w nowoczesnym 
Centrum Sportowo-Rekreacyj-
nym w Strawczynku. Ponadto, 
Gmina Bogoria zaprasza do 
udziału w „Biegu po zdrowie” 
o puchar wójta. 
 Niecodziennym wydarze-
niem będzie Europejski Sej-
mik Młodzieżowy w Chęcinach 
w ramach „Dni Otwartych 
Funduszy Europejskich”. Zda-
niem Kazimierza Kotowskiego, 

Członka Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego to przedsię-
wzięcie doskonale wpisuje się 
w budowanie idei samorządu 
już od najmłodszych lat. Stwo-
rzy to okazję do podjęcia cie-
kawej dyskusji oraz odwiedzin 
lokalnych atrakcji. 
 Na zakończenie przedsię-
wzięcia w Chęcinach, wieczo-
rem zostanie zaprezentowany 
pokaz iluminacji barw Unii Eu-
ropejskiej na tle zamku. 
 W ramach akcji na terenie 
miasta Kielce, będzie można 
skorzystać z oferty Kieleckie-
go Parku Technologicznego, 
który 8 maja w godzinach 9-16 
będzie otwarty dla mieszkań-
ców regionu. Tutaj również nie 
zabraknie ciekawych pokazów 
i warsztatów naukowych. 
 Tym razem gminy naszego 
województwa również nie za-
wiodły i podczas Dni Otwartych 
Funduszy Europejskich przy-
gotowały specjalne atrakcje. 
Gmina Masłów zaprasza do  
odwiedzenia zalewu w Cieko-
tach po gruntownej przebudo-
wie. Dodatkowo Centrum Edu-
kacyjne Szklany Dom oferuje 
bezpłatne zwiedzanie obiektu. 
Gmina Opatów przygotowa-
ła zwiedzanie Opatowskiego 
Ośrodka Kultury i amfiteatru po 
rewitalizacji,  gdzie odbędzie 
się wystawa obrazująca zreali-
zowane inwestycje przez Gmi-
nę Opatów. Natomiast, Gmina 
Nowy Korczyn oferuje zwiedza-
nie rynku z przewodnikiem oraz 

Piotr Żołądek, Członek Zarzą-
du Województwa Świętokrzy-
skiego podkreśla, że w ramach 
akcji ważny jest społeczny 
wymiar przedsięwzięcia. Wy-
budowane obiekty ze środ-
ków europejskich mają służyć 
mieszkańcom i rozszerzać dla 
nich ofertę edukacyjną, kultu-
ralną czy sportową. 
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KALEJDOSKOP

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zyskał nowoczesny obiekt. 
16 kwietnia otwarto nowoczesne Centrum Rehabilitacji i Sportu. Inwesty-
cja kosztowała 11 mln zł, 9,5 mln pochodziło z RPOWŚ. W uroczystym 
otwarciu centrum uczestniczyli: Kazimierz Kotowski,  członek Zarządu 
Województwa oraz Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego.

O możliwościach współpracy gospodarczej i kulturalnej między Urugwa-
jem a województwem świętokrzyskim rozmawiali 10 kwietnia wicemar-
szałek województwa Jan Maćkowiak oraz ambasador Urugwaju w Polsce 
Pablo Scheiner.

1 kwietnia wicemarszałek Jan Maćkowiak oraz członek Zarządu Woje-
wództwa Agata Binkowska spotkali się z delegacją z Obwodu Winnickiego 
na Ukrainie, która w naszym regionie podpisała porozumienia z Zakładem 
Doskonalenia Zawodowego, Staropolską Izbą Przemysłową i Wojewódz-
kim Urzędem Pracy. Partnerzy z Ukrainy będą korzystać z naszych do-
świadczeń w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

W dniach 27-29 marca w Kielcach odbywały się 21. Międzynarodowe 
Targi Techniki Rolniczej AGROTECH. Swoje wyroby prezentowało na nich 
ponad 700 wystawców z kilkunastu krajów świata. Gośćmi targów byli Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, marszałek Adam Jarubas, 
przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk oraz członek Zarządu Wojewódz-
twa Piotr Żołądek.

obejrzenie rozbudowanej przy-
stani kajakowej nad rzeką Nidą.  
Środki z Unii Europejskiej za-
pewniają szeroki rozwój, stąd 
instytucje kultury jak Muzeum 
Wsi Kieleckiej również dołączy-
ło do przedsięwzięcia otwiera-
jąc projekty z zakresu prezen-
towania Parku Etnograficznego 
w Tokarni oraz Dworku Laszczy-
ków w Kielcach. 
 W pozostałych dniach akcji tj. 
9-10 maja, będzie można jesz-
cze uczestniczyć w wielu wyda-
rzeniach. Muzeum Narodowe w 
Kielcach zaprasza 10 maja do 
Pałacyku Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku. Wstęp bezpłatny 
dla uczestników Dni Otwartych 
Funduszy Europejskich został 

przewidziany w godzinach od 
9 do 16. Doskonale zachowany 
Pałacyk Noblisty oprócz zabytko-
wych wnętrz ma do zaoferowania 
unikatowe zdjęcia i dokumenty 
tworzące ciekawą ekspozycje. 
 Drugą atrakcją, jaką propo-
nuje w tym dniu Muzeum Na-
rodowe w Kielcach jest zoba-
czenie odrestaurowanego dzie-
dzińca Pałacu Biskupów Kra-
kowskich. Ponadto, po podaniu 
hasła „Dni Otwarte Funduszy 
Europejskich” bilet wstępu na 
organizowaną wystawę czaso-
wą będzie uwzględniał satysfak-
cjonujący rabat. Dla wszystkich 
zwiedzających będą bezpłatnie 
udostępnione stałe wystawy Pa-
łacu Biskupów Krakowskich. 

 Przedsięwzięcie w naszym 
regionie, daje również możli-
wość odwiedzenia Regional-
nego Centrum Naukowo-Tech-
nologicznego w Podzamczu 
Chęcińskim. 
 W dniu 10 maja w godzinach 
od 13 do 17 zainteresowani 
na terenie obiektu będą mo-
gli wziąć udział w warsztatach 
naukowych i artystycznych, 
a także zostaną zorganizowa-
ne konkursy dla dzieci. Kolejną 
atrakcją dla miłośników moc-
nych wrażeń będzie propozy-
cja 20% zniżki na skorzystanie 
z oferty Toru Kartingowego 
F1Gokart. W dniu 10 maja, 
przez cały dzień od godz. 9 za-
interesowani po podaniu hasła 

„Dni Otwarte Funduszy Euro-
pejskich” będą mogli liczyć na 
zniżkę w kompleksie.
 To tylko niektóre z atrakcji, 
jakie czekają na mieszkańców 
województwa świętokrzyskiego 
w dniach 7-10 maja br. w ramach 
akcji. Jako przedsięwzięcie towa-
rzyszące Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego 
w wybranych ośmiu miejscach 
zorganizuje strefy zabaw dla 
dzieci i strefy gier logicznych. 
 Wszystkie szczegółowe in-
formacje, harmonogram w po-
dziale na poszczególne dni 
jest dostępny na stronie www.
dniotwarte.eu

Departament
Polityki Regionalnej UMWŚ

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
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Unijne stypendia
dla świętokrzyskich

prymusów
166 szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzyma stypendia pochodzące 
z unijnego programu Kapitał Ludzki. To już siódma edycja programu stypendialnego realizowanego przez Świę-
tokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Na rozwój swoich pasji i talentów stypendyści otrzymają po 
3600 zł. - Cieszę się, że program stypendialny jest tak popularny i przynosi wymierne efekty, dowodem jest 1500 
młodych ludzi, których wsparliśmy kwotą ponad 5 mln zł. w dotychczasowych siedmiu edycjach programu - mówił 
Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa. 9 kwietnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się 
uroczystość wręczenia dyplomów, potwierdzających przyznanie stypendiów wyróżnionym uczniom z województwa 
świętokrzyskiego.

 - Program stypendialny to 
bardzo ważne działanie, co 
roku cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem, o czym 
świadczy liczba złożonych 
wniosków. Cieszę się, że dzięki 
oszczędnościom i przesunię-
ciom budżetowym udało się 
wygospodarować 600 tysięcy 
złotych na kolejne wsparcie 
dla zdolnych uczniów. Jest ono 
niezbędne dla osób w trudnej 
sytuacji materialnej, ponieważ 
kwota odpowiada na potrze-
by tych, którzy chcą pogłębiać 
swoją wiedzę  – mówił członek 
Zarządu Województwa Piotr 
Żołądek.
 Stypendia trafią do święto-
krzyskiej młodzieży osiągającej 
wybitne wyniki w nauce przedmio-
tów ścisłych. Uczniowie musieli 
spełnić dwa warunki formalne: 
uczęszczać do szkoły gimna-
zjalnej lub ponadgimnazjalnej 
z terenu województwa świętokrzy-
skiego oraz pochodzić z rodziny, 
w której dochód na osobę nie 
przekracza 1118 zł netto. Wniosek 
musiał spełnić także co najmniej 
jeden z kryteriów merytorycznych 
np. udział w olimpiadach przed-
miotowych lub średnia ocen na 
świadectwie.
 W czołówce listy rankingo-
wej stypendystów znalazła się 
Aneta Zachariasz, uczennica 
Liceum Ogólnokształcącego 

im. Hugona Kołłątaja w Pińczo-
wie. Może się ona pochwalić 
średnią ocen - 5, 29. Jest lau-

reatką wojewódzkiego konkur-
su matematycznego, finalistką 
konkursu chemicznego i olim-

piady matematycznej. Interesu-
je się ekonomią, światem roślin 
i zwierząt. - Możliwość otrzyma-
nia takiego stypendium jest dla 
mnie bardzo motywująca. Trze-
ba być systematycznym i dużo 
pracować, aby mieć dobre 
wyniki. Dla mnie nauka, zwłasz-
cza matematyki jest dużą przy-
jemnością. To przedmiot, który 
zamierzam studiować, jest 
fascynujący, ponieważ każde 
zadanie można rozwiązywać na 
wiele różnych sposobów – pod-
kreślała stypendystka. 
 Siódma edycja programu 
stypendialnego jest ostatnią 
edycją realizowaną w ramach 
Programu Kapitał Ludzki. 
Wsparcie dla utalentowanej 
świętokrzyskiej młodzieży bę-
dzie kontynuowane w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego 2014-2020. - To 
dobra wiadomość dla młodych 
ludzi z naszego regionu. Wspar-
cie, które otrzymają w ramach 
stypendiów zwiększa bowiem 
ich szansę, aby poszerzać swo-
je horyzonty, doskonalić wie-
dzę, korzystać z dodatkowych 
pomocy dydaktycznych - mówił 
Krzysztof Domagała, dyrektor 
Świętokrzyskiego Biura Rozwo-
ju Regionalnego w Kielcach.

Małgorzata
Niewczas-Sochacka

Piotr Żołądek i Krzysztof Domagała
podkreślali wymierne efekty programu stypendialnego

Anna Zachariasz z Pińczowa znalazła się w gronie świętokrzyskich prymusów



Świętokrzyski Informator Samorządowy 5

Nasz Region 4 (100) / 2015 AKTUALNOŚCI

Dodatkowe
20 mln zł na odnowę
i rozwój wsi
- Województwo świętokrzyskie otrzyma dodatkowe 20 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 
na działania związane z odnową i rozwojem wsi. Dzięki temu dofinansowanie otrzyma 110 projektów z listy rankin-
gowej zatwierdzonej przez Zarząd Województwa w listopadzie ubiegłego roku – poinformował  konferencji praso-
wej marszałek województwa Adam Jarubas.

 - Nauczeni doświadczeniem, 
że bardzo często na  koniec re-
alizacji projektów zostają jesz-
cze jakieś pieniądze, złożyliśmy 
propozycję naboru projektów 
dla naszych beneficjentów, nie 
dając im 100% gwarancji, że te 
środki będą. Dzisiaj wiemy, że 
110 projektów, za ponad 20 mln 
zł będzie mogło być zrealizo-
wanych. Świętokrzyskie jest je-
dynym regionem w kraju, gdzie 
taki bonus na koniec programu 
będzie – mówi marszałek woje-
wództwa Adam Jarubas.

 Projekty realizować będą 
gminy, ich jednostki organi-

zacyjne, a także parafie, które 
złożyły 49 wniosków. Dotyczą 
one przede wszystkim zago-
spodarowania miejsc rekre-
acyjno-wypoczynkowych dla 
mieszkańców, w tym budowy 
boisk sportowych i placów 
zabaw, czy modernizacji i wy-
posażania świetlic wiejskich, 
a w przypadku parafii głównie 
prac renowacyjnych i remon-
towych w zabytkowych kościo-
łach, zagospodarowania tere-
nów przykościelnych, budowy 
chodników i parkingów.

 - Dodatkowa pula środków 
dla regionu to wynik decyzji 

Komisji Europejskiej – mówi 
Piotr Żołądek, członek Zarzą-
du Województwa – zakładamy, 
że w maju będziemy mogli już 
podpisać umowy ze wszystki-
mi beneficjentami, zaś wnioski 
o płatność muszą być złożone 
do końca czerwca 2015 roku.

 W ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich 2007-
2013 Świętokrzyskie otrzymało 
na wdrażanie działań regional-
nych – odnowę wsi, podstawo-
we usługi dla gospodarki i lud-
ności wiejskiej, meliorację i sca-
lanie gruntów rolnych, około 
540 mln zł. - Wykorzystaliśmy je 

w 100 procentach – podkreśla 
Mirosława Mochocka, zastęp-
ca dyrektora Świętokrzyskiego 
Biura Rozwoju Regionalnego – 
zawarliśmy dotychczas prawie 
2900 umów z beneficjentami na 
kwotę dofinansowania prawie 
516 mln zł.  

 - Ponad 90% obszarów wo-
jewództwa to obszary poza-
miejskie, a 55% mieszkańców 
mieszka na wsi, więc wszystkie 
projekty, które dotyczą tej prze-
strzeni są bardzo ważne – do-
daje Adam Jarubas.

Anna Rdzanek-Kapsa

 - Dodatkowa pula środków dla regionu to wynik decyzji Komisji Europejskiej
– poinformowali marszałek Adam Jarubas i Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa
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 Jako pierwsze – w lipcu 
tego roku - uruchamiane będą 
konkursy w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecz-
nego, osi priorytetowej 8 
„Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo” RPO 2014-
2020. Pierwszy z konkursów 
dotyczyć będzie tworzenia no-
wych i wsparcia już istniejących 
przedszkoli, a jego celem jest 
upowszechnienie i wzrost jako-
ści edukacji przedszkolnej. Na 
przedsięwzięcia w ramach tego 
konkursu zarezerwowane jest 
7 mln złotych. 

 Z kolei w sierpniu ruszy na-
bór projektów związanych ze 
zwiększeniem dostępu do opie-

Pierwsze 
konkursy w lipcu

W lipcu ogłoszone będą pierwsze konkursy na przedsięwzięcia realizowane w ramach nowego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa przyjął harmono-
gram konkursów na 2015 rok.

ki nad dziećmi do lat 3. Na ten 
konkurs zarezerwowane jest 
4 mln zł. A projekty mają do-
tyczyć m.in. tworzenia nowych 
i rozszerzania oferty już istnie-
jących żłobków i klubów dzie-
cięcych, a także rozwoju usług 
świadczonych przez dziennego 
opiekuna i nianie.

 Pierwsze konkursy na dota-
cje w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego (czyli tzw. projekty 
twarde) zostaną uruchomione 
w  IV kwartale tego roku. W ra-
mach osi 2 „Konkurencyjna 
gospodarka” RPO 2014-2020 
pierwszy konkurs dotyczyć bę-
dzie działania 2.2. „Tworzenie 

nowych terenów inwestycyj-
nych” - przewidziana alokacja 
to 16 mln  44 tys. zł.

 Również w IV kwartale ogło-
szony zostanie pierwszy z kon-
kursów w ramach osi prioryte-
towej 4 „Dziedzictwo naturalne 
i kulturowe”. Dotyczyć on bę-
dzie projektów z zakresu ochro-
ny i wykorzystania obszarów 
cennych przyrodniczo, m.in. po-
prawy bazy technicznej parków 
krajobrazowych, budowy, rozbu-
dowy i doposażenie ośrodków 
edukacji ekologicznej, przedsię-
wzięć polegających na budowie 
infrastruktury związanej z ochro-
ną siedlisk przyrodniczych czy 
służących ochronie różnorodno-

ści biologicznej  w ramach ogro-
dów botanicznych, eko-parków 
czy parków miejskich. Na ten 
konkurs zarezerwowane zostało 
28 mln 333 tys. zł 

 RPO Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2014-2020 
został 12 lutego tego roku 
ostatecznie zatwierdzony przez 
Komisję Europejską. Obecnie 
w Urzędzie Marszałkowskim 
trwają prace nad przygotowa-
niem dokumentów wykonaw-
czych, które pozwolą na uru-
chomienie programu. Jednym 
z nich jest harmonogram na-
boru zainteresowanych danym 
obszarem działania.

Iwona Sinkiewicz- Potaczała

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
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 Rada jest organem konsulta-
cyjnym, opiniodawczym, dorad-
czym i inicjatywnym Samorządu 
Województwa Świętokrzyskiego 
w zakresie pożytku publicznego. 
Głównym zadaniem tego gre-
mium jest stałe monitorowanie, 
poznawanie potrzeb społecz-
ności lokalnych, wspólne plano-
wanie działań służących zaspo-
kojeniu tych potrzeb oraz reko-
mendowanie wypracowanych 
standardów usług społecznych.
 - Mam nadzieję, że to wspa-
niałe gremium będzie wspierać 
Marszałka oraz Samorząd Wo-
jewództwa w działaniach na 
rzecz naszego regionu. Praca 
rady będzie miejscem opinio-
wania i konsultowania ważnych 
programów i projektów, a decy-
zje które zostaną wspólnie pod-
jęte będą widoczne w najbliż-
szych latach. Liczę na Państwa 
szerokie doświadczenie, cenne 
uwagi, ciekawe pomysły, które 
będą budować wymiar, kształt 
i rangę naszego województwa 
– mówił członek Zarządu Woje-
wództwa Kazimierz Kotowski. 

Nominacje dla nowych 
członków ŚRDPP
23 marca w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu III kadencji Świętokrzyskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jej celem jest koordynowanie i doskonalenie współpracy organizacji po-
zarządowych z administracją publiczną. Nominacje nowym członkom wręczył Kazimierz Kotowski, członek Zarzą-
du Województwa.

 W skład ŚRDPP wchodzi 12 
osób: dwóch przedstawicieli 
Sejmiku Województwa Święto-
krzyskiego, trzech przedstawi-
cieli Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskie-
go, jeden przedstawiciel wo-
jewody oraz sześciu przedsta-
wicieli organizacji pozarządo-
wych.
 Podczas pierwszego posie-
dzenia Rady dokonano wyboru 
władz. Przewodniczącą Rady 
została wybrana Agnieszka 
Piwnik – Piecyk, zastępca 
dyrektora Kancelarii Zarządu 
Urzędu Marszałkowskiego, wi-
ceprzewodniczącymi – Michał 
Piasecki, sekretarz stowarzy-
szenia Homo Politicus i Leszek 
Wnętrzak z Departamentu 
Promocji, Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Urzędu Mar-
szałkowskiego, a sekretarzem 
Agnieszka Dudek z Wydziału 
Polityki Społecznej Świętokrzy-
skiego Urzędu Wojewódzkiego.

Agata Kołacz

Członkowie III kadencji
Świętokrzyskiej Rady

Działalności Pożytku Publicznego:

- Agnieszka Dudek z Wydziału Polityki Społecznej Święto-
krzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
- Agnieszka Piwnik-Piecyk, zastępca dyrektora Kancelarii 
Zarządu Urzędu Marszałkowskiego
- Teresa Śliwa z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego
- Leszek Wnętrzak z Departamentu Promocji, Edukacji, Kul-
tury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
- Beata Napierała, radna Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego
- Bogusława Wypych, radna Sejmiku Województwa Święto-
krzyskiego
- ks. Krzysztof Banasik, zastępca dyrektora Caritas Diecezji 
Kieleckiej
- Sebastian Gralec, prezes Stowarzyszenia Integracja i Roz-
wój
- Karolina Jarosz, prezes Jędrzejowskiego Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich „Ab imo pectore”
- Agnieszka Kmiecik, prezes zarządu Fundacji Centrum Eu-
ropy Lokalnej
- Michał Piasecki, sekretarz stowarzyszenia Homo Politicus
- Tomasz Rejmer, komendant Związku Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew KieleckaNominację Leszkowi Wnętrzakowi, nowemu członkowi ŚRDPP wręczył 

Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa

Pierwsze posiedzenie nowego składu III kadencji Świętokrzyskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego
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 Targi AGROTRAVEL mają 
za zadanie promować turysty-
kę wiejską, lokalnych produ-
centów oraz zbliżać do siebie 
branże  związane z wypoczyn-
kiem na wsi i czerpaniem z jej 
uroków.  Wydarzenie należy do 
najbardziej kolorowych i rado-
snych, jakie odbywają się w na-
szym regionie.
 - Wystarczy wyjechać z wiel-
kiego miasta, aby zobaczyć, 
jaki potencjał ma polska wieś. 
Takimi imprezami jak ta, trzeba 
go pokazywać i promować. Po-
tencjał dziedzictwa kulturowe-
go, również w turystyce jest nie-
zwykle ważny i musimy umieć 
go przekazywać kolejnym po-
koleniom. I temu służy właśnie 
agroturystyka. Można na niej 
wzmacniać potencjał gospo-
darczy regionu i to się właśnie 
tu dzieje - powiedział podczas 
uroczystego rozpoczęcia tar-
gów, Arkadiusz Bąk, przewod-

Pięknie, kolorowo
i smacznie na AGROTRAVEL

W dniach 10-12 kwietnia w Kielcach odbywała się jedna z najciekawszych imprez turystycznych. Na Międzynarodo-
wych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki swoją ofertę prezentowały firmy z tych branż, producenci, twórcy 
ludowi, lokalne grupy działania, a także poszczególne regiony. Krajem Partnerskim targów był region Velikiej Goricy 
w Chorwacji, a Regionem Partnerskim Makroregion Polski Wschodniej. W uroczystym otwarciu targów uczest-
niczyli: przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk, marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak oraz 
członkowie Zarządu - Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek. Jednym z organizatorów Targów był Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego.

niczący Sejmiku, wiceminister 
gospodarki.
 Na potencjał naszego regio-
nu wskazywał również Adam 
Jarubas, marszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego - O wy-
jątkowości naszego regionu 
i o atutach zielonego święto-
krzyskiego już państwo wiecie. 

Największą naszą wartością są 
jednak ludzie. Aktywność sa-
morządów, lokalnych grup dzia-
łania pokazuje, że wiejski, ludo-
wy nie oznacza już passe, że 
są to wartości, które można po-
kazywać światu, komercjalizo-
wać i na tym zarabiać. Targi to 
dla wszystkich również okazja 
do nauczenia się czegoś wza-
jemnie od innych - powiedział 
Adam Jarubas, który cieszył 
się również z uchwalenia przez 
Sejm ustawy, która umożliwi 
ludziom mieszkającym na wsi 
sprzedaż produktów ze swoich 
gospodarstw.
 - Musimy zdawać sobie 
sprawę z tego, że agroturystyka 
powstawała w czasach, kiedy 
niewielu jeszcze wierzyło, że na 
wsi może rozwijać się turystyka. 
Potrzeba było wręcz rewolu-
cji, aby ten sektor mógł się tak 
rozwinąć. Świat się jednak cały 
czas zmienia i trzeba się nadal 
rozwijać. Według mnie trzeba 
teraz dyskutować o standary-

zacji w agroturystyce. Należy 
pomyśleć też o tym, że go-
spodarstwa agroturystyczne 
to w większości również go-
spodarstwa ekologiczne. Wi-
dzę tu ogromną szansę, aby 
gospodarstwa miały ogromny 
dodatkowy komponent w swo-
jej ofercie w postaci sprzedaży 
żywności - wskazywał Piotr Żo-
łądek - członek Zarządu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.
 W uroczystości otwarcia im-
prezy wzięli udział m.in. Wice-
marszałek Sejmu RP Eugeniusz 
Grzeszczak, Przewodniczący 
Komisji Rolnictwa Parlamentu 
Europejskiego Czesław Siekier-
ski, Wiceminister Gospodarki 
i Przewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
Arkadiusz Bąk, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk, 
podsekretarz stanu w Minister-
stwie Sportu i Turystyki Tomasz 
Jędrzejczak, ambasadorowie 
republik Chorwacji, Armenii 
i Urugwaju, prezes Polskiej 
Organizacji Turystycznej Rafał 
Szmytke, marszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego Adam 
Jarubas, wicemarszałek Jan 
Maćkowiak oraz członkowie Za-
rządu Kazimierz Kotowski i Piotr 
Żołądek.
 - To wydarzenie nie ma tyl-
ko wymiaru ogólnopolskiego. 
To impreza międzynarodowa, 
są na niej przedstawiciele no-
wych krajów. Dzięki środkom 
z poprzedniego okresu progra-
mowania, udało się wykreować 
wiele szans dla agroturystyki, 
a wszystko dzięki ludziom. W 

Piotr Żołądek podkreślał wspaniałą pracę
jaką wykonali rolnicy w obszarze agroturystyki

Targowe stoiska kusiły smakołykami. Skusiły też wicemarszałka Sejmu 
Eugeniusza Grzeszczaka i marszałka Adama Jarubasa
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 Uczestnicy projektu zapo-
znali się z organizacją niemiec-
kiego systemu opieki i służb 
farmaceutycznych. Przyszli 
farmaceuci doskonalili umie-
jętności dystrybucji leków oraz 
sporządzania leków receptu-
rowych. Poznali również spe-
cyfikę i organizację pracy nie-
mieckiej apteki i dużej hurtowni 
farmaceutycznej.
 Natomiast opiekunowie me-
dyczni doskonalili umiejętności 
opiekuńczo-pielęgnacyjne. Zapo-
znali się ze specyfiką i organiza-

Zagraniczne praktyki 
słuchaczy skarżyskiej szkoły
Słuchacze Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej tegoroczne ferie zimowe 
spędzili na zagranicznych praktykach w Dreźnie w Niemczech, gdzie mieli możliwość zdobycia nowej wiedzy, umie-
jętności i kwalifikacji. W projekcie uczestniczyło 20 słuchaczy kierunków technik farmaceutyczny i opiekun medyczny.

Szkoła organizowała wyjazdy zagraniczne w ubiegłych latach 
i planuje robić to również w przyszłości. Wyjazd zaplanowano 
w styczniu/lutym przyszłego roku, ale rekrutacja rozpocznie się 
już w lipcu/sierpniu. W wyjazdach mogą brać udział słuchacze 
i absolwenci CKPSS, dlatego zainteresowanych nauką w Cen-
trum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych, placówka 
zaprasza do składania dokumentów w sekretariacie szkoły 
przy ul. Legionów 124 w Skarżysku-Kamiennej. Warto również 
odwiedzić stronę internetową http://ckpss.edu.pl/home/, gdzie 
oprócz dostępnych kierunków kształcenia znajdują się także 
relacje z pobytu w Dreźnie.

cją pracy placówki opiekuńczej, 
formami opieki oraz nowocze-
snym sprzętem wykorzystywanym 
w opiece i rehabilitacji. Uczestnicy 
stażu doskonalili też umiejętność 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 
 Słuchacze skarżyskiej szkoły 
zwiedzili zabytki i ciekawe miej-
sca w Dreźnie, m.in. „Altstadt”, 
„Neustadt”, Pillnitz, Manufak-
turę Volkswagena, Max Planck 
Institiute of Mollecular Cell Bio-
logy and Geneticts (MPI-CBG) 
i Gläserne Labor. 

ubiegłym roku targi te od-
wiedziło ponad 20 tys. osób. 
W tym roku ta liczba powinna 
być jeszcze większa. Gratuluję 
tej wspaniałej imprezy jej orga-
nizatorom - powiedział Euge-
niusz Grzeszczak, Wicemar-
szałek Sejmu RP.
 W obszernych halach Tar-
gów Kielce wystawcy krajowi 
i zagraniczni prezentowali ofer-
ty wakacyjne i weekendowe, 
uroki swoich regionów oraz 
tradycyjne rękodzieło. Popular-
nością cieszyły się degustacje 
potraw i napojów regionalnych, 
przygotowywanych m.in. przez 
lokalne grupy działania.
 Swoje stoisko miało również 
Województwo Świętokrzyskie, 
promowany był także prze-

biegający przez nasz region 
Wschodni Szlak Rowerowy 
Green Velo.
 - Jako Regionalna Organiza-
cja Turystyczna Województwa 
Świętokrzyskiego, wspólnie 
z czterema innymi regionami, 
realizujemy ogromny projekt 
o wartości ponad 300 mln zło-
tych. Dzięki szlakowi ścieżek 
rowerowych Green Velo agrotu-
rystyka wzbogaci się o tę infra-
strukturę, która bardzo pomoże 
jej w rozwoju. W przyszłym roku 
będzie można już jechać szla-
kiem długości blisko 2000 km.  
Cały czas działamy nad jego 
promocją - powiedział Jacek 
Kowalczyk, prezes Regional-
nej Organizacji Turystycznej 
Województwa Świętokrzyskie-

go oraz dyrektor Departamen-
tu Promocji, Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Urzędu Mar-
szałkowskiego.
 Krajem partnerskim targów 
był region miasta Velika Gorica 
w Chorwacji. Na scenie oraz 
stoisku targowym prezento-
wał się zespół „Jana” właśnie 
z tego miasta, a w Kielcach 
gościła duża delegacja z tego 
miasta na czele z jego burmi-
strzem. 
 - Dziękujemy Urzędowi Mar-
szałkowskiemu Województwa 
Świętokrzyskiego za możliwość 
zaprezentowania się na tar-
gach. Nasze miasto jest zainte-
resowane rozwojem kontaktów 
z regionami poza Chorwacją, 
dlatego zdecydowaliśmy się 

na współpracę ze Świętokrzy-
skiem. Przed nami kolejne 
wyzwania - jak żyć i funkcjo-
nować w ramach Unii Europej-
skiej. Chcemy współpracować 
nad projektami finansowanymi 
z Unii Europejskiej i liczymy 
na czerpanie z doświadczenia 
województwa świętokrzyskiego 
- powiedział burmistrz miasta 
Velika Gorica, Dražen Barišić.
 AGROTRAVEL odwiedziła 
także grupa czeskich dzienni-
karzy, która zapoznawała się 
z ofertą turystyki wiejskiej, ku-
linarnej i rodzinnej naszego re-
gionu.

Mateusz Cieślicki
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 - Na Komitecie Stałym Rady 
Ministrów omawiamy projekt 
ustawy prawo o działalności go-
spodarczej, czyli konstytucję dla 
przedsiębiorców – powiedział 
podczas spotkania z przedsię-
biorcami wiceminister Arka-
diusz Bąk. - To przepisy bardzo 
zasadnicze, w których opisane 
są prawa przedsiębiorców wo-
bec administracji. Musimy wyjść 
z gąszcza nie zawsze spójnych 
przepisów. Wolność gospodar-
cza jest jedną z naczelnych za-
sad społecznych.
 Arkadiusz Bąk w imieniu 
wicepremiera Janusza Piecho-
cińskiego pogratulował odzna-
czeń, szczególnie małym przed-
siębiorstwom. - Gospodarkę 
budują mali i średni przedsię-
biorcy, budują mikroprzedsię-
biorcy – podkreślił. - Wielkie 

Odznaczenia za przedsiębiorczość
Właściciele i prezesi ponad 60 firm z powiatu starachowickiego otrzymali odznaczenia Ministra Gospodarki za ak-
tywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój 
gospodarki w okresie 25-lecia polskiej transformacji. Odznaczenia w Starachowickim Centrum Kultury wręczał wi-
ceminister gospodarki, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, marszałek Adam 
Jarubas, starosta starachowicki Dariusz Dąbrowski i  prezydent Starachowic Marek Materek.

korporacje zawsze sobie pora-
dzą, bo mają pieniądze, praw-
ników. Kłaniam się Państwu za 
wykonaną pracę. 

 Lekcja w Opatowie odbyła 
się pod hasłem „Udział w wy-
borach samorządowych naj-
większym przywilejem każdego 
obywatela” i była już trzecią zor-
ganizowaną w tym roku przez 
Biuro Komunikacji Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego.
 Spotkanie z młodzieżą roz-
począł starosta opatowski Bo-
gusław Włodarczyk, który na-
mawiał uczniów do aktywnego 
udziału w lekcji, ale też uczestnic-
twa w życiu lokalnej społeczności.
 W czasie dwóch godzin 
lekcyjnych młodzież pozna-
ła podział i kompetencje po-
szczególnych szczebli samo-
rządu terytorialnego w Polsce. 

Lekcja o samorządzie w Opatowie
W ramach akcji „Lekcje o samorządzie” 10 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie z uczniami szkół ponadgimna-
zjalnych województwa świętokrzyskiego. Tym razem pracownicy Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszał-
kowskiego gościli w powiecie opatowskim. W Starostwie Powiatowym w Opatowie spotkali się z młodzieżą z miej-
scowego Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego oraz Zespołu Szkół nr 1. W lekcji o samorządzie 
wzięło udział ponad stu uczniów.

W lekcji wzięło udział ponad dwustu uczniów opatowskich szkół 
ponadgimnazjalnych

Uczestniczący w lekcji mogli 
się dowiedzieć m.in. jakie są 
kompetencje Marszałka Woje-
wództwa, Zarządu Wojewódz-
twa, Sejmiku, a także zapoznać 
się z zasadami funkcjonowa-
nia Urzędu Marszałkowskiego 
i zakresem spraw jakie można 
w nim załatwić. Młodzież brała 
aktywny udział zajęciach, celnie 
odpowiadając na pytania zada-
wane przez prowadzącego za-
jęcia Marka Jarco z Biura Ko-
munikacji Społecznej UMWŚ.
 Szczególnym zainteresowa-
niem cieszyła się tematyka wyko-
rzystywania przez świętokrzyskie 
samorządy środków pochodzą-
cych z budżetu Unii Europejskiej.

R.S.

 Marszałek Adam Jarubas 
podziękował przedsiębiorcom 
za 25 lat pracy w trudnym okre-
sie przemian gospodarczych. 

- W imieniu władz regionalnych 
przyłączam się do życzeń, które 
przekazał minister – powiedział. 
- Wartością jest swoboda go-
spodarcza, państwo powinno 
tworzyć pewne ramy, ale nie in-
gerować za mocno w przedmiot 
waszej działalności.. Wierzę, 
że deregulacje szybko znajdą 
potwierdzenie w polskim parla-
mencie. Dzisiaj trzeba wam uła-
twiać zadanie, a nie utrudniać. 
Interpretacje prawa, zwłaszcza 
w zakresie skarbowym, nie po-
winny być dowolne. Samorząd 
wojewódzki wspólnie z powiato-
wym i miejskim chce wam po-
magać. Mamy podpisane poro-
zumienia o budowie obwodnicy 
wokół Starachowic i dokończe-
niu drogi nr 42. 

(a)

Przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk
gratulował odznaczonym przedsiębiorcom
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 Nasze przedsięwzięcie zo-
stało zainicjowane cztery lata 
temu dla uczczenia pierwszej 
rocznicy ustanowienia 20 paź-
dziernika Światowym Dniem 
Statystyki. Spotkało się ono 
wówczas z dużym zaintereso-
waniem wśród młodzieży i na-
uczycieli, co stało się zachętą 
do przygotowywania kolejnych 
edycji. Od 2013 roku konkurs 
organizowany jest corocznie 
w marcu z okazji przypadają-
cego w tym miesiącu Dnia Sta-
tystyki Polskiej. Polskie święto 
obchodzone jest 9 marca jako 
wyraz pamięci o rocznicy pierw-
szego Spisu Powszechnego, 
uchwalonego przez Sejm Czte-
roletni 9 marca 1789 roku.
 Projekt skierowany jest do 
uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych województwa świętokrzy-
skiego i ma na celu rozwijanie 
umiejętności oraz poszerzanie 
wiedzy młodzieży w zakresie 
statystyki, a także popularyza-
cję zasobów informacyjnych 
statystyki publicznej jako źródła 
wiedzy o procesach społecz-
nych oraz zjawiskach gospo-
darczych w aspekcie regional-
nym i lokalnym. 
 Do współpracy przy tego-
rocznej IV już edycji konkursu 
zaproszona została Staropolska 
Szkoła Wyższa w Kielcach i Pol-
skie Towarzystwo Statystyczne, 
natomiast patronat nad przed-
sięwzięciem objął Świętokrzyski 
Kurator Oświaty. Finał odbył się 
w siedzibie Staropolskiej Szkoły 
Wyższej w Kielcach. Do udzia-
łu w konkursie zgłosiło się 65 
uczniów z 15 szkół ponadgim-

Konkurs
okazją do uczczenia
Dnia Statystyki Polskiej 
Już od kilku lat początek wiosny to dla Urzędu Statystycznego w Kielcach czas wzmożonych przygotowań związa-
nych z organizacją „Konkursu z wiedzy o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego”, który 
w tym roku odbył się 30 marca.

nazjalnych naszego regionu. 
Nie zawiedli „stali bywalcy”, 
którzy byli z nami od początku 
i uczestnictwo w konkursach 
traktują jak tradycję. W fina-
le uczniowie rozwiązywali test 
przygotowany na podstawie 
wcześniej określonego zakresu 
wiedzy. Spośród uczestników 
wyłoniono finalistów z naj-
większą liczbą punktów, osta-
teczne jednak rozstrzygnięcie 
przyniosła ustna dogrywka. 
Najlepsi okazali się uczniowie: 
Katolickiego Liceum Ogólno-
kształcącego im. św. Stanisła-
wa Kostki w Kielcach, Liceum 
Ogólnokształcącego w ZSO 
im. Edwarda Szylki w Ożarowie 
oraz Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 w Jędrzejowie. 
Tegoroczne wyniki udowodniły, 
że wytrwałość przynosi efek-
ty. Wśród wygranych znalazło 

się dwóch uczniów,  którzy na 
swoim koncie mieli już 3-krotne 
uczestnictwo w poprzednich 
edycjach naszego konkursu 
i jak zapewniali nie powiedzieli 
jeszcze ostatniego słowa.
 Laureaci konkursu za zaję-
cie I i II - ego miejsca otrzymali 
smartfony ufundowane przez 
Polskie Towarzystwo Staty-
styczne, a za III miejsce - tablet, 
którego sponsorem był Rektor 
Staropolskiej Szkoły Wyższej 
w Kielcach. Ponadto młodzież, 
która uplasowała się w pierw-
szej piątce otrzymała od PT-
S-u pamięci usb. Pozostałym 
uczestnikom wręczono drobne 
upominki od Urzędu Staty-
stycznego w Kielcach. Każdy 
z uczniów dodatkowo otrzymał 
certyfikat uczestnictwa, a na-
uczyciele podziękowania za 
pomoc w przygotowaniu mło-

dzieży. Na zakończenie dr Irena 
Stańczak, pracownik nauko-
wy Wydziału Pedagogicznego 
Staropolskiej Szkoły Wyższej, 
wygłosiła referat na temat „Zna-
czenie niewerbalnej komunika-
cji w życiu społecznym i zawo-
dowym”.
 Uwzględniając rosnące za-
interesowanie i zapotrzebo-
wanie na aktualne informacje 
statystyczne,  a także mając 
na względzie fakt, że edukacja 
statystyczna stanowi ważny ele-
ment budowy nowoczesnego, 
obywatelskiego społeczeństwa 
informacyjnego, z niecierpli-
wością czekamy na przyszło-
roczną, już 5 edycję „Konkursu 
z wiedzy o sytuacji społeczno-
gospodarczej województwa 
świętokrzyskiego”.

Urząd Statystyczny
w Kielcach

Uczestnicy IV Finału Konkursu podczas pisania testu
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 W konkur sie mogą uczestni-
czyć przedsiębiorstwa, organi-
zacje publiczne, niepubliczne 
i edukacyjne działające w regio-
nie świętokrzyskim od minimum 
4 lat, odnoszące sukcesy dzięki 
skutecznie i efektywnie realizo-
wanej polityce jakości.

 Świętokrzyska Nagroda Ja-
kości (ŚNJ) mająca charakter 
regionalny, jest elementem sys-
temu nagród przyznawanych 
corocznie na poziomach:
• krajowym – Polskiej Nagrody 
Jakości ustanowionej w 1995 
roku przez Krajową Izbę Gospo-
darczą, Polskie Centrum Badań 
i Certyfikacji oraz Fundację Teraz 
Polska,
• europejskim – Europejskiej 
Nagrody Jakości ustanowionej 
w 1992 roku, której fundatorami 
są: Komisja Europejska, Euro-
pejska Organizacja ds. Jakości 
(European Organization for Qu-
ality) oraz Europejska Fundacja 
Zarządzania Jakością EFQM 
(European Foundation for Quality 
Management).

 Zdobycie tytułu Laureata 
w regionalnym konkursie jako-
ści daje zatem organizacji moż-
liwość ubiegania się o nagrodę 
na kolejnych, wyższych pozio-
mach zmagań.
 Od 1999 roku Świętokrzyska 
Nagroda Jakości z powodzeniem 
promuje i nagradza wyróżniające 
się w regionie przedsiębiorstwa, 
instytucje i organizacje, które 
dorównują światowym standar-
dom jakości nie tylko w zakresie 
oferowanych usług i produktów, 
ale również w sferze swojego we-
wnętrznego funkcjonowania na 
wszystkich poziomach struktury 
organizacyjnej. 
 Konkurs pomaga wyłonić 
najprężniej działające jednost-
ki w regionie, które dostrzegły 
możliwość ustawicznego i efek-
tywnego rozwoju w zarządzaniu 

ŚNJ po raz siódmy!
20 lutego br. Kapituła Świętokrzyskiej Nagrody Jakości ogłosiła kolejną - XVII edycję konkursu, którego głównym ce-
lem jest propagowanie idei zarządzania przez jakość – Total Quality Management poprzez wyróżnianie najlepszych 
przedsiębiorstw i organizacji z terenu Województwa Świętokrzyskiego, stale doskonalących się, konsekwentnie 
wdrażających nowoczesne koncepcje zarządzania, ukierunkowane na zaspokojenie rosnących potrzeb i wymagań 
klientów oraz partnerów. 

przez jakość, przez co osiągnęły 
i nadal zdobywają kolejne suk-
cesy, konsekwentnie stosując 
zasady obowiązujące w tym 
modelu zarządzania.
 Świętokrzyska Nagroda Jako-
ści jest jedynym organizowanym 
w regionie konkursem, którego 
istotą nie jest samo nagradzanie 
jego uczestników, lecz przede 
wszystkim obiektywna i rzetelna 
ocena wdrożonych rozwiązań 
organizacyjno-systemowych. 
Wykorzystywany w ŚNJ model 
samooceny oraz identyfikacji 
mocnych i słabych stron da-
nej jednostki pozwala określić 
dalsze kierunki jej rozwoju oraz 
podjąć najkorzystniejsze działa-
nia doskonalące, w celu popra-
wy jej wyników biznesowych. 
 Model ten, opracowany 
w oparciu o filozofię Europej-
skiej Nagrody Jakości, bazuje na 
dziewięciu podstawowych fila-
rach zarządzania przez jakość:
Filar I – Przywództwo: osobiste 
zaangażowanie i inspiracja kie-
rownictwa we wdrażaniu proce-
su uzyskiwania ciągłej poprawy 
pracy organizacji, doskonalenia 
jakości i sposobu zarządzania.
Filar II – Strategia: wizja orga-
nizacji, podstawowe wartości, 
którymi kieruje się organizacja, 
kierunki jej strategii, cele oraz 
sposoby ich realizacji.
Filar III – Pracownicy: określa, 
w jaki sposób wykorzystanie 
potencjału ludzkiego organizacji 
jest ukierunkowane na systema-
tyczną poprawę efektów końco-
wych.
Filar IV – Partnerstwo i zaso-
by: zarządzanie, wykorzystanie 
i ochrony zasobów, sposobów 
ich optymalizacji w oparciu 
o TQM oraz skuteczności ich 
wykorzystania we wspieraniu 
strategii, polityki i współpracy 
z partnerami.
Filar V – Procesy, wyroby, 
usługi: zarządzanie procesami 
wewnątrz organizacji wpływają-

cymi na wzrost wartości wyrobu 
lub usługi oraz strukturę organi-
zacyjną jednostki.
Filar VI – Wyniki dotyczące 
klientów: mierniki określające 
otoczenie i rezultaty zaspokaja-
nia potrzeb  klientów.
Filar VII – Wyniki dotyczące 
pracowników: odzwierciedla sto-
sunek załogi do naczelnego kie-
rownictwa, bezpieczeństwa, wa-
runków socjalnych, motywacji, itp.
Filar VIII – Wyniki dotyczące 
społeczeństwa: percepcja or-
ganizacji w oczach opinii pu-
blicznej, jak również do podej-
ście przez organizację w odnie-
sieniu do ochrony środowiska 
i oszczędności zasobów na-
turalnych, a także współpracy 
z lokalną społecznością.
Filar IX – Kluczowe wyniki: 
osiągnięcia organizacji w sto-
sunku do założonych celów 
w zakresie całokształtu jej roz-
woju oraz zaspokojeniu finanso-
wym wszystkich zainteresowa-
nych stron jej działalnością.
 Udział w Konkursie stano-
wi okazję do bezstronnej i ze-
wnętrznej oceny pozycji organi-
zacji na tle konkurencji, a także 
pozwala poszerzyć wiedzę nt. 
nowoczesnych metod i sys-
temów zarządzania poprzez 
uczestnictwo jej reprezentantów 
w organizowanych warsztatach 
szkoleniowych poświęconych 
zagadnieniom z zakresu szero-
ko rozumianej jakości. 

 W Konkursie Świętokrzyska 
Nagroda Jakości mogą brać 
udział przedsiębiorstwa, orga-
nizacje publiczne, niepublicz-
ne, edukacje, jednostki samo-
rządu terytorialnego, które:
• działają na terenie Wojewódz-
twa minimum 4 lata i płacą 
w nim podatki,
• zgłoszą w terminie wyzna-
czonym przez Kapitułę Konkur-
su deklarację przystąpienia do 
Konkursu.

 14 kwietnia br. w siedzibie 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
odbyło się pierwsze spotka-
nie informacyjno-szkoleniowe, 
w trakcie którego zostały szcze-
gółowo omówione wymogi i za-
sady uczestnictwa w konkursie, 
przebieg jego poszczególnych 
etapów oraz zostały zaprezento-
wane obowiązujące dokumenty 
konkursowe i przedstawione 
wskazówki dotyczące ich wy-
pełniania. Uczestnicy spotkania 
zostali zapoznani z modelem 
samooceny organizacji wyko-
rzystywanym w konkursie oraz 
wybranymi zagadnieniami z za-
kresu zarządzania przez jakość.
 7 maja br. odbędzie się kolej-
ne spotkanie szkoleniowe, pod-
czas którego uczestnicy będą 
mieli okazję zapoznać się z za-
kresem wypełniania ankiet-samo-
ocen składanych do konkursu.
 Regulamin Świętokrzyskiej 
Nagrody Jakości, harmonogram 
przebiegu tegorocznej edycji, 
kategorie nagród, a także inne 
niezbędne informacje dotyczące 
tegorocznej edycji konkursu są 
dostępne są na stronie interne-
towej Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Świętokrzy-
skiego: www.sejmik.kielce.pl 
(zakładka: Świętokrzyska Nagro-
da Jakości). 

Sekretariat Konkursu:
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regional-
nej / Centrum Obsługi Inwestora 
i Przedsiębiorczości
ul. Sienkiewicza 63, 25-002
Kielce (IV piętro, pokój nr 410)
tel. 41 365 81 82,
fax: 41 365 81 91
e-mail: snj@sejmik.kielce.pl

Zapraszamy serdecznie
do udziału w konkursie

Świętokrzyska
Nagroda Jakości!
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Radni Sejmiku
w Krzemionkach
Dwie Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego spotkały się 16 kwietnia podczas wyjazdowego posiedze-
nia na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Członkowie 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą przybyli do 
Krzemionek na zaproszenie Powiatu Ostrowieckiego i dyrektora Muzeum, Włodzimierza Szczałuby. Podczas po-
bytu radni zapoznali się z dziedzictwem neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego oraz dyskutowali o wsparciu 
miejscowych inicjatyw, które zmierzają do wpisania obiektu „Krzemionki – pradziejowe kopalnie krzemienia” na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Pod olbrzymim
wrażeniem kopalni

 Spotkanie rozpoczęło się od 
zwiedzania terenu, gdzie 5 ty-
sięcy lat temu ludzie wydobywali 
krzemień. Pole górnicze obejmuje 
78,5 ha i ciągnie się na przestrze-
ni 4,5 km. Znajduje się tu ponad 
2890 zagłębień, gdzie znajdowały 
się wejścia do kopalni i pozosta-
wiony obok urobek.
 Radni dowiedzieli się o ciężkiej 
pracy dawnych górników, którzy 
wydobywali krzemień na głęboko-
ści do 9 metrów w pozycji leżącej 
lub na klęczkach. Na dole pano-
wała stała, niska temperatura od 
5 do 9 stopni Celsjusza i bardzo 
wysoka wilgotność. Swoje stano-
wiska górnicy oświetlali małymi, 
sosnowymi łuczywami.   
 Z dużym zainteresowaniem 
radni przeszli trasą podziemną o 
długości 465 m, która przebiega 
na głębokości od 5 do 12 me-
trów. Znajduje się tu kilkanaście 
kopalń z epoki kamienia oraz 
część podziemnych kamienio-
łomów wapienia nazywanych 
Wielkimi Komorami.     

 - Przyjechałam tu po raz 
pierwszy i jestem pod olbrzymim 
wrażeniem Krzemionek – powie-
działa po wyjściu z trasy Agata 
Binkowska, członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego. 
– Syn, który jest geologiem, na-
mawiał mnie do przyjazdu i nie 
żałuję, że zdecydowałam się 
na podróż. To jedyny tego typu 
obiekt na świecie. Powinien być 
wspierany i pielęgnowany przez 
Województwo Świętokrzyskie.    

Niezbędne wsparcie
na drodze do UNESCO

 W dalszej części radni dysku-
towali o możliwościach wsparcia 
Rezerwatu Krzemionki. Podkreśla-
li, że promowanie turystyki to jedna 
ze strategii województwa. Krze-
mionki są unikatowe. - To jedyny 
obiekt w województwie święto-
krzyskim, który ma szansę w krót-
kim czasie znaleźć się na Liście 
UNESCO – mówił radny Grzegorz 
Świercz, przewodniczący Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu. - Naro-
dziła się koncepcja, by włączyć go 
do Muzeum Narodowego w Kiel-

cach. To by się wiązało z różnymi 
dotacjami z Urzędu Marszałkow-
skiego, jednocześnie ekspozycje 
archeologiczne i geologiczne były-
by wystawiane w Kielcach. Można 
też zastanawiać się nad współ-
zarządzaniem z województwem, 
bo łatwiej wtedy byłoby wspierać 
Krzemionki.
 Dyrektor Włodzimierz Szcza-
łuba przedstawił dotychczasowe 
inicjatywy na drodze do UNE-
SCO. Udało się zrekultywować 
istniejącą obok hałdę odpadów 
hutniczych, przygotowano obiekt 
konferencyjno-naukowy, zaple-
cze dla pracowników, magazyny. 
Podjęto współpracę ze środo-
wiskami naukowymi, odbyła się 
konferencja naukowa, na po-
czątku maja ukaże się publikacja 
książkowa. Pozyskano do współ-
pracy światowej sławy archeolo-
ga, wybitnego znawcę neolitycz-
nych kopalni, autora wielu prac 
o Krzemionkach, pracownika 
naukowego Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego, prof. 
Jacka Lecha. Zachowany  został 
autentyzm i integralność obiektu. 
- Realizacji dalszych zadań nie 
udźwignie powiat – nie ukrywał 
dyrektor. – Potrzebne jest wspar-
cie Urzędu Marszałkowskiego. 
W ciągu dwóch, trzech lat powin-
niśmy być przygotowani do sfor-
mułowania wniosku końcowego.
 Wicestarosta powiatu ostro-
wieckiego Eligiusz Mich po-
dziękował radnym za przyjazd. 
Poprosił o zrozumienie niepo-
wtarzalności obiektu i jego pro-
mocję, wsparcie organizacyjne 
i finansowe kolejnych inwestycji. 
Stwierdził, że rozważane są róż-
ne możliwości funkcjonowania 

Rezerwatu, na razie powiat po-
zostaje przy dotychczasowym.  
 Głos w dyskusji zabierali 
między innymi: wiceprzewodni-
czący Sejmiku Tadeusz Kowal-
czyk, radni - Bartłomiej Dory-
walski, Bogdan Latosiński.
 Uczestnicząca w obradach 
zastępca dyrektora Departamentu 
Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki Urzędu Marszałkow-
skiego Małgorzata Kowalińska 
przypominała, że Krzemionki pro-
mowane są we wszystkich publi-
kacjach Urzędu Marszałkowskie-
go, podczas wszystkich wizyt de-
legacji zagranicznych. Niezbędny 
jest wykaz zadań do zrealizowania 
w Krzemionkach w ramach roku 
budżetowego, by myśleć o środ-
kach finansowych. - Będziemy 
wspierać starania Krzemionek 
w zdobywaniu pieniędzy z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego - obiecała.

Jednogłośne stanowisko

 Radny Andrzej Kryj zapro-
ponował, by wyjazdowe posie-
dzenie dwóch komisji Sejmiku 
zakończyć sformułowaniem 
stanowiska popierającego fi-
nansowe wsparcie Krzemionek 
z budżetu Urzędu Marszałkow-
skiego. Potrzebna jednak bę-
dzie lista tegorocznych zamie-
rzeń Rezerwatu Krzemionki, któ-
rą obiecał dostarczyć dyrektor 
Włodzimierz Szczałuba.
 Podczas głosowania radni 
dwóch komisji jednogłośnie przy-
jęli stanowisko, w których wspie-
rają działania promocyjne, finan-
sowe Rezerwatu Krzemionki.  

(a)Podczas wizyty w Krzemionkach
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 Sesja miała wyjątkowy wy-
miar, ponieważ po raz pierwszy 
w historii była transmitowana na 
żywo w Internecie przez ITV Sej-
mik.
 Pierwszym punktem sesji 
było przedstawienie opracowa-
nia SVS Statycznego Vademe-
cum Samorządowego, którego 
dokonała Agnieszka Piotrow-
ska - Piątek, dyrektor Urzędu 
Statystycznego w Kielcach.
 - Jest to opracowanie, któ-
re jest dedykowane przede 
wszystkim jednostkom samo-
rządu terytorialnego i zawiera 
dane bardzo przydatne dla ich 
władz. Są to m.in. statystyki 

Radni obradowali
W Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, 23 marca odbyła się VI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego. Podczas obrad radni zdecydowali się wesprzeć za pomocą stypendiów Polaków ze Wschodu chcących 
studiować w Świętokrzyskiem i określili zadania Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być fi-
nansowane w 2015r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przewodniczący 
Sejmiku Arkadiusz Bąk oraz wicemarszałek województwa Jan Maćkowiak wręczyli wyróżnienia Rady Programowej 
TVP Kielce dziennikarzom, którzy najlepiej realizowali misję Telewizji Polskiej w 2014 roku.

dotyczące demografii danego 
regionu czy finansów publicz-
nych. Jednostki mogą po-
równywać swoje wskaźniki ze 
wskaźnikami innych jednostek 
- powiedziała Agnieszka Pio-
trowska - Piątek, która zachę-
cała jednocześnie obecnych na 
sesji przedstawicieli samorządu 
terytorialnego do korzystania 
z SVS.
 Podczas obrad radni jedno-
głośnie wyrazili zgodę na naby-
cie przez Województwo Świę-
tokrzyskie w drodze darowizny 
dwóch działek położonych 
w gminach Morawica i Piń-
czów oraz w drodze sprzedaży 

dwóch działek znajdujących się 
w gminach Końskie i Wiślica. 
Przyjęli również raport z dzia-
łań podejmowanych w ramach 
realizacji Wojewódzkiego Pro-
gramu Przeciwdziałania Narko-
manii na lata 2011-2016 w 2014 
roku.
 - To tematyka bardzo ważna, 
w konsultacjach wzięło udział 
wiele stron - służby, inspekcje, 
jednostki samorządu terytorial-
nego, straże. Mamy ich uwagi, 
spostrzeżenia, które posłużą 
temu, by kolejne opracowania 
dały nam jeszcze więcej infor-
macji - powiedział Kazimierz 
Kotowski, członek Zarządu 
Województwa.
 Omawiana była również 
kwestia zasady udzielania po-
mocy materialnej w formie sty-
pendiów Polakom i osobom 
pochodzenia polskiego miesz-
kającym na Wschodzie, które 
chciałyby studiować w naszym 
województwie.
 - Ta uchwała ułatwi naukę 
osobom, które zdecydują się 
podjąć studia w naszym regio-
nie. Z danych statystycznych 
wiemy, że na świętokrzyskich 
uczelniach jest kilkanaście ta-
kich osób, dlatego przyjęcie 
tej uchwały należy uznać za 
zasadne - mówiła przedsta-

wiając projekt uchwały Agata 
Binkowska, członek Zarządu 
Województwa.
 Istotnym punktem było 
również rozpatrzenie projek-
tu uchwał w sprawie określe-
nia zadań Samorządu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, 
które mogą być finansowane 
w 2015r. ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 
 - Samorząd Województwa 
otrzymał na organizację celów 
kwotę 6 133 890 złotych w ra-
mach Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 
Kwota ta zostanie przeznaczo-
na na 3 podstawowe zadania: 
Działalność Zakładów Aktyw-
ności Zawodowej, prace bu-
dowlane oraz na kursy i szko-
lenia - mówił członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskie-
go, Piotr Żołądek.
 Radni przyjęli również raport 
z realizacji Świętokrzyskiego 
Programu Pomocy Społecznej 
na lata 2012- 2017 za 2013 rok 
oraz wyznaczyli przedstawicieli 
Sejmiku Województwa Święto-
krzyskiego do Świętokrzyskiej 
Rady Działalności Pożytku Pu-
blicznego. Zostały nimi radne 
Beata Napierała i Bogusława 
Wypych.

Arkadiusz Bąk, Tadeusz Kowalczyk, Beata Napierała, Mieczysław Sas

Radni podjęli uchwałę o wsparciu Polaków ze Wschodu 
pragnących studiować w Świętokrzyskiem

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
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 Podczas sesji Przewodni-
czący Sejmiku Arkadiusz Bąk 
oraz wicemarszałek wojewódz-
twa Jan Maćkowiak wręczyli 
wyróżnienia Rady Programowej 
TVP Kielce dziennikarzom, któ-
rzy najlepiej realizowali misję 
Telewizji Polskiej w 2014 roku.
 - Bardzo się cieszę, że już 
po raz drugi możemy w tak za-
cnych okolicznościach wręczać 
nasze statuetki dziennikarzom 
TVP, którzy od dawna relacjo-
nują najważniejsze wydarzenia 
w regionie. Jest to praca twór-
cza, a każdy twórca chce, aby 
była ona doceniona i właśnie 
temu służą te nagrody - mówił 
Andrzej Kościołek, przewodni-
czący Rady programowej TVP 
Kielce.
 Nagrody zostały wręczone 
w trzech kategoriach: program 
informacyjno - publicystyczny, 
program kulturalny oraz osobo-
wość telewizyjna. Otrzymały je 
Renata Chrobot, Agnieszka Ro-
kita oraz Dorota Kosierkiewicz.

Mateusz Cieślicki

Agnieszka Piotrowska-Piątek zachęcała samorządowców 
do korzystania z SVS

- Ze środków PFRON będzie finansowana m.in. działalność 
Zakładów Aktywności Zawodowej – mówił Piotr Żołądek

Mieczysław Gębski, Bogdan Latosiński, 
Bartłomiej Dorywalski, Andrzej Kryj

Podczas sesji przyjęty został raport z realizacji
Świętokrzyskiego Programu Pomocy Społecznej

Arkadiusz Bąk i Jan Maćkowiak uhonorowali dziennikarki TVP Kielce
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Nowe kierunki
już od września

 Wniosek szkoły o utworze-
nie trzech nowych kierunków, 
po pozytywnym zaopiniowaniu 
przez Powiatową i Wojewódz-
ką Radę Zatrudnienia, uzyskał 
w kwietniu zgodę Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, 
jako że samorząd województwa 
jest organem założycielskim 
placówki. Szkoła jest wyposa-
żona w pomoce niezbędne do 
prowadzenia zajęć w ramach 
nowych specjalności, a plan 
zajęć może być dostosowany 
do osób pracujących. 
 Przygotowanie nowej oferty 
szkoły zostało poprzedzone ro-
zeznaniem potrzeb rynku pracy. 
Zawód asystentki stomatolo-
gicznej będzie można zdobyć 
po rocznej nauce. – Z rozmów, 
które prowadziliśmy ze stoma-
tologami, wynika, że na rynku 
nie ma dobrze przygotowanych 
asystentów stomatologicznych. 
Nawet jeżeli są podmioty szko-
lące do tego zawodu, to kształ-
cenie praktyczne jest na sto-
sunkowo niskim poziomie i nie 

Kształcą praktycznie
dla rynku pracy 

Asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej i technik BHP – to nowe kierunki kształcenia, które od 
września 2015 roku uruchomi Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy, prowadzona 
przez samorząd województwa świętokrzyskiego. Placówka rozpoczęła również realizację kolejnego unijnego pro-
jektu, dzięki któremu uczniowie wyjeżdżają na praktyki zawodowe do Londynu. W planach jest organizacja praktyk 
dla przyszłych elektroradiologów w Portugalii.

daje takich umiejętności, jakie 
my możemy zaproponować. 
Mamy przygotowaną kadrę oraz 
wstępne porozumienia w spra-
wie praktyk z dobrze wyposa-
żonymi gabinetami – podkreśla 
Renata Antos, dyrektor Poli-
cealnej Szkoły Medycznej im. 
H. Chrzanowskiej w Morawicy. 
 Z kolei technik steryliza-
cji medycznej to stosunkowo 
nowy zawód, który powstał na 
potrzeby dużych, pełnych no-
woczesnego sprzętu steryliza-

torni, a z informacji przekazy-
wanych przez szpitale wynika, 
że wykształcenie osób zajmu-
jących się tą dziedziną często 
nie jest wystarczające. Będzie 
można je uzupełnić w czasie 
dwóch semestrów, a absol-
wenci posiądą umiejętności 
m. in. przeprowadzania mycia, 
dezynfekcji i sterylizacji przy 
użyciu odpowiednich metod 
i urządzeń, zgodnie z wyma-
ganymi procedurami, a także 
przeprowadzania kontroli tych 
procesów oraz właściwego ich 
dokumentowania.
Absolwenci kolejnego kierunku 
– technik BHP, którego program 
nauki przewiduje trzy semestry, 
będą mogli znaleźć zatrudnie-
nie jako pracownicy kadr, spe-
cjaliści ds. BHP. 

Zagraniczna praktyka
mocnym punktem CV

 Szkoła przywiązuje ogrom-
ną wagę do kształcenia prak-
tycznego, które odbywa się nie 
tylko w najlepszych placów-

kach medycznych w regionie. 
Część uczniów ma możliwość 
poznać realia rynku pracy za 
granicą. Z praktyk zawodowych 
w Wielkiej Brytanii, współfinan-
sowanych z unijnych środków, 
skorzystało w ostatnich latach 
93 uczniów. W połowie kwietnia 
do Londynu, w ramach projektu 
Erasmus+ pn. „Uczeń na eu-
ropejskim rynku pracy”, wyje-
chało na trzy tygodnie kolejne 
siedem osób uczących się na 
kierunkach technik masażysta 
i technik usług kosmetycznych. 
 Przed wyjazdem uczniowie 
doskonalili w szkole znajomość 
języka obcego w czasie dodat-
kowych zajęć z brytyjskim lekto-
rem, a spotkanie podsumowu-
jące przygotowania do wyjazdu 
było połączone ze szkolnymi 
obchodami Dnia Kultury Brytyj-
skiej. – Życzę, żebyście zdobyli 
nowe umiejętności, ale też aby-
ście pokazali, co potraficie, po-
nieważ Polacy to bardzo mądry, 
inteligentny i pracowity naród. 
Na pewno pokażecie się z jak 
najlepszej strony – mówiła do 

Podczas obchodów Dnia Kultury Brytyjskiej uczniowie mieli okazję 
sprawdzić znajomość angielskich słówek dotyczących anatomii człowieka

Kolejna grupa przyszłych masażystów i kosmetyczek w kwietniu wyjechała na praktykę do Londynu
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 Pierwsza konkretna inicja-
tywa utworzenia młodzieżowej 
Rady Miasta wyszła w 2014r. od 
Stowarzyszenia Centrum Wo-
lontariatu w Kielcach. Pomysł 
młodych mieszkańców poparło 
wówczas na piśmie 700 osób, 
jednak wniosek nie spotkał się z 
pozytywnym odzewem ze strony 
dorosłej Rady ani Urzędu Mia-
sta. Po roku   młodzi przygoto-
wali kolejny wniosek, tym razem 
zbierając w kilka dni ponad 1000 
podpisów poparcia od uczniów 
kieleckich szkół. Akcję wspar-
ło także Stowarzyszenie Homo 
Politicus, które równolegle lo-
bbowało w tej samej sprawie i 
podjęło prace nad statutem kie-
leckiej rady młodzieży. 
 8 kwietnia br. Bartosz Furtak, 
Ola Górczyńska i Sara Zielińska 
przy wsparciu Centrum Wolon-
tariatu i Homo Politicus dumni 
i pełni nadziei udali się na do 
Joanny Winiarskiej, przewodni-
czącej Rady Miasta Kielce, by 
na jej ręce złożyć swoją petycję. 

Po co Kielcom
młodzieżowa rada?
Na podstawie art. 5 b ustawy o samorządzie gminnym od 1990 roku mogą być powoływane młodzieżowe rady. 
Mimo to wciąż są mało popularne, w naszym województwie działa ich zaledwie kilka. Rady młodzieżowej nie mają 
choćby Kielce. Może Kielce do tej pory jej nie potrzebowały? A teraz potrzebują?

 Jak przekonuje Michał Braun 
z Centrum Wolontariatu mło-
dzieżowa rada jest bardzo po-
trzebna Kielcom: 
 - Dzięki współpracy Urzędu 
Miasta, Rady Miasta i młodzie-
ży decyzje dotyczące młodych 
ludzi byłyby lepiej przygotowa-
ne. Działając w młodzieżowej 
radzie młodzież czuje większy 
związek z miastem, uczy się 
demokracji i aktywności obywa-
telskiej. Wiele mówi się o tym, 

że młodzi ludzie wyjeżdżają 
z regionu. Moim zdaniem waż-
ne jest budowanie przywiązania 
młodzieży do Kielc, co moż-
na osiągnąć tylko wtedy, jeżeli 
miasto zainteresuje się młody-
mi i wsłucha się w ich głos – 
mówi Michał Braun.
 Choć osobiście jestem zwo-
lenniczką mniej formalnych 
rozwiązań usprawniających 
komunikację młodzieży z sa-
morządem, to jednak mocno 

popieram.  Jeśli stolice regio-
nów są po to, by nadawać ton 
i być wzorem do naśladowania 
dla pozostałych miast i miaste-
czek, to chciałabym, aby Kielce 
miały modelową młodzieżową 
radę miasta.  Chciałabym też, 
aby rozmowa z młodymi miesz-
kańcami stała się standardem 
w każdej gminie.  Dlatego trzy-
mam kciuki za Kielce!

Informacji o tym czym są 
młodzieżowe rady miasta
i jak je powołać , można

szukać na stronach:
www.mlodziezowarada.org.pl – 
baza wiedzy o młodzieżowych 
radach prowadzona przez Fun-
dację Civis Polonus 
http://civispolonus.org.pl  – 
Fundacja Civis Polonus jest
w Polsce ekspertem z zakresu 
młodzieżowych rad, wspiera 
tworzenie i działanie rad
w całej Polsce 

Barbara Zamożniewicz
Rzecznik Młodzieży

uczestników projektu Agata Bin-
kowska, członek Zarządu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.
 – Nasi uczniowie nie mają 
się czego wstydzić. Mają umie-
jętności i będą mogli je zwery-
fikować w zderzeniu z europej-
skim rynkiem pracy, a wiemy, że 
wymagania, które im stawiamy, 
są wyższe niż w szkołach bry-
tyjskich. Na pewno będzie to 
cenne doświadczenie – dodała 
dyrektor Renata Antos podczas 
spotkania z wyjeżdżającymi 
uczniami.
 Uczennice II klasy kierunku 
technik usług kosmetycznych 
mają nadzieję, że praktyka 
w salonach kosmetycznych 
w Londynie pomoże im w zna-
lezieniu pracy w Polsce. – Każ-

da z nas marzy też o znalezie-
niu pracy w Anglii, jeżeli się 
uda. Były przypadki, że ucznio-
wie naszej szkoły dostawali po 
praktykach propozycje pracy 
– dodały Sylwia Stępień i Syl-
wia Misztal. Z kolei trójka przy-
szłych masażystów ma praktyki 
w domu pomocy społecznej 
i w gabinecie kosmetycznym, 
który specjalizuje się w masa-
żu tajskim i relaksacyjnym. – To 
okazja do podszlifowania języ-
ka, poznania nowych technik 
masażu, sprawdzenia naszych 
umiejętności w innych realiach. 
Na pewno będzie ciekawie – 
podkreślali Kamil Charchut 
i Łukasz Kasza. 
 Potwierdzeniem zdoby-
tych na praktyce umiejętności 

będzie Europass Mobilność, 
certyfikaty uczestnictwa oraz 
referencje. Realizowany obec-
nie przez szkołę projekt prze-
widuje organizację praktyki dla 
16 uczniów, a jego budżet prze-
kracza 37 tys. euro. Partnerem 
projektu jest ADC w Londynie, 
która jest odpowiedzialna za 
dobór placówek, organizację 
zakwaterowania i wyżywienia 
oraz program kulturalny. Obec-
nie trwają w szkole przygotowa-
nia do projektu mającego na 
celu organizację praktyk zawo-
dowych w Portugalii dla techni-
ków elektroradiologów.
 Policealna Szkoła Medyczna 
w Morawicy kształci obecnie 
na kierunkach: asystent oso-
by niepełnosprawnej, opiekun 

medyczny, opiekunka środowi-
skowa, technik elektroradiolog, 
technik farmaceutyczny, tech-
nik masażysta, technik usług 
kosmetycznych, terapeuta za-
jęciowy, technik elektroniki i in-
formatyki medycznej. 
 Nauka jest bezpłatna i koń-
czy się egzaminem zawodo-
wym. Kandydaci do szkoły 
policealnej muszą przedstawić 
świadectwo ukończenia szkoły 
średniej, ale nie muszą mieć 
zdanej matury.
 Przed wyjazdem na praktykę 
do Londynu w szkole obcho-
dzono Dzień Kultury Brytyjskiej, 
a uczniowie mieli okazję spraw-
dzić znajomość angielskich 
słówek dotyczących anatomii.

Joanna Majewska

Młodzież przekazała petycję Joannie Winiarskiej
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 Dużo się ostatnio mówi o tym, 
w jaki sposób możemy wspierać 
środowiska polonijne za grani-
cą, w różnych krajach. Temat 
z pewnością został wzmocniony 
konfliktem na wschodzie konty-
nentu i sytuacją osób polskiego 
pochodzenia, mieszkających na 
ogarniętym walkami terytorium 
Ukrainy. Ale także trudną sytu-
acją Polaków w innych postso-
wieckich krajach – rosnącym 
poczuciem zagrożenia wojną 
i jednocześnie pogłębiającymi 
się kłopotami materialnymi. Ta 
sytuacja sprawia, że wielu mło-
dych ludzi ucieka z zagrożonych 
obszarów, szukając dla siebie 
bezpiecznego miejsca do życia. 
 Dobrze, gdy za wspomnia-
nym „mówieniem o wspieraniu”, 
idą konkretne działania. I jestem 

Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 

Pomoc Polakom
na Wschodzie
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przekonany, że takimi właśnie 
konkretnymi działaniami są te 
inicjowane przez Samorząd 
Województwa Świętokrzyskie-
go - czy to w ramach własnych 
przedsięwzięć, jak przyjęty 
przez Sejmik Województwa pro-
gram stypendialny dla Polaków 
ze Wschodu, czy też podejmo-
wanych wspólnie ze Stowarzy-
szeniem Współpracy Polska 
Wschód w Kielcach.  
 Program pomocy stypendial-
nej nosi nazwę „Zasady udzie-
lania pomocy materialnej w for-
mie stypendiów dla polaków 
i osób polskiego pochodzenia 
ze Wschodu”. Dotyczy rodaków 
m. in. z Armenii, Azerbejdżanu, 
Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, 
Kazachstanu czy Gruzji. Za-
proponowane przez Samorząd 

Województwa stypendium sta-
nowić ma dodatkową pomoc 
w sfinansowaniu kosztów stu-
diowania dla najbardziej potrze-
bujących młodych Polaków z 
tamtych terenów.  Liczę też, że 
jednocześnie będzie zachętą 
do podejmowania dalszej edu-
kacji w świętokrzyskich szkołach 
wyższych. Na razie wśród 281 
cudzoziemców, studiujących 
na wszystkich świętokrzyskich 
uczelniach, tylko 16 to Polacy 
lub osoby polskiego pochodze-
nia.  Program będzie urucho-
miony od nowego roku akade-
mickiego, ale już teraz będziemy 
o nim informować potencjalnych 
stypendystów. Chcemy to robić 
poprzez uczelnie z naszego re-
gionu i polskie placówki dyplo-
matyczne na Wschodzie.  
 Inną formą bardzo konkret-
nej pomocy dla naszych roda-
ków żyjących w krajach byłego 
ZSRR jest przekazywanie sprzę-
tu medycznego i artykułów sani-
tarnych – ostatnio dla Polaków 
żyjących w Mołdawii. Tę akcję 
pomocy udało się nam  zreali-
zować dzięki zaangażowaniu 
naszych szpitali wojewódzkich. 
W ubiegłym roku dzięki wspar-
ciu Wojewódzkiego Szpitala Ze-
spolonego w Kiecach mogliśmy 
wysłać do Mołdawii kilkanaście 
tysięcy strzykawek, wenflonów 
i innych artykułów sanitarnych. 

W tym roku Świętokrzyskie 
Centrum Onkologii  przekazało 
sprzęt medyczny, m. in. aparat 
USG, sprzęt do diagnostyki on-
kologicznej, lampy operacyjne, 
sterylizator konieczny na bloku 
operacyjnym, defibrylator z EKG 
itd. Tak, jak my przed laty otrzy-
mywaliśmy pomoc z Zachodu, 
tak dziś możemy spłacić ten ho-
norowy dług, pomagając roda-
kom na Wschodzie. Wysyłamy 
sprzęt, który ze względu na obo-
wiązujące normy musimy zastą-
pić nowszym, ale który  wciąż  
jeszcze jest sprawny, przydat-
ny do diagnostyki i  leczenia. 
I może być wykorzystany tam, 
gdzie go bardzo brakuje. 
 Cieszę się, że mogliśmy wy-
kazać się właśnie taką, bardzo 
konkretną pomocą, niezwykle 
potrzebną w tamtejszych re-
aliach. Jestem przekonany, że 
równie wartościowym wspar-
ciem będą stypendia dla osób 
polskiego pochodzenia ze 
Wschodu i  umożliwienie im stu-
diowania w województwie świę-
tokrzyskim. To ważne zarówno 
dla naszych rodaków, którym 
stwarza się możliwość nawią-
zania głębszego i trwalszego 
związku z ojczyzną ich przod-
ków, ale i dla naszych uczelni 
– na zwiększenie ich potencjału 
rozwojowego.
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 Podczas spotkania szero-
ko omawiany był ogólnopolski 
projekt „Animator – Moje Bo-
isko Orlik 2012” finansowa-
ny przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, który realizowany 
jest przez Fundację Rozwoju 
Kultury Fizycznej wspólnie z sa-
morządami. W jego ramach 
fundacja dofinansowuje pracę 
trenerów środowiskowych, czyli 
animatorów „orlików”.  W 2013 
r. badania wykazały, że na 
„orlikach” brakuje wielu grup 
społecznych. Bywali na nich 
głównie chłopcy i mężczyźni. 
Realizowane przez Fundację 
Rozwoju Kultury Fizycznej dzia-
łania edukacyjne i szkoleniowe 
skutecznie zmieniły ofertę tych 
obiektów, a badania przepro-
wadzone w 2014 r. potwierdza-
ją, że pojawiły się nowe grupy, 
dotąd niemal na boiskach nie-
obecne: kobiety, dziewczynki, 
przedszkolaki, seniorzy i całe 
rodziny.
 - Rok 2014 był czasem po-
zytywnych zmian, w które za-
angażowali się animatorzy or-
lików, samorządy, organizacje 
pozarządowe i społeczności lo-
kalne. Przez cały rok staraliśmy 
się szukać nowych odbiorców 
naszej bogatej oferty sportowej 
– mówi Monika Chabior, pre-
zeska Fundacji Rozwoju Kul-
tury Fizycznej, która jest ope-
ratorem programu Nasz Orlik. 
- Docieraliśmy do nich poprzez 
portal naszorlik.pl i animatorów, 
świetnie przygotowanych do 
pracy z różnymi grupami prio-
rytetowymi, wprowadzającymi 
nowe, bardzo ciekawe pomy-

„Orlik 2012”
szybuje wysoko!
Z czym kojarzy się nazwa „orlik”? Dla większości z nas to po prostu boisko, na którym odbywają się zajęcia sporto-
we. Najczęściej grają tam w piłkę nożną dzieci, młodzież, a nawet dorośli. Orliki to największy w Polsce projekt na 
pograniczu sportu i spraw społecznych. 8 kwietnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach rozmawiano na temat 
wspólnych działań na rzecz rozwoju sportu powszechnego na tego typu obiektach. W konferencji zorganizowanej 
przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego udział wzięli 
animatorzy orlików i przedstawiciele świętokrzyskich samorządów, które zbudowały orliki. Urząd Marszałkowski 
reprezentowali Jacek Kowalczyk i Leszek Wnętrzak.

sły do oferty orlików. W bieżą-
cym roku planujemy kolejne 
działania, które przyczynią się 
do dalszego rozwoju orlikowej 
społeczności.
 Doceniając rolę sportu i ak-
tywności fizycznej,  Samorząd 
Województwa  Świętokrzy-
skiego w 2008 r. przystąpił do 
rządowego  programu „Moje 
Boisko Orlik 2012” i przezna-
czył w latach 2008-2012 ponad 
15 milionów złotych na dofinan-
sowanie budowy tych obiektów. 
W  naszym województwie po-
wstały 53 kompleksy, które są 
obiektami na miarę XXI wieku. 
Wszystkie samorządy w na-
szym regionie, które wyraziły 
zamiar budowy Orlika otrzyma-

ły pomoc finansową z Minister-
stwa Sportu i Turystyki oraz Sa-
morządu Województwa Święto-
krzyskiego.
 – Orliki mają ten przywilej 
w odróżnieniu od wielu obiek-
tów sportowych, że objęte 
są przez większą część roku 
specjalnym programem, który 
zapewnia aktywność na tych 
obiektach poprzez zatrudnienie 
specjalnego animatora. Dziś są 
to obiekty interdyscyplinarne, 
uprawnianych jest na nich kil-
kadziesiąt różnych dyscyplin. 
Szkoda tylko, że nie mamy 
więcej orlików w naszym wo-
jewództwie. Obecnie jest ich 
ponad 50, a chciałoby się, żeby 
było ich 100, czyli tyle ile jest 

gmin. Boiska w naszym regio-
nie nadal są budowane, już po 
zakończeniu programu budowy 
orlików, ale już nie powstają 
w ramach projektu rządowego, 
czyli nie otrzymują choćby tego 
wsparcia w postaci animatora 
– mówi Jacek Kowalczyk, dy-
rektor Departamentu Promocji, 
Edukacji, Kultury, Sportu i Tury-
styki Urzędu Marszałkowskiego 
w Kielcach.
 Oprócz amatorów piłki noż-
nej na orlikach spotkać moż-
na także osoby  grające m.in. 
w koszykówkę, tenis ziemny, 
siatkówkę, badmintona.

www.wrota-swietokrzyskie.pl

W spotkaniu w WDK wzięli udział przedstawiciele świętokrzyskich samorządów,
animatorzy orlików i działacze sportowi
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 Już po raz dwudziesty czwar-
ty uczniowie ze szkół podstawo-
wych (klas IV-VI), szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych 
województwa świętokrzyskiego, 
brali udział w konkursie pn. 
„Ekologia, my i region w któ-
rym żyjemy” organizowanym 
przez Zespół Świętokrzyskich 
i Nadnidziańskich Parków Krajo-
brazowych w Kielcach. Zmaga-
nia konkursowe miały przebieg 
dwuetapowy, a ich celem było 
m.in. pogłębienie wiedzy  doty-
czącej parków krajobrazowych, 
poszerzenie wiadomości z za-
kresu ekologii, ochrony przyro-
dy i ochrony środowiska oraz 
doskonalenie umiejętności roz-
poznawania gatunków grzybów, 
roślin i zwierząt. Z nadesłanych 
126 prac z 65 placówek oświa-
towych naszego województwa, 
Komisja Konkursowa wybra-
ła piętnaście, które uzyskały 
najwyższą ocenę punktową. 
Współautorzy wyróżnionych 
prac wzięli udział w finałowym 
etapie konkursu, który odbył się 
27 marca w gmachu Wojewódz-
kiego Domu Kultury w Kielcach.
 - Konkurs w tym roku odby-
wał się w nowej formule – mówi 
Magdalena Bieńka-Michalik, 
główny specjalista w zespole 
ds. edukacji ekologicznej i ad-
ministracyjnych w Zespole Świę-
tokrzyskich i Nadnidziańskich 
Parków Krajobrazowych w Kiel-
cach. - Na rozgrywki finałowe do 
WDK przyjechało 15 czterooso-
bowych zespołów czyli łącznie 
60 uczniów. Uczestnicy rozwią-
zywali test sprawdzający wie-
dzę uczniów z zakresu ekologii 
i ochrony przyrody ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wiedzy 

Konkurs ekologiczny
rozstrzygnięty!

Szkoła Podstawowa w Ćmińsku, Gimnazjum nr 2 z Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Busku Zdroju oraz 
II Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach – uczniowie tych placówek oświatowych wykazali się najpełniejszą 
wiedzą z zakresu ekologii w XXIV edycji konkursu ekologicznego „Ekologia, my i region w którym żyjemy”, którego 
drugi etap rozegrany został 27 marca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Patronat honorowy nad zmagania-
mi młodych ekologów sprawował Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. 

o Świętokrzyskich i Nadnidziań-
skich Parkach Krajobrazowych. 
Dodatkową konkurencją było 
sprawdzenie umiejętności roz-
poznawania gatunków roślin 
i zwierząt objętych ochroną – 
dodaje Magdalena Bieńka-Mi-
chalik.
 Jak podkreśla Tomasz Hałat-
kiewicz, dyrektor Zespołu Świę-
tokrzyskich i Nadnidziańskich 
Parków Krajobrazowych, po-
ziom konkursu w tym roku był 
bardzo wysoki i co szczególnie 
ciekawe, bardzo dobre wyniki 
osiągnęli najmłodsi uczestnicy 
zmagań czyli uczniowie szkół 
podstawowych: - Oczywiście 
zestawy zadań były przygoto-

wane osobno dla każdej grupy 
wiekowej, nie mniej, bardzo cie-
szy fakt, że najmłodsi wykazali 
się tak bogatą wiedzą ekolo-
giczną – mówi. – Warto także 
podkreślić, że drugie miejsce 
w kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych zajęło V Liceum Spe-
cjalne w Busku-Zdroju. Jest to 
naprawdę znakomity wynik! – 
chwali Tomasz Hałatkiewicz.
 Szkoły, których reprezenta-
cje wzięły udział w zmaganiach 
II etapu oraz uczniowie wraz 
z opiekunami otrzymali cenne 
nagrody ufundowane przez 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach oraz Zespół 

Świętokrzyskich i Nadnidziań-
skich Parków Krajobrazowych 
w Kielcach.
 Dodatkowo czteroosobowy 
zespół uczniowski z Zespołu 
Placówek Oświatowych nr 1 
w Busku Zdroju (Gimnazjum 
nr 2), który uzyskał największą 
liczbę punktów po I i II etapie 
konkursu, będzie brał udział 
w rozgrywkach finałowych 
ogólnopolskiego konkursu „Po-
znajemy Parki Krajobrazowe 
Polski”. Odbędą się one pod 
koniec maja 2015 roku na te-
renie województwa lubuskiego 
z udziałem reprezentacji szes-
nastu województw.

Robert Siwiec

Julia Reczyńska, Piotr Gołąb, Cezary Moskal oraz Martyna Rolecka z Ćmińska prowadzeni przez nauczyciela 
Grzegorza Szlefarskiego zwyciężyli w kat. szkół podstawowych
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 W dokumencie zawarte zo-
stały wspólne cele oraz zakres 

Kombatanci
będą współpracować
ze strażakami-ochotnikami
W siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Wo-
jewódzką Radą Kombatantów i Osób Represjonowanych w Kielcach a Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Organizacje reprezentowali Maciej Lis, przewodniczący WRKiOR oraz poseł 
Mirosław Pawlak, prezes ZW OSP.

współpracy obu organizacji, 
które wyraziły deklarację wza-

jemnej woli oraz gotowość 
współdziałania w zakresie pie-
lęgnacji pamięci o walkach 
niepodległościowych i prze-
śladowaniach okresu drugiej 
wojny światowej i okresu po-
wojennego, współdziałanie 
przy organizacji i uczestnictwie 
w obchodach świąt państwo-
wych, kombatanckich rocznic 
walk niepodległościowych i in-
nych przedsięwzięć, organizo-
wanie zwłaszcza dla młodzieży 
np. konferencji, sympozjów, 
konkursów, spotkań z udziałem 
kombatantów mających na celu 
poznanie sylwetek weteranów 
walk o niepodległość Ojczyzny, 
ich wojennych przeżyć i doko-
nań oraz pogłębienie wiedzy 

o czynach niepodległościo-
wych i orężnych Polaków. 
 - Cieszę się, że współpraca 
z Wojewódzką Radą Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych 
będzie się rozwijać i została for-
malnie uregulowana. Wielkim ho-
norem będzie dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych działających na 
terenie województwa świętokrzy-
skiego otoczenie czcią i opieką 
obrońców Ojczyzny. W ten spo-
sób, włączając się w działalność 
organizacji kombatanckich, 
chcemy podtrzymać pamięć 
o walczących na Kielecczyźnie – 
mówił Mirosław Pawlak, prezes 
Oddziału Wojewódzkiego Związ-
ku OSP w Kielcach.
 Porozumienie zostało zain-
spirowane patriotyczną działal-
nością Ochotniczej Straży Po-
żarnej, która bierze udział w uro-
czystościach państwowych. 
- Będzie to dla nas nieoceniona 
pomoc w wielu wydarzeniach 
i akcjach realizowanych na 
terenie regionu. Wojewódzka 
Rada Kombatantów i Osób 
Represjonowanych wciąż chce 
przekazywać tradycję i wiedzę 
młodym ludziom, dzięki pomo-
cy strażakom wiele wydarzeń 
będzie dla nas łatwiejszych 
w realizacji – powiedział Maciej 
Lis przewodniczący Wojewódz-
kiej Rady Kombatantów i Osób 
Represjonowanych.
 Uczestnicy spotkania uczcili 
minutą ciszy pamięć strażaków, 
którzy zginęli w walkach na te-
renie Kielc.

Dominika Kiesz-Misztal

Umowę o wzajemnej współpracy podpisali Mirosław Pawlak i Maciej Lis

Radości ze współpracy nie kryli zarówno strażacy jak też środowisko kombatanckie
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Podpatrzone, podsłuchane...

- Przepraszam bardzo, gdzie można kupić taki kapelusz? - Dzwonili z NBA… Jeszcze tylko ostrzygę włosy, zapuszczę brodę 
i Gortat jak żywy! 

- Trener Dujszebajew wymaga, by szczyt formy przyszedł na Final Four 
w Kolonii…

- Do biegu, gotowi…   Strzelam!

- Za co te kwiaty?
- Bo wszystkie Janki to fajne chłopaki!

- A Ty dostałeś bukiet?
- Nie…
- Ja też nie…
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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. 

Aneta Świstak, sołtys sołec-
twa Orłowiny, gmina Wojcie-
chowice:
- W naszym sołectwie były wy-
mieniane słupy elektryczne. 
Podczas prac robotnicy roz-
kopali nasze pola, łąki oraz 
zniszczyli uprawy. Czy możemy 
domagać się odszkodowania 
za zniszczenia? Do kogo powin-
niśmy się zwrócić o naprawienie 
szkody? Jakie są możliwości 
uzyskania odszkodowania?

Zbigniew Stefańczyk: - Zgod-
nie z artykułem 49 § 1 kodeksu 
cywilnego urządzenia służące 
do doprowadzania lub odpro-
wadzania wody, pary, gazu, 
prądu elektrycznego oraz inne 
urządzenia podobne nie należą 
do części składowych gruntu 
lub budynku, jeżeli wchodzą 
w skład przedsiębiorstwa lub 
zakładu.
 Warto także wziąć pod uwa-
gę pojęcie „służebność przesy-
łu” (art. 305 kodeksu cywilne-
go). Polega ono na obciążeniu 
nieruchomości na rzecz przed-
siębiorcy, który zamierza wybu-
dować lub którego własność 
stanowią urządzenia, o których 
mowa w art. 49 § 1 kodeksu 
cywilnego, prawem polegają-
cym na tym, że przedsiębiorca 
może korzystać w oznaczonym 
zakresie z nieruchomości ob-

ciążonej, zgodnie z przezna-
czeniem tych urządzeń. Służeb-
ność przesyłu może powstać 
w drodze umowy pomiędzy 
właścicielem nieruchomości 
a właścicielem sieci władnącej, 
z mocy orzeczenia sądowego, 
na skutek zasiedzenia jak i też 
decyzji administracyjnej.  Słu-
żebność przesyłu wygasa naj-
później wraz z zakończeniem 
likwidacji przedsiębiorstwa.
 Mieszkańcy sołectwa w tej 
sytuacji winni zwrócić się do 
Zakładu Energetycznego, który 
wykonywał wymianę urządzeń 
o wyjaśnienie zaistniałej sytu-
acji oraz o odszkodowanie za 
powstałe zniszczenia. 

Jerzy Nogaj, sołtys sołectwa 
Julianów i Polesie Mikułow-
skie, gmina Ożarów: 
- Jestem sołtysem od trzydzie-
stu lat i zauważyłem, że w ostat-
nim czasie mieszkańcy nie 
chcą współpracować i zarazem 
są coraz bardziej roszczeniowi. 
Uważają, że wszystko im się na-
leży. Nie ma chętnych do pracy, 
do wspierania niektórych inicja-
tyw, są tylko żądania według 
zasady, że mnie się należy. Jak 
w tej sytuacji ma postępować 
sołtys? Czy wykonywać zadania 
zgodnie z przepisami prawnymi 
i niczym więcej się nie zajmo-
wać, na przykład organizacją 
imprez sportowych, kultural-
nych?

Zbigniew Stefańczyk: - Do obo-
wiązków gospodarza wsi należy 
m.in. dbanie o zbiorowe potrze-
by wspólnoty jego mieszkańców, 
wpływanie na wykorzystanie 
aktywności mieszkańców służą-
cych poprawie gospodarki i wa-
runków życia w sołectwie, repre-
zentowanie mieszkańców sołec-
twa, pełnienie roli męża zaufania 
w miejscowym środowisku oraz 
wykonywanie powierzonych mu 
przepisami prawa zadań. 
 Jednak, aby gospodarz 
wsi mógł się wywiązać z po-
wyższych obowiązków i zadań 
muszą pomóc mu mieszkańcy 
sołectwa. Bez zaangażowania 
mieszkańców samemu będzie 
mu bardzo trudno cokolwiek zor-
ganizować, czy zmienić we wsi. 
 Jeśli mieszkańcy sołectwa nie 
angażują się w organizację np. 
imprez sportowych i kulturalnych 
czy też w inne inicjatywy sołeckie 
może warto w tej sytuacji zorga-
nizować spotkanie z mieszkań-
cami w celu wyjaśnienia zaist-
niałej sytuacji. Gospodarz wsi 
powinien przedstawić problem, 
wysłuchać mieszkańców, poroz-
mawiać z nimi a przed wszystkim 
spróbować zmotywować ich do 
wspólnego działania społeczne-
go na rzecz wsi.

Sołtys z powiatu starachowic-
kiego:
- Czy zebranie wiejskie może 
powołać komisje do określo-

nych zadań oraz czy wójt ma 
prawo wstrzymać uchwały ze-
brania wiejskiego? 

Zbigniew Stefańczyk: - Ze-
brania wiejskie mogą tworzyć 
i wyposażać w określony za-
kres działania komisje stałe lub 
doraźne dla realizacji inicjatyw 
społeczno – gospodarczych, 
w tym także komisję rewizyjną 
dla kontroli działalności sołtysa 
i rady sołeckiej. Powołane pod-
mioty powinny ściśle współpra-
cować z sołtysem, radą sołec-
ką oraz uczestniczyć w zebra-
niach wiejskich. Komisje stają 
się organami wewnętrznymi 
jednostek np. rady sołeckiej 
(sołectwa). Utworzenie komisji 
jest w pełni fakultatywne, jed-
nak należy mieć na uwadze, że 
struktury te ułatwiają organiza-
cyjnie pracę. W przypadku ich 
powołania należy określić zasa-
dy działania i procedurę podej-
mowania uchwał, jako sposób 
wyrażania opinii lub wniosków. 
Można unormować ich struk-
turę wewnętrzną regulaminem. 
Należy jednak pamiętać, że 
działają one w oparciu o statut 
zatwierdzony przez radę gminy.
 Wójt kontroluje ważność 
uchwał zebrania wiejskiego 
uwzględniając następujące 
kryteria: prawidłowości zwoła-
nia zebrania, prawomocności 
zebrania, prawidłowości trybu 
podejmowania uchwał z obo-
wiązującym prawem. Wójt, 
a także wyznaczeni pracownicy 
urzędu gminy są uprawnieni do 
żądania niezbędnych informacji 
i danych dotyczących sołectwa. 
Wójt gminy może wstrzymać 
wykonanie uchwał zebrania 
wiejskiego sprzecznych z pra-
wem, albo uchwałami rady 
gminy. Ma on również prawo do 
wglądu w dokumenty sołectwa. 

oprac.
 Agata Kołacz
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Krzyżówka majowa
Litery z pół ponumerowanych w prawych dolnych rogach ułożone od 1 do 18 utworzą hasło. Wśród autorów prawidłowych od-
powiedzi wylosujemy upominki książkowe. Rozwiązania prosimy nadsyłać listownie na adres Redakcji.  Czekamy do 8 maja br.

Krzyżówkę przygotował Robert Siwiec

Miło nam poinformować, że upominek za rozwiązanie krzyżówki sprzed miesiąca otrzymuje pani Hanna Skoczeń z Szańca. 
Prosimy o kontakt z Redakcją. 

POZIOMO: 
1. kieruje obradami Sejmiku, 7. łączy komara z igłą, 8. imię żeńskie, 10. film Juliusza Machulskiego, 11. nie kwadratowy, 13. koafiura, 
15. gąsienica lub kijanka, 16. nie kation, 18. bystry prąd rzeki, 20. karciany kolor, 21. wyłom, szczerba, 22. imię Newtona, 23. roślina 
z bagien, tworzy szuwary, 26. gromkie brawa, 27. specjalność anestezjologa, 28. graniczy z Estonią, 29. krzesełkowy lub orczykowy, 
30. mała buteleczka, 31. góry w Ameryce Południowej  

PIONOWO:
2. dźwignia handlu, 3. od przedszkola do dyplomu, 4. bezstronny, 5. polityczne urabianie, 6. sprawowanie kontroli, sterowanie, 
9. uzyskał schronienie w obcym kraju, 12. szyje ubrania, 14. majątek, 15. medykament, 17. jej larwy niszczą zawiązki owoców, 
19. przedstawiciel do kontaktu z mediami, 24. zespół zarządzający, 25. biały ser 
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