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Wojewódzkie Święto
Plonów w stolicy

świętokrzyskich sadowników
 Świętokrzyscy rolnicy podziękowali 6 września w Sandomierzu za tegoroczne plony. Dożynki Wojewódzkie, jak 
co roku, zgromadziły tłumy uczestników i w godnym, pełnym tradycyjnych obrzędów ceremoniale, potwierdziły 
znane od lat przywiązanie mieszkańców województwa świętokrzyskiego do swojej ziemi. W Sandomierzu nie za-
brakło wspaniałych dożynkowych wieńców oraz pachnącego bochna chleba – symbolu tegorocznych zbiorów. 

 Wojewódzkie Święto Plonów 
rozpoczęło się przed Zamkiem 
Królewskim w Sandomierzu. 
Stamtąd dożynkowy korowód 
ruszył do bazyliki katedralnej pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny. Wielobarwny pochód 
dożynkowy do świątyni wpro-
wadziła grupa rekonstrukcyjna 
tradycyjnych rolników i żniwia-
rzy z rejonu świętokrzyskiego 
oraz delegacje rolnicze i poczty 
sztandarowe. W katedrze odpra-
wiona została msza święta, któ-
rej przewodniczył ks. bp Krzysz-
tof Nitkiewicz. Kapłan podczas 
homilii podkreślał, że jedną 
z najbardziej wartościowych 
cech chrześcijanina jest umiejęt-
ność pomocy bliźnim i dbałość 
o środowisko naturalne.
 Po mszy nastąpiło poświę-
cenie wieńców dożynkowych, 

a następnie korowód ruszył na 
plac Jana Pawła II, gdzie odbyła 
się część obrzędowa. Tam staro-
stowie dożynek - Teresa Łukasik 
ze Strzałkowa w gminie Stopnica 
oraz Witold Stefaniak z Wie-
logórza w gminie Samborzec 
- przekazali marszałkowi Ada-
mowi Jarubasowi, pełniącemu 
rolę gospodarza święta, bochen 
chleba - symbol zbiorów, który 
marszałek Jarubas sprawiedliwie 
podzielił. 
 Zostały zaprezentowane 
wieńce powiatowe, które, zgod-
nie z tradycją, uczestnicy święta 
ośpiewali i obtańczyli.
 Zwracając się do święto-
krzyskich rolników,  marszałek 
chwalił ich zapał do ciężkiej pra-
cy i codzienne starania o podno-
szenie jakości gospodarzenia: 
- Dożynki to czas podziękowań 

za rolniczy trud, czas refleksji 
nad niełatwą, a przez wielu tak-
że wciąż niedocenianą pracą 
rolnika, ale to przede wszyst-
kim czas radosnego dzielenia 
się chlebem - mówił marszałek 
Adam Jarubas. - Mimo wszyst-
kich problemów, których dziś 
doświadczają rolnicy, patrząc 
na świętokrzyską wieś, nie spo-
sób nie zauważyć, że rozwija się 
i pięknieje. To przede wszyst-
kim zasługa samych rolników, 
którzy do wysiłków związanych 
z gospodarowaniem na roli, 
rozwojem i unowocześnianiem 
gospodarstw, dokładają tak-
że codzienną dbałość o urodę 
ogrodów i całych posesji – do-
dał marszałek.
 Dożynki Wojewódzkie były 
także okazją do ogłoszenia 
zwycięzców rolniczych kon-
kursów. Laury za najładniejszy 
wieniec dożynkowy odebrał 
powiat staszowski, 2 miejsce 

zajął powiat kielecki, zaś 3 – 
opatowski. Z kolei w rywalizacji 
w konkursie „Piękna i bezpiecz-
na zagroda - przyjazna środo-
wisku” zwyciężyło gospodar-
stwo małżeństwa Danuty i Mar-
ka Maludzińskich z Prząsławia 
w gminie Jędrzejów. Nagrodę 
za „Najlepsze gospodarstwo 
ekologiczne” odebrał Leszek 
Czekaj z miejscowości Bardo 
w gminie Raków. - Staramy się 
produkować takie warzywa, 
które są naturalne. Unikamy 
wszelkich chemicznych środ-
ków, stosujemy tylko naturalne 
preparaty do ochrony naszych 
roślin. Produkujemy około 60. 
rodzajów warzyw, owoców i ziół. 
Najbardziej dumni jesteśmy 
z naszych pomidorów - mówi 
Leszek Czekaj, właściciel na-
grodzonego gospodarstwa.
 W części artystycznej przygo-
towanej przez Wojewódzki Dom 
Kultury w Kielcach wystąpiły 

- Mimo wszystkich problemów, których doświadczają rolnicy,
 patrząc na świętokrzyską wieś, nie sposób nie zauważyć,
że rozwija się i pięknieje – mówił marszałek Adam Jarubas

Wicemarszałek Jan Maćkowiak wspierał zespoły śpiewacze 
ze świętokrzyskich powiatów w ośpiewywaniu dożynkowych wieńców
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reprezentacyjne kapele i zespo-
ły śpiewacze świętokrzyskich 
powiatów. Można było także 
obejrzeć folkowe widowisko re-
gionalne w wykonaniu zespołów 
ludowych towarzyszących dele-
gacjom powiatowym.
 W tegorocznych dożynkach 
wzięły udział m.in.: Grupa Re-
konstrukcyjna Sandomierskie-
go Ośrodka Kawaleryjskiego 
w barwach 14. Pułku Ułanów 
Jazłowieckich z Sandomierza, 
kapele oraz zespoły ludowe zie-
mi świętokrzyskiej i sandomier-
skiej, Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Sandomierza, Zespół 
Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy”, 
Zespół Inscenizacji Tanecznych 
„Uśmiech” z Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Kielcach, laure-
aci Buskich Spotkań z Folklorem 
oraz zaproszone zespoły z  eu-
ropejskich miast partnerskich. 
Wystąpił także Zespół Pieśni 
i Tańca „Rzeszowiacy” z Sa-
morządowego Centrum Kultury 
w Mielcu.
 W uroczystościach wzięli 
udział m.in. przewodniczą-
cy Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Arkadiusz 
Bąk, marszałek województwa 
Adam Jarubas, wicemarsza-
łek Jan Maćkowiak, minister 
spraw zagranicznych Grzegorz 
Schetyna, wiceminister obrony 
narodowej Beata Oczkowicz, 
członkowie Zarządu Wojewódz-
twa Kazimierz Kotowski, Piotr 
Żołądek i   Agata Binkowska, 
a także radni Sejmiku i dyrek-
torzy departamentów Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego.

Robert Siwiec
Anna Rdzanek-Kapsa

Członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek wraz z delegacją Powiatu Kieleckiego

W korowodzie szli starostowie dożynek Teresa Łukasik ze Strzałkowa i Witold Stefaniak z Wielogórza

 Poseł Marek Gos i Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa
 Członek Zarządu Województwa Agata Binkowska

 i Jarosław Mostowski, dyrektor ŚODR w Modliszewicach
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Ze wsparciem środków 
szwajcarskich

 Delegacja Konfederacji Szwajcarii na czele z ambasadorem Andrejem Motylem uczestniczyła 16 września br. 
w prezentacji programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, który jest realizowany przez Ośrodek Promowa-
nia Przedsiębiorczości w Sandomierzu. Goście spotkali się także w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, gdzie 
zakończony już został projekt podniesienia poziomu usług dla mieszkańców. W rozmowach i wyjazdach studyjnych 
uczestniczyli: przewodniczący Sejmiku, wiceminister gospodarki Arkadiusz Bąk oraz członek Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

Lokalny potencjał  
 - Poznajemy bardzo dobre 
rozwiązania, które pokazują po-
tencjał lokalny i potrzebę wspól-
nego działania – powiedział 
podczas spotkania Kazimierz 
Kotowski. – Przykład stąd pły-
nący może bezpośrednio od-
działywać na sąsiadów, na ludzi 
w różnym wieku, którzy prze-
konują się, że dzięki wsparciu 
przedsiębiorczości, zaangażo-
waniu nie zostają sami. Mogą 
liczyć na opiekę od początku, 
od przyjęcia założeń, poprzez 
przygotowanie projektu i zreali-
zowanie go. W przypadku na-
szych winiarzy możemy mówić 
o niszowej działalności, ale ona 
może być, obok naszego san-
domierskiego jabłka, produk-
tem rozpoznawczym regionu. To 
wszystko jest ważne, co wiąże 
się z tradycją, historią, kulturą, 
możliwością przyjęcia turysty nie 
tylko w dużych obiektach, ale 
i w małych, tworzących rodzinną 
atmosferę. Cieszymy się, że ko-
lejne przedsięwzięcia w regionie 
są pozytywnie realizowane.  
 Kazimierz Kotowski podzię-
kował i pogratulował inicjatorom 
i prowadzącym projekty, Ośrod-
kowi Wspierania Przedsiębior-
czości i stronie szwajcarskiej. 
 Przewodniczący Sejmiku 
Arkadiusz Bąk podkreślił jak 
istotne jest wzbogacanie przed-
siębiorczości przez kulturową 
wartość regionu, poprzez małe 
firmy, hotele, które mają swoje 
browary, piekarnie, mleczarnie, 
czy winnice. - W okresie trans-
formacji wchodziliśmy z olbrzy-
mim przemysłem na północy 
województwa i typową rolniczą 
produkcją na południu – przy-

pomniał. - To był nasz problem, 
by wprowadzić tu na dużą ska-
lę turystykę. Mam nadzieję, że 
pokazaliśmy państwu nie spe-
cjalnie przygotowane pokazy, 
ale prawdziwy obraz naszej 
przedsiębiorczości. Dla nas nie 
tylko są ważne pieniądze, ale 
aktywizowanie ludzi, sięganie 
do tradycji. Młodzież sama się 
tu uczy i może stworzyć lepszą 
dla siebie przestrzeń.
Dobre rozwiązania
 Zaproszeni goście i uczest-
nicy projektów zwiedzili w San-
domierzu świetlicę  prowadzoną 
przez Aleksandrę Harańczyk, 
gdzie dzieci i młodzież mają 
możliwość spędzenia wolnego 
czasu. Odwiedzili także winnicę 
Barbary i Marcina Płochockich 
w Darominie, gmina Wilczyce, 
gdzie powstało dziesięć miejsc 
noclegowych oraz pomieszcze-
nia do degustacji win i szkoleń. 
Z kolei w Okręgowej Spółdzielni 

Mleczarskiej w Opatowie prze-
bywali w sali warsztatowo-konfe-
rencyjnej i firmowej „Kawiarence 
Krówkowej”. Przeprowadzona 
tam została modernizacja sta-
rych budynków i zakupiono peł-
ne wyposażenie kawiarni.  
 Goście i uczestnicy projek-
tów zapoznali się także z dzia-
łalnością Stowarzyszenia Na 
Rzecz Rozwoju Ziemi Opa-
towskiej, które zainstalowało 
tablice edukacyjne stanowiące 
ważny punkt na trasie turystycz-
nej Opatowa. Uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego imienia 
Bartosza Głowackiego w Opa-
towie podzielili się wrażeniami 
z niedawnej, tygodniowej wizyty 
studyjnej w Szwajcarii.
 Z kolei w Zochcinku goście 
wysłuchali sprawozdań z realiza-
cji dwóch projektów poświęco-
nych aktywizacji mieszkańców 
i podniesienia poziomu świad-
czenia usług. 

 Program „Góry Świętokrzy-
skie naszą przyszłością” re-
alizuje od października 2011 r. 
Ośrodek Promowania Przed-
siębiorczości z siedzibą w San-
domierzu w partnerstwie z Wo-
jewództwem Świętokrzyskim 
oraz od września 2014 r. z gmi-
ną Dwikozy na terenie czterech 
powiatów: kieleckiego, opatow-
skiego, ostrowieckiego i sando-
mierskiego, z wyłączeniem Kielc 
i Ostrowca Świętokrzyskiego. 
Program wykorzystuje lokalne 
zasoby pracy, zasoby kulturowe 
i przyrodnicze oraz inne walory 
regionu, by poprawić jakość ży-
cia mieszkańców regionu i pod-
nieść jego atrakcyjność. Budżet 
programu – około 25,2 mln zł, 
dotacja ze Szwajcarsko-Polskie-
go Programu Współpracy – oko-
ło 24,1 mln zł. Program będzie 
realizowany do końca 2016 r. 

A.N. 

 Z delegacją Konfederacji Szwajcarii spotkali się przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk
oraz Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa
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Turystyka uzdrowiskowa
filarem rozwoju
województwa świętokrzyskiego
 – Ogromny potencjał tkwi w tej części regionu świętokrzyskiego. Musimy połączyć siły, bo tylko w synergii, 
w spoglądaniu na siebie nawzajem jako na potencjalnych partnerów, a nie konkurentów, możemy odnieść sukces 
– jako region świętokrzyski, jako ziemia buska, solecka, kazimierska – mówił marszałek województwa świętokrzy-
skiego Adam Jarubas podczas konferencji pn. „Turystyka uzdrowiskowa filarem rozwoju Województwa Święto-
krzyskiego – nowe wyzwania i możliwości”, która odbyła się 28 sierpnia 2015 roku w Centrum Konferencyjnym 
Sanatorium Marconi w Busku-Zdroju. 

 Konferencja była połączona 
z przyjazdową misją gospodar-
czą  przedstawicieli biur podróży 
oraz dziennikarzy branżowych 
ze Stanów Zjednoczonych, Ka-
nady, Rosji Chorwacji oraz Ukra-
iny. Wydarzenie było okazją do 
promowania oferty uzdrowisko-
wej za granicą i wzmacniania 
rozpoznawalności uzdrowisk 
świętokrzyskich na arenie mię-
dzynarodowej.
 – Busko ma już silną markę, 
ale Świętokrzyskie to w dalszym 
ciągu nieodkryty w pełni poten-
cjał. Informacja o znalezieniu wód 
siarkowych na południu regionu, 
w powiecie kazimierskim, jest 
dobrym zwiastunem kolejnych 
projektów inwestycyjnych w tej 
części regionu – mówił marsza-
łek Adam Jarubas. Przypomniał, 
że turystyka zdrowotna jest jedną 
z czterech głównych specjalizacji 
województwa świętokrzyskiego, 
określonych w strategii rozwoju 
województwa.
 – Gdy tworzyliśmy te spe-
cjalizacje w regionach, nikt po-
czątkowo nie wiedział, z czym 
będzie się to wiązać, oczywiście 
poza tym, że miały się z tym wią-
zać pieniądze. Miałem nadzieję, 
że Unia Europejska rozumie te 
specjalizacje jako wskazanie 
kierunków, w których jesteśmy 
mocni na zasadzie: nie wymy-
ślajcie czegoś „pod pieniądze”, 
tylko wymyślajcie, w jakim ob-
szarze pieniądze pomogą wam 
zwiększyć potencjał. I rzeczy-
wiście, nasze specjalizacje 

odpowiadają temu, co od lat 
należy do mocnych stron wo-
jewództwa – dodał Arkadiusz 
Bąk, przewodniczący Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego 
i podsekretarz stanu w Minister-
stwie Gospodarki.
 – Musimy rozszerzać spek-
trum działań, co się wiąże 
z ustawicznym podnoszeniem 
standardów. Dziś kuracjusz jest 
bardzo wymagający. Przyjeżdża 
coraz więcej osób z USA, ale 
nam zależy również, żeby się 
otwierać na rynki europejskie. 
Musimy podnosić jakość, cały 
czas uatrakcyjniać i poszerzać 
ofertę uzdrowiskową. Trzeba 
zrealizować jeszcze szereg in-
westycji planowanych w uzdro-
wisku – podkreślał członek Za-
rządu Województwa Świętokrzy-
skiego Piotr Żołądek.
 – Buskie uzdrowisko to pod-
miot markowy, miejsce rozpo-
znawalne i bardzo dobrze, że to 
samorząd województwa święto-
krzyskiego stał się organem wła-
ścicielskim, że może w sposób 
zdecydowany kreować politykę 
rozwojową i włączyć Busko do 
tych trybów, które będą jednym 
z kół zamachowych rozwoju 
regionu – mówił Kazimierz Ko-
towski, członek Zarządu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.
 – Nasze uzdrowiska chcemy 
promować konsekwentnie jako 
produkt eksportowy. Powstają 
obiekty, są środki zaplanowane 
na rewitalizację Buska-Zdroju, 
Solca-Zdroju w programie regio-

nalnym. To, co wciąż najbardziej 
kuleje, to dobra, silna promocja 
tej oferty na zewnątrz – podkreślał 
Grzegorz Orawiec, dyrektor De-
partamentu Polityki Regionalnej 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. Jak 
poinformował Wojciech Lega-
wiec, prezes Uzdrowiska Busko-
-Zdrój S.A. do Buska przyjeżdża 
rocznie ok. 25 tys. gości, z czego 
2-3 procent to osoby zza granicy. 
Rośnie liczba zagranicznych ku-
racjuszy, szczególnie ze Wscho-
du, a ogromny, niewykorzystany 
potencjał to kuracjusze polonijni.
 - Wszystkie statystyki na świe-
cie mówią, że amerykański tury-
sta zostawia najwięcej pieniędzy, 
ale trzeba mu dać dobrą ofertę. 
To nie może być tylko promocja 
samego regionu czy Buska, ale 
konkretna oferta: na przykład 

tydzień pobytu kosztuje tyle, 
w tym jest bilet lotniczy i trans-
port z Warszawy czy z Krakowa, 
a dodatkowo np. wycieczka do 
Sandomierza – żeby ten czło-
wiek miał pełną, gotową ofertę, 
bo konkurencja na świecie jest 
ogromna – mówił Jerzy Maj-
cherczyk od ponad 30 lat miesz-
kający w USA i prowadzący wraz 
z żoną firmę organizującą m. in. 
wyjazdy turystyczne do Polski dla 
Polonii amerykańskiej.
 Konferencja i misja gospodar-
cza zostały sfinansowane w ra-
mach projektu systemowego pn.: 
„Sieć Centrów Obsługi Inwesto-
rów i Eksporterów (COIE)”, który 
jest współfinansowany ze środ-
ków Programu Operacyjnego In-
nowacyjna Gospodarka, na lata 
2007-2013, Poddziałanie 6.2.1.

J.M. 

Dla samorządowców i ludzi związanych z turystyką uzdrowiskową 
spotkanie było okazją do dyskusji o możliwościach dalszego rozwoju
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 - Od rozpoczęcia działal-
ności Regionalnego Centrum 
Naukowo-Technologicznego 
upłynął już ponad rok. Niby 
to niewiele, ale możemy  po-
kusić się już o pierwsze pod-
sumowania.  RCN-T właści-
wie wypełnia rolę, którą mu 
powierzono w momencie uru-
chamiania placówki?  

 - Minął rok, odkąd na odwie-
dzających otworzyło się Cen-
trum Nauki Leonardo da Vinci, 
kilka miesięcy wcześniej dzia-
łalność rozpoczął Biobank znaj-
dujący się w strukturach RCN-T. 
Na ukończeniu jest budowa 
hali laboratoryjno-usługowej, 
przeznaczonej na działalność 
gospodarczą związaną z bran-
żą medyczną. Faktycznie, od 
nieco ponad roku, funkcjonują 
wszystkie trzy filary, na których 
Centrum opiera swoją działal-
ność.
 Historia Centrum rozpoczę-
ła się właściwie w 2010r. kiedy 
jednostka aplikowała po środki 
unijne na szczeblu zarówno kra-
jowym jak i wojewódzkim. Pro-
jekty, które RCN-T realizowało 
w następnych latach, w ramach 
takich programów jak: Rozwój 
Polski Wschodniej czy Regio-
nalny Program Operacyjny Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, 
miały za zadanie wytworzenie 
infrastruktury niezbędnej do pro-
wadzenia działalności badaw-
czej, edukacyjnej i pro-przed-
siębiorczej. Przez ostanie pięć 
lat RCN-T zrealizowało bądź 
jest w trakcie realizacji kilkuna-
stu projektów unijnych o łącznej 
wartości ponad 80 mln złotych; 
konsekwentne działania zmie-
rzające do budowania kapitału 
infrastrukturalnego i ludzkiego 
są niezbędne by jednostka osią-
gnęła pewną „masę krytyczną”, 
która zapewni możliwość sku-
tecznego wypełniania powierzo-
nych jej zadań.
 Warto również zaznaczyć, że 
RCN-T ma wkład w rozwój infra-
struktury innych jednostek, cho-

RCN-T nabiera rozpędu!
 Rozmowa z Michałem Piastem, dyrektorem Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu 
koło Chęcin.

ciażby Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego czy szpitala w Bu-
sku-Zdroju, którym wymiernie 
pomogło w pozyskaniu dofi-
nansowania na modernizację 
i zakup nowoczesnej aparatury 
medycznej.  

- Lista zarówno zadań statu-
towych postawionych przed 
RCN-T jak i adresatów do któ-
rych skierowane są te działa-
nia, jest bardzo długa…

- Wspomniałem o trzech filarach 
działalności RCNT. Centrum 
Nauki jest doskonałą bazą dla 
promowania działań edukacyj-
nych, nowoczesnej komunikacji 
naukowej, ciekawości i samo-
dzielnego myślenia. Angażu-
jemy się w działalność badaw-
czą wspólnie z Uniwersytetem 
Jana Kochanowskiego, czego 
przykładem może być projekt 
„Dziecko jako badacz – rozwija-
nie aktywności twórczej i umie-
jętności poznawczych uczniów 
w okresie wczesnoszkolnym”. 
 Od momentu objęcia sta-
nowiska uwagę skupiłem na 
rozwoju Biobanku. Niedawno 
podpisałem aneks, włącza-
jący nas do Konsorcjum Bio-
banków Polskich – BBMRI.PL. 
To prestiżowe grono, w skład 
którego wchodzą jednostki na-
ukowe, głównie Uniwersytety 
Medyczne. Razem będziemy 
aplikować o granty naukowe, 
rozwijać i promować bioban-
king. Wspólnie z pracownikami 
Biobanku ustaliłem harmono-
gram badań, które uruchomi-
my w oparciu o własną infra-
strukturę i zebrany materiał 
biologiczny. Pierwsze wnioski 
do Komisji Bioetycznej o po-
zwolenie prowadzenia badań 
złożymy już na początku paź-
dziernika. Zależy mi na rozwoju 
naukowym i zawodowym kadry, 
postawiłem sobie za cel rozpo-
częcie wspólnych programów 
badawczych z Świętokrzyskim 
Centrum Onkologii i Regional-
nym Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa. Chcę by 
sprzęt zgromadzony w bio-
banku RCNT był zapleczem do 
wspólnych badań.
 Aktywnie wspieramy przed-
siębiorców z branży turystyki 
prozdrowotnej. To ważne, bo 
ta branża znalazła się na liście 
tzw. inteligentnych specjalizacji, 
czyli tych sektorów gospodarki 
regionu, które są najbardziej 
istotne dla naszego wojewódz-
twa i wymagają szczególne-
go wsparcia. Centrum ma już 
pierwszego najemcę, który 
wprowadzi się do nowej hali 
laboratoryjno-usługowej. Liczę, 
że to będzie impuls dla kolej-
nych przedsiębiorców.

- RCN-T wciąż się rozwija 
ustawicznie rozszerzając 
swój obszar działalności. Ja-
kie ma Pan plany na kolejne 
12 miesięcy i następne lata? 
Co nowego czeka nas w Po-
dzamczu w najbliższym cza-
sie?

- RCNT będzie się rozwijać 
na kilku płaszczyznach, grunt 
to konsekwencja w osiąganiu 
zamierzonych celów. Pierw-
szym jaki sobie postawiłem to 
nadanie jednostce charakteru 
badawczego, to przede wszyst-
kim zadanie dla zespołu Bio-
banku – prowadzenie badań 
interdyscyplinarnych w partner-
stwie z regionalnymi i krajowymi 
ośrodkami naukowymi, głównie 
o charakterze aplikacyjnym, 
czyli chodzi o takie badania, 
które mają potem przełożenie 
na jakość leczenia, na wzrost 
gospodarczy.
 Drugi cel to pomoc dla 
przedsiębiorców, również tych 
stawiających pierwsze kroki 
w biznesie; w branży life scien-
ce, czyli medycynie, biotech-
nologii, turystyce medycznej, 
itp. Dynamika wzrostu i rozwój 
technologiczny w tym sekto-
rze jest ogromny; szybciej na 
świecie rozwija się tylko branża 
IT. W tym celu przygotowujemy 

projekt „Medical science park”, 
którego  realizacja w ramach 
kontraktu terytorialnego przy-
czyni się do stworzenia zaple-
cza niezbędnego do rozwoju 
firm life science w naszym re-
gionie. Wspólnie z innymi insty-
tucjami otoczenia biznesu pro-
wadzę też działania zmierzają-
ce do sprowadzenia na tereny 
inwestycyjne RCNT kolejnych 
firm.
 Pod koniec roku zadebiutu-
je nowa, interaktywna wystawa 
w Centrum Nauki da Vinci – bę-
dzie ona poświęcona budowie 
i funkcjonowaniu ludzkiego or-
ganizmu. Będzie to absolutnie 
wyjątkowa i unikatowa wystawa 
wykonana specjalnie na nasze 
zamówienie. Eksponaty i sta-
nowiska będą miały charakter 
edukacyjny i poznawczy, będą 
bawić i uczyć jednocześnie.
 W RCNT nie zabraknie im-
prez plenerowych, pikników na-
ukowych, festynów rodzinnych 
i innych atrakcji, które przygo-
towywać będziemy z myślą 
o zwiedzających; ostatnia edy-
cja zawodów łazików marsjań-
skich – European Rover Chal-
lenge 2015 dowiodła, że mamy 
olbrzymi potencjał do organizo-
wania eventów, które odwiedza 
tysiące ludzi. 

- Dziękuję za rozmowę. 

rozmawiał Robert Siwiec

Michał Piast, dyrektor 
Regionalnego Centrum Naukowo-
Technologicznego w Podzamczu
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Bajkowo i nowocześnie 
w buskiej pediatrii
 „Przyjazny dla dzieci”, „nowoczesny”, „bajkowy” – takie opinie można było usłyszeć najczęściej z ust osób bio-
rących udział w uroczystym uruchomieniu nowego Oddziału Pediatrycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bu-
sku-Zdroju  31 sierpnia br. Realizacja inwestycji była możliwa m. in. dzięki wsparciu samorządu województwa 
świętokrzyskiego, który przekazał 1,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  W uroczystości 
otwarcia oddziału uczestniczyli m.in. marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak, wiceminister obro-
ny narodowej Beata Oczkowicz, starosta powiatu buskiego Jerzy Kolarz, świętokrzyscy parlamentarzyści, samorzą-
dowcy, przedstawiciele placówek ochrony zdrowia, ale także spora grupa dzieci.

 - Buski szpital wykonał 
ogromny krok do przodu. In-
westycji w ostatnich latach było 
tu bardzo dużo, a nowy Od-
dział Pediatryczny, który nie był 
przecież remontowany od kilku 
dziesięcioleci, jest wisienką na 
tym wspaniałym torcie – mó-
wił marszałek Adam Jarubas. 
- Nowe, bajkowe otoczenie 
będzie sprzyjało minimalizowa-
niu stresu u dzieci w związku 
z pobytem w szpitalu, a nowo-
czesne wyposażenie znacząco 
ułatwi leczenie i podniesie jego 
poziom. To ważna inwestycja, 
bardzo wyczekiwana przez pa-
cjentów i personel placówki – 
dodał marszałek.
 Nowy oddział dziecięcy 
w buskim szpitalu powstał na 
III piętrze budynku, w miejscu 
gdzie wcześniej znajdowały 
się blok operacyjny i Oddział 
Anestezjologii i Intensywnej 
Opieki Medycznej. Pomiesz-
czenia zostały kompleksowo 
przebudowane i wyposażone. 
Jak zgodnie mówili pracownicy 
szpitala, nowy oddział w niczym 

nie przypomina starego obiek-
tu, który, jak żartował dyrektor 
placówki Grzegorz Gałuszka, 
„mógłby stanowić atrakcję 
Skansenu w Tokarni”.
 Oddział Pediatryczny został 
przygotowany na przyjęcie 30 
pacjentów (z możliwością po-
większenia do 32 łóżek) dla 
których przygotowano 10 sal. 
Posiada m.in. 2 gabinety za-
biegowe, 9 węzłów sanitarnych, 
salę rehabilitacyjną, pomiesz-
czenie socjalne do odpoczynku 

dla matek, świetlicę, gabinet 
psychologa oraz dyżurkę pie-
lęgniarek. Ściany oddziału zo-
stały pomalowane przez uzna-
nego artystę-plastyka Macieja 
Kota w radosne, bajkowe mo-
tywy. Nowy oddział jest większy 
o ponad 130 metrów kw. od 
starego i ma około 600 m kw. 
powierzchni.
 Całkowita wartość inwestycji 
wyniosła 2 798 000,00 zł, z cze-
go dofinansowanie zadania re-
alizowanego w ramach projektu 
pn. „Poprawa warunków udzie-
lania świadczeń zdrowotnych 
w Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Busku-Zdroju poprzez mo-
dernizację Oddziału Intensyw-
nej Terapii, Bloku Operacyjnego 
i Izby Przyjęć” współfinansowa-
nego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007-
2013 wyniosła1 500 000,00 zł, 
a 1 298 000 zł stanowiło dofi-
nansowanie ze strony Powiatu 
Buskiego, które jest organem 
założycielskim placówki. Dopo-
sażenie oddziału w niezbędne 

sprzęty i urządzenia możliwe 
było dzięki wsparciu finansowe-
mu licznych darczyńców m.in. 
gmin z terenu Ponidzia.
 - Wielki, przepiękny dzień, kie-
dy tak długo oczekiwany remont 
i modernizacja oddziału stały 
się faktem – cieszył się podczas 
uroczystości inicjator i główny 
sprawca modernizacji oddziału, 
dyrektor Zespołu Opieki Zdro-
wotnej w Busku-Zdroju Grze-
gorz Gałuszka. - Mój cel i moje 
marzenia się spełniły. Dzisiaj 
możemy mówić o bajkowym, 
ciepłym, przyjaznym oddziale 
dla najmłodszych pacjentów, 
którzy przebywają u nas w szpi-
talu z powiatu buskiego, ale tak-
że z tych ościennych: kazimier-
skiego, pińczowskiego i kielec-
kiego. Wzruszenie jest wielkie, 
bo ta inwestycja była od bardzo 
wielu lat oczekiwana, wręcz „wy-
chodzona” przez personel, któ-
ry pracował w bardzo ciężkich 
warunkach. Nie mogłaby zostać 
zrealizowana, gdyby nie pomoc 
Samorządu Województwa Świę-
tokrzyskiego, Starostwa Powia-
towego w Busku-Zdroju i wielu 
ludzi dobrej woli. I za to bardzo, 
bardzo dziękuję! – nie krył wzru-
szenia Grzegorz Gałuszka.
 Uczestniczące w uroczy-
stości dzieci w oryginalny spo-
sób podziękowały dyrektorowi 
Grzegorzowi Gałuszce, mar-
szałkowi Adamowi Jarubasowi 
i Jerzemu Kolarzowi, staroście 
buskiemu, za zaangażowanie 
w realizację inwestycji… wie-
szając na ich szyjach własno-
ręcznie wykonane ordery.

Robert Siwiec

- Ta inwestycja była długo oczekiwana przez pacjentów
i personel placówki - mówił marszałek Adam Jarubas

W uroczystym otwarciu buskiej pediatrii uczestniczył
wicemarszałek Jan Maćkowiak
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 - Czwarta edycja plebiscy-
tu skierowana była do gmin 
miejsko-wiejskich i wiejskich 
naszego regionu i miała na 
celu aktywizację w obszarze 
innowacyjności, poprzez pro-
mocję prorozwojowych działań 
i rozwiązań edukacyjnych, biz-
nesowych i innych mających 
zastosowanie w gospodarce. 
Napłynęły cztery zgłoszenia: 
z Włoszczowy, Połańca Wiśli-
cy i Staszowa – poinformował 
Kazimierz Kotowski, członek 
Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego.
 Gmina Włoszczowa została 
doceniona przez kapitułę za 
innowacje w obszarze spo-
łecznym wdrażane poprzez 
program „Włoszczowska Karta 
Seniora 60+”, który jest realizo-
wany wraz z jednostkami poza-
rządowymi oraz partnerami pry-
watnymi. Nagrodą  był zestaw 
sprzętu nagłaśniającego.
 Podczas sesji radni przez 
aklamację przyjęli stanowisko 

Sejmik Województwa
o pomocy rolnikom
i Kopalni Machów 

 Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przyjęli 6 września podczas XIV sesji stanowiska w sprawie sytu-
acji na rynkach rolnych w województwie świętokrzyskim oraz apele do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie Kopalni Siarki „Machów” S.A. Pod-
czas obrad marszałek Adam Jarubas i przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk wręczyli burmistrzowi Włoszczowy  
Grzegorzowi Dziubkowi główną nagrodę w plebiscycie „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina” 
za projekt pn. „Program włoszczowska karta seniora 60+”. Organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Marszałkow-
ski Województwa Świętokrzyskiego.

w sprawie uczczenia 35. roczni-
cy utworzenia NSZZ Solidarność. 
„Wyrażamy głęboki szacunek dla 
tych milionowych rzesz Polaków, 
którzy przez te wszystkie lata, 
narażając często swoje bez-
pieczeństwo a nawet życie jak 
to bywało w stanie wojennym, 
doprowadzili do oczekiwanych 
zmian” – napisali radni w Stano-
wisku.

 Niezwykle istotnym punk-
tem posiedzenia była dyskusja 
w sprawie pomocy rolnikom, 
których dotknęła klęska suszy 
oraz niskie ceny skupu owo-
ców. 
 Informację Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
założeń pakietu pomocy dla rol-
ników poszkodowanych przez 
suszę, przedstawiła Beata 
Gawlik-Pliszka z Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 - Podjęte zostały już dzia-
łania dotyczące ustanowienia 
pomocy dla rolników, którzy 
ponieśli straty w wyniku tego-
rocznej suszy. Będą to prefe-
rencyjne kredyty i możliwość 
poręczenia i gwarancji kre-
dytów czy pomoc w spłacie 
zobowiązań wobec Agencji 
Nieruchomości Rolnych czy 
Kasy Rolniczego Ubezpiecze-

nia Społecznego. Przyzna-
wana będzie również pomoc 
w wysokości 800 zł na hektar 
drzew i krzewów owocowych 
i 400 zł na hektar upraw innych 
upraw, tam, gdzie wystąpiła 
susza. Rolnicy powinni do 30 
września zgłosić szkody do po-
wiatowych oddziałów ARiMR. 
Prowadzone są również prace 
nad rozporządzeniem umożli-
wiającym wcześniejszą wypła-
tę dopłat bezpośrednich - mak-
symalnie do 50% wartości ich 
wartości - powiedziała Beata 
Gawlik-Pliszka.
 Informację Wojewody Świę-
tokrzyskiego na temat suszy na 
terenie województwa święto-
krzyskiego przedstawił Leszek 
Papaj, kierownik w Wydziale 
Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego.

Prezydium Sejmiku

 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
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 - 90 na 102 gminy zgłosi-
ły do tej pory klęskę suszy. 
W większości gmin liczby go-
spodarstw dotkniętych suszą 
jest kilkanaście - kilkadziesiąt. 
W 80 z nich trwa już szacowanie 
szkód, które jednak jest proce-
sem skomplikowanym i może 
zająć więcej czasu. Musimy 
się spieszyć, gdyż aby osza-
cowanie szkód mogło zostać 
dokonane, uprawy muszą być 
jeszcze na polach - wyjaśniał 
Leszek Papaj. 
 Radni w swojej uchwale wy-
razili troskę o stan świętokrzy-
skiego rolnictwa oraz pochylili 
się nad problemami rolników, 
z którymi nie można zostawiać 
ich samych. „Sejmik Woje-
wództwa Świętokrzyskiego wy-
raża głębokie zaniepokojenie 
złą sytuacją na rynku owoców, 
zwłaszcza owoców miękkich, 
niskimi cenami żywca wieprzo-
wego i wołowego, kryzysową 
sytuacją w mleczarstwie, a tak-
że przewidywanymi stratami 
spowodowanymi długotrwałą 
suszą w ostatnich tygodniach. 
Sejmik postuluje wprowadzenie 
niezbędnych działań zmierza-
jących do podniesienia opła-
calności produkcji rolnej oraz 
rekompensujących poniesione 
straty rolników i sadowników, 
wynikające z niekorzystnych 
tendencji pogodowych, braku 
stabilności cen na rynkach oraz 
restrykcji związanych z  rosyj-
skim embargiem” - czytamy 
w stanowisku Sejmiku, które 
podczas obrad przedstawił 
Wiesław Stępień, członek Ko-

misji Rolnictwa, Gospodarki 
Wodnej i Ochrony Środowiska.
 Sejmik Województwa wska-
zał w swojej uchwale najważ-
niejsze problemy producen-
tów w tym roku i wnioskował 
o podjęcie zarówno interwencji 
doraźnej jak i rozwiązań syste-
mowych. - Chcemy uwypuklić 
zagrożenia, m.in. suszami czy 
niskimi cenami. Chodzi o stwo-
rzenie mechanizmów szybkie-
go reagowania w sytuacjach 
kryzysowych bo klęski to nie 
tylko sprawa rolników, ale całe-
go społeczeństwa. Chcemy już 
teraz rozpocząć tę dyskusję, bo 
takie sytuacje, jak w tym roku, 
niestety mogą się powtarzać, 
a straty w 2015 roku mogą 
być duże. Sposobami pomocy 
mogą być wcześniejsze gwa-
rancje cen, dotacje, ubezpie-
czenia. Chcemy pobudzić kon-
kurencyjność i bezpieczeństwo 
rolników - wyjaśniał członek 
Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego, Piotr Żołądek.
 Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie.
 Radni Sejmiku zajmowali się 
również bardzo ważną kwestią 
kopalni „Machów” S.A. w li-
kwidacji w Tarnobrzegu. Spół-
ka ta jest następcą prawym 
przedsiębiorstwa państwowego 
pn. Kopalnia Siarki „Machów” 
w Tarnobrzegu, które zostało 
utworzone w 1994 r. w celu li-
kwidacji zakładów górniczych 
i zagospodarowania zbędnego 
majątku byłych kopalni siarki. 
Utworzenie Kopalni Siarki „Ma-
chów” było jednym z rozwiązań 

podjętych przez Państwo w za-
kresie likwidacji skutków zakoń-
czenia działalności górniczej 
przez państwowe kopalnie siarki 
na terenach obecnych woje-
wództw podkarpackiego i świę-
tokrzyskiego. Aktualnie Kopalnia 
Siarki „Machów” S.A. w likwida-
cji w Tarnobrzegu otrzymuje do-
tacje z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska Gospodar-
ki Wodnej. Radni Sejmiku wy-
stosowali apel do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej o dalsze 
finansowanie Programu likwida-
cji zakładów górniczych Kopalni 
Siarki Machów S.A. oraz apel 
do Marszałka Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej o wprowadzenie 
pod obrady Sejmu RP ustawy 
o zmianie ustawy z o dotacji dla 
niektórych podmiotów.
 Poprzez te apele, Sejmik 
Województwa Świętokrzyskie-
go chce zwiększenia liczby 
podmiotów uprawnionych do 
dotacji o Kopalnię Siarki „Ma-
chów” S.A. w likwidacji z sie-
dzibą w Tarnobrzegu. Zgodnie 
z obecnymi regulacjami, wypła-
canie dotacji zostanie zakoń-
czone z początkiem 2016 roku. 
- Chodzi o wsparcie działań 
spółki w sprawie wyrobiska 
w Piasecznie, znajdującego się 
w większości na terenie gminy 
Łoniów i stwarzającego zagro-
żenie dla aż 3 gmin – mówił, 

przedstawiając projekt uchwały, 
Radny Andrzej Swajda.
 Jak piszą w swojej uchwale 
radni: „Brak dotacji budżetowej 
dla Kopalni Siarki „Machów” 
S.A. w likwidacji w Tarnobrzegu 
od l stycznia 2016 r. grozi wstrzy-
maniem działalności tego pod-
miotu, co jest równoznaczne ze 
wstrzymaniem prac związanych 
przede wszystkim z zabezpie-
czaniem terenów sąsiadują-
cych ze zbiornikiem wodnym 
„Piaseczno” powstałym w wy-
robisku z uwagi na zagrożenie 
wodne. Wstrzymanie tych prac 
spowoduje samoczynne, nie-
kontrolowane odbudowanie się 
zwierciadła wody do poziomu 
docelowego, tj. do około +146 
m n.p.m. na terenach przyle-
głych do tego wyrobiska i wy-
stąpienie trwałych podtopień na 
poziomie około +1,0 m n.p.t. na 
rozległych obszarach zagospo-
darowanych obecnie rolniczo 
oraz częściowo zamieszkałych. 
[...] Finansowanie w postaci 
dotacji budżetowej dla Kopalni 
Siarki „Machów” S.A. w likwi-
dacji w Tarnobrzegu po 2015 
roku będzie jedynym sposobem 
zabezpieczenia terenów przyle-
głych do wyrobiska „Piaseczno” 
przed powstaniem opisanych 
wyżej szkód”.
 Ta uchwała również została 
przyjęta jednogłośnie.

Mateusz Cieślicki
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Główną nagrodę w plebiscycie „Moje Innowacyjne otoczenie
 – Moja Innowacyjna Gmina” odebrał Grzegorz Dziubek, burmistrz 

Włoszczowy. Na zdjęciu z Arkadiuszem Bąkiem i Adamem Jarubasem

 Podczas obrad
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Mały rozgłos,
duże kompetencje

 Nadzoruje politykę regionalną, wspiera kluczowe inwestycje, wytycza strategię, decyduje o priorytetach. Sej-
mik Województwa – regionalny parlament, którego decyzje i działania mają realny wpływ na życie mieszkańców. 
Otrzymujemy od Państwa mnóstwo próśb o przybliżenie kompetencji Sejmiku i komisji problemowych, w których 
pracują radni. Dlatego właśnie w kolejnych wydaniach „Naszego Regionu” będziemy prezentować poszczególne 
komisje stałe Sejmiku, dotychczas podejmowane przez nie decyzje, a przede wszystkim planowane działania. 

 Jak pokazują badania, spo-
śród istniejących w polskim 
systemie politycznym procedur 
wyborczych, najważniejsze dla 
obywateli są właśnie wybory 
lokalnych władz i ich późniejsze 
działania, bo to one są najbliżej 
naszych codziennych spraw. 
O ile jednak wiemy, czym zaj-
muje się wójt gminy czy jej 
rada, o tyle kompetencje Sejmi-
ku Województwa nie są już tak 
powszechnie znane. 
 Kompetencje Sejmiku i sto-
jące przed nim zadania są na-
prawdę duże – Sejmik uchwa-
la miejscowe prawa, wytycza 
strategiczne cele w rozwoju 
województwa, uchwala jego 
budżet i plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, decydu-
je o priorytetach współpracy 
zagranicznej, a w granicach 
określonych przez ustawy, o lo-
kalnych podatkach i opłatach. 
Często wychodzi naprzeciw 
inicjatywom zgłaszanym przez 
jednostki samorządu lokalne-
go - gminy i powiaty. Czasem 
wspiera je finansowo. Przyjmu-
je apele, stanowiska i oświad-
czenia w kluczowych dla re-
gionu sprawach: rynku pracy, 
promocji zatrudnienia, sytuacji 
osób niepełnosprawnych czy 
ochrony zdrowia. 
 W Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego zasiada 30 
radnych. Pracują w siedmiu ko-
misjach stałych: Komisji Rewi-
zyjnej, Komisji Samorządu Te-
rytorialnego, Komisji Rolnictwa, 
Gospodarki Wodnej i Ochrony 
Środowiska, Komisji Zdrowia, 
Polityki Społecznej i Spraw 
Rodziny, Komisji Strategii Roz-
woju, Promocji i Współpracy 
z Zagranicą, Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu oraz Komisji 
Budżetu i Finansów. To w ko-
misjach opiniowane są, między 
innymi, projekty uchwał, które 
później przyjmowane są przez 
Sejmik podczas sesji. 

Dr Sławomir Marczewski, 
przewodniczący Komisji 
Zdrowia Polityki Społecznej 
i Spraw Rodziny:

UJK, co pozwoli na pozyskanie 
wysokospecjalistycznej kadry 
medycznej, w sytuacji wystę-
pującego deficytu lekarzy wielu 
specjalności.
 W związku z uzyskaniem 
w nowej perspektywie finanso-
wej przez Polskę 12 mld zł  na 
realizację inwestycji w obszarze 
ochrony zdrowia, Komisja bę-
dzie śledziła kierunki  wdraża-
nia projektów w naszym woje-
wództwie, zarówno pod kątem 
dostosowania systemu opieki 
zdrowotnej do prognozowa-
nych zmian demograficznych, 
jak i  zwiększenia dostępności 
do świadczeń medycznych dla 
mieszkańców regionu. Pod-
stawą tych zamierzeń będzie 
dokonywana corocznie przez 
Komisję, ocena stanu zdrowia 
mieszkańców Województwa 
Świętokrzyskiego.
 Drugim obszarem szczegól-
nego zainteresowania Komisji 
będą kwestie związane z re-
alizacją przez samorząd woje-
wództwa polityki społecznej, 
dlatego musimy  analizować 
działania podejmowane w tej 
dziedzinie pod kątem efektyw-
ności systemu pomocy i  inte-
gracji społecznej, a w szczegól-
ności: ograniczenia wyklucze-
nia społecznego, rozwoju usług 
socjalnych i edukacyjnych osób 
starszych, systemu wsparcia 
nad dzieckiem i rodziną.  Na 
najbliższym posiedzeniu Komi-
sja rozpatrzy „Raport z realizacji 
Świętokrzyskiego Programu Po-
mocy Społecznej za 2014 rok”. 
Członkowie Komisji zapoznają 
się również cyklicznie z infor-
macją nt. realizacji zadania: ko-
ordynacja systemów zabezpie-
czenia społecznego zakresie 

świadczeń rodzinnych. Zadanie 
to z zakresu administracji rządo-
wej zostało  przekazane samo-
rządowi województwa od 2004 
roku, a przyznawane środki na  
jego realizację są wysoce nie-
wystarczające wobec wzrasta-
jącej nieustannie liczby spraw. 
 To są oczywiście priorytety, 
jakie stoją przed nami w najbliż-
szym czasie,  jednakże Komisja 
Zdrowia, Polityki Społecznej 
i Spraw Rodziny na bieżąco 
będzie podejmowała tematy 
wynikające z zakresu jej działal-
ności. 

Dr Bartłomiej Dorywalski, 
przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego:

 - Komisja Zdrowia, Polityki 
Społecznej i Spraw Rodziny 
ma za sobą zaopiniowanie dłu-
gotrwałego i skomplikowanego 
procesu połączenia Szpitali:  
Dziecięcego i Zespolonego. 
Komisja jednogłośnie wyraziła 
aprobatę dla tej decyzji, stąd też 
czujemy odpowiedzialność i po-
trzebę dalszego monitorowania 
sytuacji, zarówno w odniesieniu 
do jakości świadczonych usług 
medycznych, jak i przejętych 
pracowników szpitala. 
 Chciałbym również podkre-
ślić ogromne znaczenie utwo-
rzenia i  uruchomienia kierunku 
medycznego w  strukturach 

 - § 20 Statutu Województwa 
Świętokrzyskiego stanowi, że  
Komisja Samorządu Tery-
torialnego działa w zakresie 
spraw kształtowania właściwych 
relacji między administracją 
rządową i samorządową oraz 
spraw wynikających ze wspól-
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 Nauka w szkołach policeal-
nych rozpoczęła się 1 września. 
W Policealnej Szkole Medycznej 
w Morawicy największe było za-

Udany nabór 
w szkołach policealnych
 Technik farmaceutyczny okazał się jednym z najpopularniejszych kierunków podczas tegorocznego naboru do 
dwóch policealnych szkół prowadzonych przez samorząd województwa świętokrzyskiego: Policealnej Szkoły Me-
dycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy oraz Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skar-
żysku-Kamiennej. W morawickiej szkole szczególnie dużym zainteresowaniem cieszył się też uruchamiany po raz 
pierwszy kierunek technik sterylizacji medycznej. 

interesowanie takimi kierunkami 
jak technik sterylizacji medycz-
nej, technik farmaceutyczny, 
technik elektroradiolog, technik 

masażysta. – Duża liczba osób 
zdecydowała się na podjęcie 
nauki na tych kierunkach. Jest 
powód do zadowolenia, ponie-
waż liczba uczniów w szkole jest 
na stabilnym poziomie, mimo 
ogromnej konkurencji w tym ob-
szarze szkolnictwa zawodowego 
– podsumowuje Renata Antos, 
dyrektor placówki i dodaje, że są 
jeszcze wolne miejsca na kierun-
ku terapeuta zajęciowy, gdyby 
ktoś się jeszcze zdecydował.
 Z naboru zadowolona jest 
również druga szkoła policealna 
prowadzona przez samorząd 
województwa. – U nas najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyły 
się kierunki: technik farmaceu-
tyczny, terapeuta zajęciowy, asy-

stent osoby niepełnosprawnej 
i florysta – mówi dyrektor Cen-
trum Kształcenia Pracowników 
Służb Społecznych w Skarżysku-
-Kamiennej Danuta Latos.
 Nauka w obydwu szkołach 
policealnych jest bezpłatna. Wa-
runkiem przyjęcia jest ukończona 
szkoła ponadgimnazjalna, przy 
czym brak matury nie jest prze-
szkodą. Wieloletnie doświadcze-
nie obydwu placówek w działal-
ności edukacyjnej jest gwarancją 
wysokiej jakości kształcenia, 
która przekłada się na wysoką 
zdawalność egzaminów potwier-
dzających kwalifikacje zawodo-
we oraz wysoki wskaźnik zatrud-
nienia absolwentów.

J.M.

nej reprezentacji interesów 
jednostek samorządu, a także 
współpracy z organami regio-
nalnych i lokalnych wspólnot sa-
morządowych oraz bezpieczeń-
stwa publicznego i obronności.
 Zgodnie z powyższymi ra-
mami działania Komisji, w mi-
jającym okresie, dążąc do jak 
najefektywniejszego wywiązania 
się z zakresów obowiązków rad-
nych, podjęliśmy szereg inicja-
tyw, poprzez wypracowanie sta-
nowisk które służą i będą służyć 
mieszkańcom naszego regionu.
 Przyjęliśmy gro informacji, 
które zostały poprzedzone nie-
jednokrotnie burzliwymi dys-
kusjami. Dotyczyły one m.in. 
zarządzania kryzysowego w sa-
morządach; stanu ochrony prze-
ciwpożarowej i funkcjonowania 
Krajowego Systemu Ratowniczo 
Gaśniczego oraz działalności 
Ochotniczych Straży Pożarnych; 
oceny stanu bezpieczeństwa 

i problemów zwalczania prze-
stępczości; stanu bezpieczeń-
stwa sanitarnego województwa; 
zimowego utrzymania dróg wo-
jewódzkich; aktualnego stanu 
prac w zakresie zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego i    za-
pobiegania klęskom żywioło-
wym; Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa; 
poziomu i struktury bezrobocia 
oraz środków Funduszu Pracy 
na aktywizację bezrobotnych.
 Przegłosowaliśmy sprawoz-
dania ze stanu realizacji waż-
nych projektów:  „Sieć Szero-
kopasmowa Polski Wschodniej 
-  województwo świętokrzyskie”; 
„e-świętokrzyskie Budowa Sys-
temu Informacji Przestrzennej 
Województwa Świętokrzyskie-
go”; „e-świętokrzyskie Rozbu-
dowa Infrastruktury Informatycz-
nej JST”.
 Przeprowadziliśmy dyskusję 
oraz zaopiniowaliśmy projekty 

uchwał finansowych, które do-
tyczyły: Budżetu Województwa 
Świętokrzyskiego na 2015 rok 
i Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej na lata 2015-2028.
 Nie zabrakło również pro-
jektów związanych z kulturą 
i promocją naszego regionu 
np. w sprawie ustalenia składu 
osobowego Komisji Odznaki 
Honorowej Województwa Świę-
tokrzyskiego, czy wyboru Przed-
stawiciela Komisji Samorządu 
Terytorialnego do kapituły nagro-
dy ,,Świętokrzyska Victoria”.
 Na szczególną uwagę za-
sługuje wytężona praca Komisji 
w zakresie wypracowania sta-
nowiska w sprawie propozycji 
zmian legislacyjnych dostoso-
wujących przepisy prawa do 
obecnie panujących realiów, 
naszym zdaniem - zmian nie-
zbędnych dla prawidłowego 
funkcjonowania samorządów. 
Jako członkowie Komisji, liczy-

my na to, że zaproponowane 
przez nas uwagi, dotyczące 
przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego staną się nie 
tylko tematem do dyskusji, ale 
przede wszystkim podstawą 
prac legislacyjnych, które do-
prowadzą do uproszczenia pro-
cedur i wyeliminowania zarówno 
wątpliwości w zakresie stoso-
wania prawa, jak i luk prawnych.
 Należy podkreślić, że w pra-
cach Komisji wziął udział gość 
specjalny, Pan Marek Wójcik - 
Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Administracji i Cyfryzacji, 
a wiodącym tematem posiedze-
nia z jego udziałem były dotacje 
przekazywane samorządom na 
finansowanie zadań własnych 
i zleconych.
 Priorytetów funkcjonowania 
Komisji w zakresie wspomnia-
nego § 20 Statutu Województwa 
Świętokrzyskiego - jest wiele, 
natomiast cel tylko jeden - mą-
drze służyć ludziom.

Zawody medyczne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, a absolwenci 
szkół policealnych nie mają większych problemów ze znalezieniem pracy
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Kosmicznie w Podzamczu!

II edycja European Rover Challenge
 300 konstruktorów z całego świata, rekordowa liczba drużyn, 34 roboty zmagające się w 5 konkurencjach i ty-
siące osób podziwiających ich zmagania, starty rakiety, roboty humanoidalne grające w piłkę nożną i absolutnie 
wyjątkowi goście - druga edycja międzynarodowego konkursu łazików marsjańskich European Rover Challenge 
rozgrywanego w weekend, 5 i 6 września, w Podzamczu koło Chęcin, miała iście kosmiczną oprawę. Zdaniem 
uczestniczących w tym wydarzeniu naukowców i specjalistów zajmujących się robotyką, zorganizowana przez 
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne i Europejską Fundację Kosmiczną impreza, już teraz może konku-
rować z najważniejszymi światowymi eventami tego rodzaju, a nawet być uznawana za najbardziej prestiżową. 

 - Jestem dumny, że tak 
wielkie wydarzenie angażują-
ce największe umysły świata 
naukowego, najzdolniejszych 
konstruktorów i prezentujące 
najbardziej nowatorskie, „ko-
smiczne” technologie, odbywa 
się właśnie w województwie 
świętokrzyskim - mówił marsza-
łek Adam Jarubas otwierając 
II edycję European Rover Chal-
lenge.
 Do międzynarodowego kon-
kursu łazików marsjańskich ju-
rorzy zakwalifikowali 34 drużyn 
z całego świata, m.in. z Turcji, 
Bangladeszu, Australii, USA, 
Kanady, Indii, Włoch, Hiszpanii 
i Holandii. Ostatecznie jednak 
w zawodach wzięło udział 26 
teamów. Oprócz najlepszych 
polskich drużyn na czele z Po-
litechniką Białostocką i Święto-
krzyską, która wystawiła aż dwie 
drużyny - „Impuls” oraz „Fupla”, 
w zawodach uczestniczyli także 
studenci m.in. z amerykańskie-
go Uniwersytetu Yale i Uniwer-
sytetu Kairskiego.
 Zadaniem zespołów było 
skonstruowanie robota, który 
podejmie rywalizację w symu-
lowanych zadaniach marsjań-
skich, czyli nawigacyjnych, geo-
logicznych oraz terenowych. 
Na specjalnie przygotowanym 
torze roboty ścigały się m.in. 
naprawiając uszkodzone urzą-
dzenia, niosąc pomoc astro-
nautom oraz pobierając próbki 
„marsjańskiej” gleby. Organiza-
torzy zadbali, by warunki w któ-
rych odbywały się zmagania jak 
najbardziej przypominały realia 
Czerwonej Planety; z kopalni 
Józefka w Górnie przywieziono 
prawie 800 ton zabarwionej na 
czerwono ziemi oraz wapienne-
go kruszywa, z których uformo-

wano prawdziwie marsjańską 
powierzchnię – łagodne równi-
ny i wyniesienia, ale też niedo-
stępne kratery.
 Tym na co czekali niecier-
pliwie obserwatorzy konkursu, 
było ogłoszenie zwycięzców. 
Okazało się, że w tym roku bez-
konkurencyjny był robot teamu 
USST z Kanady, który uzbierał 
ponad 456 turniejowych punk-
tów, 2. miejsce zajęła drużyna 
Next z Białystoku, a 3. także 
kanadyjski team - McGill Ro-
botics. Co ważne, w pierwszej 

dziesiątce znalazły się aż dwie 
kieleckie drużyny reprezentują-
ce Politechnikę Świętokrzyską; 
5. miejsce przypadło Impulso-
wi, zaś 8. Fupli. 
 Tegoroczne wydarzenie 
zapamiętane będzie nie tylko 
z powodu pasjonującego kon-
kursu marsjańskich łazików, ale 
też ze względu na wyjątkowych 
gości, którzy pojawili w Po-
dzamczu. Do auli Regionalne-
go Centrum Naukowo-Tech-
nologicznego przybył m.in. 
dr Harrison „Jack” Schmitt, 

wybitny geolog, profesor uni-
wersytecki, astronauta NASA, 
który uczestniczył w misji Apol-
lo 17 i jako ostatni, dwunasty 
w kolejności człowiek, odbył 
spacer po powierzchni Księ-
życa. W RCN-T odbyła się tak-
że wideokonferencja z Andy 
Weirem - autorem powieści 
„Marsjanin”, na podstawie któ-
rej realizowany jest aktualnie 
film w reżyserii Ridleya Scotta. 
Główną rolę w tej nowatorskiej 
produkcji gra Matt Damon. 
Ponadto odbyło się spotkanie 
z koordynatorem projektu edu-
kacyjnego Europejskiej Agencji 
Kosmicznej w Polsce - ESERO-
-Polska, Inną Ouvarową. 
 Jednak tym, co przede 
wszystkim przyciągało tłumy 
do Podzamcza był Piknik Na-
ukowo-Technologiczny, pod-
czas którego firmy oraz insty-
tucje prezentowały najnowsze 
osiągnięcia w dziedzinie nauki 
i techniki związanej z robotyką 
i automatyką kosmiczną.  Kilka-
dziesiąt podmiotów reprezen-
tujących „nieziemski” świat za-
dbało o to, by II edycja  Europe-
an Rover Challenge zapamięta-
na była na długo. Przez dwa 
dni można było uczestniczyć 
w prawdziwym festiwalu nauki, 
oglądać eksperymenty, brać 
udział w warsztatach oraz pre-
zentacjach, które były bardzo 
zróżnicowane pod względem 
zainteresowań publiczności. 
 W Strefie Pokazów Nauko-
wo-Technologicznych zoba-
czyć można było m.in. roboty 
marsjańskie skonstruowane 
przez studentów Politechniki 
Białostockiej, a Centrum Badań 
Kosmicznych zaprezentowało 
manipulator kosmiczny i sateli-
ty. Z kolei Obserwatorium Astro-

 II edycja European Rover Challange zgromadziła w Podzamczu,
podobnie jak w roku ubiegłym, kilkadziesiąt tysięcy osób

 Politechnika Świętokrzyska może być dumna – w zwycięskiej dziesiątce 
konkursu łazików znalazły się obie ekipy reprezentujące tę uczelnię
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 - Zależało nam, aby informu-
jąc o nowych konkursach zrobić 
to w miejscu szczególnym. „Sło-
neczko” korzystając z dotacji 
bardzo dobrze się rozwinęło.  In-
westycje w edukację przedszkol-
ną są bardzo ważne. Widać to 
na przykładzie naszego regionu. 
Wystartowaliśmy z najniższe-
go poziomu w kraju jeśli chodzi 
o upowszechnianie edukacji 
przedszkolnej. Teraz jesteśmy 
w średniej krajowej i nadal jest za-
potrzebowanie na szeroki dostęp 
dzieci do edukacji przedszkolnej o 
wysokim standardzie kształcenia 
– mówił marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas.
 Na początku na każde dzie-
sięcioro dzieci, które powinny 
rozpocząć naukę w przedszkolu 

Na edukację przedszkolną 
i szkolnictwo zawodowe 
 Na specjalnej konferencji w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno-Językowym w Busku-Zdroju w towarzy-
stwie kreatywnych przedszkolaków marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek oraz 
dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Aleksandra 
Marcinkowska poinformowali o nowych konkursach z RPO WŚ 2014 – 2020 na upowszechnianie edukacji przed-
szkolnej oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Nieprzypadkowe miejsce konferencji  - przedszkole 
„Słoneczko” wskazało dobre praktyki korzystania z unijnych dotacji, które przełożyły się na jakość kształcenia 
przedszkolnego.

przypadały tylko cztery wolne 
miejsca. Obecnie - siedem wol-
nych miejsc. Z 34 proc. dzieci 
objętych edukacją przedszkol-
ną mamy wzrost do 74,9 proc. 
– mówił Piotr Żołądek, członek 
Zarządu Województwa. – Cieszę 
się, że samorządy czują potrzebę 
rozwoju edukacji na tym podsta-
wowym poziomie.
 Na spotkaniu przypomniano 
również o wsparciu dla szkolnic-
twa zawodowego. W ramach Pro-
gramu Kapitał Ludzki ze wsparcia 
skorzystało blisko 140 szkół za-
wodowych i techników, a w nich 
ponad 25 tysięcy uczniów. Roz-
dysponowano kwota dofinanso-
wania wyniosła 97 milionów zło-
tych.

Paulina Strojna

nomiczne im. Królowej Jadwigi 
w Rzepienniku Biskupim przy-
gotowało prezentację gotowej 
kapsuły astrobiologicznej, która 
lata do stratosfery, zaś Polskie 
Towarzystwo Rakietowe wy-
strzeliło… prawdziwą rakietę. 
Polskie Towarzystwo Miłośni-
ków Astronomii zaserwowało 
gościom obserwacje wybu-
chów na Słońcu (protuberancji) 
przez specjalne teleskopy sło-

neczne, astronomiczne podró-
że w czasie przy użyciu kopii 
średniowiecznego zegara oraz 
widowiskowy pokaz tłumaczą-
cy w jaki sposób zbudowane 
są tajemnicze obiekty z warko-
czami – komety.
 II edycja European Rover 
Challenge była też okazją do 
uczczenia 1. rocznicy istnienia 
Regionalnego Centrum Na-
ukowo-Technologicznego.  Pra-

cownicy RCN-T, podczas spe-
cjalnie przygotowanych zajęć, 
zadbali o dobre samopoczucie 
zwiedzających, przede wszyst-
kim – dzieci
Jak ocenić tegoroczną, II edy-
cję międzynarodowego kon-
kursu łazików marsjańskich 
European Rover Challenge roz-
grywanego w Podzamczu? Jak 
mówią pracownicy Regionalne-
go Centrum Naukowo-Techno-

logicznego, impreza miała być 
świętokrzyską wersją odbywa-
jącego się w Utah w USA zna-
nego na  świecie wydarzenia - 
University Rover Challenge.
 Goście, którzy odwiedzili 5 
i 6 września Podzamcze koło 
Chęcin mówią jednym głosem: 
ta impreza była dużo lepsza.

Robert Siwiec

Nabory konkursów z RPOWŚ 2014 – 2020:
- Poddziałanie 8.3.1. „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”. Wsparcie w 2015 r. wyniesie 7 milionów 
złotych. Dotacja umożliwi między innymi: zakładanie nowych przedszkoli w istniejącej bazie z możliwością modernizacji 
i doposażeniem w meble i materiały dydaktyczne, zwiększenie liczby miejsc w istniejących placówkach przedszkolnych, 
rozszerzenie oferty przedszkolnej i uwzględnienie potrzeb niepełnosprawnych dzieci.
- Poddziałanie 8.5. 1. „Podniesienie jakości kształcenia  zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” . 
Kwota do rozdysponowania  w konkursie - 15 milionów złotych. Dotacja umożliwi m.in. realizację staży i praktyk zawodo-
wych dla uczniów szkół kształcenia zawodowego, rozwój współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami, zakup nowo-
czesnego sprzętu, tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego. Nabór wniosków w obu konkursach 
potrwa do 30 września.

 Dzieci z buskiego przedszkola obdarowane zostały drobnymi prezentami
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 – Pani Kurator, zacznijmy 
od oceny ubiegłego roku 
szkolnego. Jak w jego świe-
tle przedstawia się kondycja 
świętokrzyskiej oświaty?

 – Ubiegły rok szkolny w wo-
jewództwie świętokrzyskim był 
dobrym rokiem. Mamy coraz 
lepsze wyniki sprawdzianu po 
szkole podstawowej, egzaminu 
gimnazjalnego i matur. Pierw-
sze miejsce w kraju w nowej 
maturze to bardzo duży sukces 
uczniów, nauczycieli, dyrek-
torów szkół, organów prowa-
dzących. Myślę, że mój udział 
też można zaznaczyć, bowiem 
zawsze motywuję do lepszej 
pracy, do większego wysiłku 
w stwarzaniu każdemu ucznio-
wi przestrzeni do rozwoju, na 
miarę jego możliwości i po-
trzeb. Wynik matury udowodnił, 
że możliwości naszych uczniów 
i nauczycieli są ogromne. 

 – Ubiegły rok w całej Pol-
sce był rokiem szkolnictwa 
zawodowego oraz promowa-
nia wśród uczniów i rodziców 
kształcenia zawodowego. 
Czy w naszym województwie 
zwiększa się zainteresowanie 
szkołami zawodowymi i jakie 
zmiany zachodzą w sposobie 
kształcenia na tym szczeblu?

 – Rok szkolnictwa zawodo-
wego zainaugurowaliśmy dużą 
konferencją w Zespole Szkól 
nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
Wtedy też ZS nr 3 podpisał umo-
wę o współpracy z hutą Celsa 
Ostrowiec. To był dobry począ-
tek. Potem były kolejne konferen-
cje, narady, spotkania z rodzica-
mi, konkursy dla uczniów, kolejni 
pracodawcy „radośnie wkroczyli 
do szkół”. Powołaliśmy Święto-
krzyski Klaster Edukacji Zawodo-
wej wspólnie ze Starachowicką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną. 

Kolejny rok wyzwań
 – Szkolnictwo zawodowe to obszar, który ciągle będzie wymagał bacznego nadzoru i szybkiego przystosowy-
wania się do nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą rozwój gospodarki. Tylko wówczas uda się kształcić w takich 
zawodach, jakich oczekują pracodawcy – w nowym roku szkolnym 2015/16 ze świętokrzyskim kuratorem oświaty 
Małgorzatą Muzoł rozmawiamy m.in. o kondycji świętokrzyskiej oświaty, trwających przemianach w szkolnictwie 
zawodowym, w które angażuje się również samorząd województwa świętokrzyskiego, i o tym, co przynosi nowy rok 
szkolny.

W myśl powiedzenia, że „duży 
może więcej” w ramach zadań 
Klastra inspirowaliśmy nowe, 
ważne zadania. Wymienię choć-
by wycieczki zawodoznawcze dla 
uczniów gimnazjów. Czy są efek-
ty? W rekrutacji na rok szkolny 
2015/16 48 procent absolwentów 
gimnazjów wybrało licea, a 52 
procent technika i zasadnicze 
szkoły zawodowe. Szkolnictwo 
zawodowe to obszar, który ciągle 
będzie wymagał bacznego nad-
zoru i szybkiego przystosowywa-
nia się do nowych wyzwań, jakie 
niesie ze sobą rozwój gospodar-
ki. Tylko wówczas uda się kształ-
cić w takich zawodach, jakich 
oczekują pracodawcy i na odpo-
wiednio wysokim poziomie. Dla-
tego cały czas szukamy nowych 
rozwiązań. Pod koniec sierpnia 
spotkaliśmy się w Ministerstwie 
Gospodarki z firmą Samsung, 
która jest zainteresowana wej-
ściem do świętokrzyskich szkól 
z własnym projektem edukacyj-
nym. My, tzn. Kuratorium, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego, Specjalna 
Strefa Ekonomiczna, też jeste-
śmy tym zainteresowani. Wierzę, 
że od przyszłego roku szkolnego 
2016/17 rozpoczniemy realizację 
tego projektu.

 – Rok szkolny 2015/16 
minister edukacji narodowej 
Joanna Kluzik-Rostkowska 
ogłosiła Rokiem Otwartej 
Szkoły. Co to oznacza dla 
uczniów i nauczycieli?

 – „Otwarta szkoła” nie zamy-
ka się na kulturę, sztukę, sport, 
środowisko lokalne. Potrafi ko-
rzystać z wszystkiego, co ma 
w swoim bliższym i dalszym 
otoczeniu. Otwarta szkoła nie 
zamyka też swoich drzwi o go-
dzinie 13. Uczniowie i rodzice 
mogą korzystać z jej zasobów 
materialnych (sal gimnastycz-

nych, boisk, świetlic). To rów-
nież dostępność do kadry pe-
dagogicznej.

 – 1 września do szkół po 
raz pierwszy poszedł cały 
rocznik sześciolatków. Czy 
dużo jest dzieci, które uzy-
skały tzw. odroczenie obo-
wiązku szkolnego?

 – Od 2008 roku szkoły w ca-
łej Polsce przygotowywały się 
na przyjęcie dzieci 6-letnich. 
Organy prowadzące popra-
wiały i dostosowywały sale 
lekcyjne, budowały w ramach 
rządowego programu Radosna 
Szkoła kolorowe, bezpieczne 
place zabaw, doposażały klasy 
w nowoczesne pomoce dydak-
tyczne. Wspólnie szkoliliśmy 

nauczycieli, dyrektorów szkół. 
Dyrektorzy i rodzice w ankie-
tach oceniali warunki. Nasze 
świętokrzyskie szkoły zostały 
ocenione  bardzo dobrze. W ca-
łym roku szkolnym 2014/15 nie 
mieliśmy żadnych informacji, że  
6-latki  źle czują się w szkole. 
Wręcz odwrotnie. Wielokrotnie 
podczas szkolnych uroczysto-
ści z przyjemnością obserwo-
wałam ich aktywność artystycz-
ną, sportową. Tym bardziej nie-
zrozumiały jest dla mnie fakt, że 
ponad 19 % wszystkich dzieci 
urodzonych w 2009 roku, otrzy-
mało opinię o zasadności odro-
czenia obowiązku szkolnego.

 – Dziękuję za rozmowę.

Joanna Majewska

Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty
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 Kilkadziesiąt lat temu na 
Ponidziu zaprzestano wypasu 
zwierząt, co sprawiło, że pa-
stwiska  powoli zaczęły ubożeć 
porastając krzewami, a nawet 
drzewami. Przywrócenie wy-
pasów ma pozwolić na utrzy-
manie siedlisk przyrodniczych 
(a przede wszystkim zarastają-
cych z każdym rokiem muraw 
kserotermicznych) we właści-
wej kondycji. Inicjatywa pozwoli 
na odpowiednie zajęcie się 
około 61,5 ha terenów rolnych 
i leśnych.
 - Głównym celem projektu 
realizowanego na terenie gmin 
Pińczów, Kije, Wiślica i Złota jest 
poprawa stanu i zachowania 
ekosystemów siedlisk przyrod-
niczych, a także ochrona rzad-
kich gatunków roślin, takich jak 
m.in. sierpik różnolistny i dzie-
więćsił popłocholistny, groszek 
panoński, len włochaty czy wi-
śnia karłowata. Niektóre  z nich 
występują jedynie w dwóch, 
trzech miejscach w Polsce, inne 
wyłącznie na Ponidziu – mówił 
podczas konferencji w Kijach 
Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor 
Zespołu Świętokrzyskich i Nad-
nidziańskich Parków Krajobra-
zowych.
 - Jest to unikatowa inicjaty-
wa w skali kraju, która została 
bardzo wysoko oceniona przez 
Polską Agencję Rozwoju Przed-
siębiorczości oraz nominowana 
do tytułu najbardziej innowacyj-
nego projektu – mówił uczest-
niczący w konferencji w Kijach 
Piotr Żołądek, członek Zarzą-
du Województwa Świętokrzy-
skiego. - Staraliśmy się w tym 
projekcie połączyć dwie nie-
zwykle ważne przestrzenie: 

„Żywe kosiarki” na Ponidziu 
wypełniają swoje zadania
 Realizowany od roku unijny projekt Life +, mający na celu ochronę cennej przyrody Ponidzia, a przy okazji po-
wrót do tradycji wypasu zwierząt, przynosi już wymierne efekty. Twierdzą tak zarówno pracownicy Zespołu Święto-
krzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, który koordynuje ten projekt, jak też uznani w Polsce naukow-
cy akademiccy. 8 września w Kijach w powiecie pińczowskim odbyło spotkanie podsumowujące dotychczasową 
realizację projektu; uczestnicy konferencji mogli ocenić stan muraw kserotermicznych w Ostoi Stawiany na stokach 
Góry Sobótczanej, gdzie 11 sierpnia rozpoczął się wypas pierwszych 30 owiec. 

efekt ekologiczny, który oczywi-
ście zostanie osiągnięty, ale też 
powrócić do tradycji wypasu 
owiec, czyli zbudować alter-
natywę dla podstawowej dzia-
łalności rolniczej. Pragniemy 
pokazać, że bogactw przyrody 
nie należy chronić ślepo, ale 
można je również wykorzysty-
wać do budowania potencjału 
gospodarczego. Bo przecież 
rolnictwo jest niczym innym, jak 
ważną gałęzią naszej gospo-
darki. Ponidzie jest doskonałym 
przykładem, że można prowa-
dzić wypasy czyli działalność 
rolniczą, jednocześnie dbając 
o niezwykłe bogactwo przyrod-
nicze będące unikatowym nie 
tylko w skali Europy. Myślę, że 
to jest dopiero początek, ten 
projekt ma olbrzymie możliwo-

ści, będzie ewoluował – dodał 
Piotr Żołądek.
 Docelowo projekt Life+ prze-
widuje zakup 200 owiec i 10 
kóz, które pasąc się mają nie 
tylko odsłaniać i użyźniać glebę 
oraz poprawiać jej strukturę, ale 
też w naturalny sposób rozsie-
wać nasiona pożądanych roślin. 
11 sierpnia br. pierwsze stado 
liczące 30 owiec rozpoczęło 
swą „pracę” w Stawianach na 
stokach Góry Sobótczanej. 
Stado jest dozorowane przez 
całą dobę przez miejscowego 
rolnika i dodatkowo ogrodzone 
elektrycznym pastuchem. Przy-
gotowano również paśniki, po-
idła i polową owczarnię, w której 
mogą schronić się przed upa-
łem. Zwierzęta wcześniej nie 
były wypasane na murawach 

kserotermicznych, ale łatwo za-
aklimatyzowały się w nowych 
dla siebie warunkach. Widać już 
efekty wypasu  – wysokie trawy 
są zgryzane, a miejscami widać 
odsłoniętą glebę. Właśnie takich 
efektów się spodziewano. Żywe 
„kosiarki” mają dać szansę za-
kiełkowania roślinom kseroter-
micznym.
 W ramach konferencji pod-
sumowującej dotychczasową 
realizację projektu odbyły się 
także prelekcje naukowe prof. 
dr hab. Tomasz Gruszeckiego 
z  Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie i prof. dr hab. Małgo-
rzaty Jankowskiej-Błaszczuk 
z Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach. 
 W spotkaniu wzięli udział m.in. 
Piotr Żołądek, członek Zarządu 
Województwa, wiceprzewod-
niczący Sejmiku Tadeusz Ko-
walczyk, Krzysztof Słonina, wójt 
gminy Kije, Jarosław Mostow-
ski, dyrektor Świętokrzyskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Modliszewicach, a także leśni-
cy i pracownicy ZŚiNPK.
 Projekt „Ochrona cennych 
siedlisk przyrodniczych na Po-
nidziu”, którego symbolem jest 
sympatyczna owieczka, jest 
realizowany przez Zespół Świę-
tokrzyskich i Nadnidziańskich 
Parków Krajobrazowych jako 
beneficjenta koordynującego 
i Nadleśnictwo Pińczów jako 
współbeneficjenta. Wartość 
projektu to ponad 4,5 miliona 
złotych. Dotacja Komisji Euro-
pejskiej wyniosła 50%, a Na-
rodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie 45%.

Robert Siwiec

 Przy okazji spotkania odbył się profesjonalny pokaz strzyżenia owiec
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Świat potrzebuje kobiet

 Do Bostonu jednego dnia, 
pierwszego dnia Programu Wo-
men2Women, przyleciało prawie 
130 dziewczyn z 27 krajów świa-
ta. Kiedy policjant na bostońskim 
lotnisku sprawdzał nasze pasz-
porty, zażartował, że za dużo 
już nas kobiet tu wylądowało, 
że to wróży spore zamieszanie. 
Miał trochę racji!
 Konferencja była skierowa-
na do nastolatek, ponieważ 
wielu ekspertów od lat twier-
dzi, że społeczności lepiej się 
rozwijają, gdy aktywnie uczest-
niczą w ich życiu  kobiety. In-
westowanie w młode dobrze 
rokujące liderki jest dobrze 
przemyślaną przez organizato-
ra - Fundację Empower Peace 
- decyzją. Otrzymały one pod-
czas pobytu w Stanach olbrzy-
mią dawkę inspiracji, kontak-
tów jak i przekonania o tym, że 
w ich rękach leżą losy świata.
 Spotkanie z kobietami z  Ma-
son Program na Harvard Ken-

Zdobywała
nowe doświadczenia

 Barbara Zamożniewicz - Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim i doradca Marszałka Adama Jaru-
basa brała udział w międzynarodowej konferencji „Women2Women” zorganizowanej w Stanach Zjednoczonych dla 
kobiet-liderek. Była jedną ze 130 uczestniczek z 27 krajów świata. Została wyłoniona w drodze rekrutacji prowadzo-
nej przez Ambasadę Amerykańską w Polsce, która pokryła koszty wyjazdu. Poniżej relacja z podróży.

nedy School było przełomowe 
w programie konferencji. Po-
znałyśmy kilkanaście kobiet na 
bardzo ważnych stanowiskach 
zajmujących się walką z gło-
dem, zmianami klimatycznymi, 
tworzeniem prawa międzynaro-
dowego, zarządzaniem wielkimi 
biznesami. To były realne posta-
ci z różnych krajów, które dla nas 
stały się ucieleśnieniem tego, 
o czym ciągle nam mówiono: 
„Do Was należy przyszłość”.
 Z Polski delegacja była oka-
zała, bo 6-osobowa. Miałam 

olbrzymią satysfakcję nie tylko 
doświadczyć programu jako 
uczestniczka, ale też wspierać 
5 wspaniałych nastoletnich Po-
lek: Sabinę, dwie Agaty, Różę 
i Olę, które w trakcie konferen-
cji wypracowały swoje projekty. 
Problemy z jakimi chcą się zmie-
rzyć to np. mała umiejętność 
kształtowania swoich ścieżek 
kariery, rosnąca skala mowy 
nienawiści między nastolatkami 
w Internecie. Świat ma jednak 
i większe wyzwania, na które 
dziewczyny szukają rozwiązań. 

Uczestniczki z Czadu będą two-
rzyć organizację pozarządową 
zajmującą się dostępem ko-
biet do edukacji a dziewczyny 
z Afganistanu chcą uruchomić 
program liderski dla studentek 
najlepszych uczelni w Afganista-
nie, by zachęcić je do wspólne-
go odbudowywania kraju.
 Nie mogłam wyjść z po-
dziwu obserwując jak mówią 
o swoich pomysłach i jak wie-
le w nich pewności, aspiracji, 
wiary w to, że mogą rozwiązać 
ważne społeczne problemy. 
Każda z nich wróciła z przeko-
naniem, że świat jej potrzebuje. 
A ja się zastanawiam, czy nasz 
region też nie potrzebuje więcej 
kobiet liderek...

Polityka i szacunek

 Co mnie uderzyło, to ol-
brzymi szacunek Amerykanów 
do polityków. I klasa z jaką 
politykę się uprawia. Nie wiem 
czy to jest powszechne, nie 
oglądałam amerykańskich wia-
domości. Jednak po pobycie 
w Edward Kennedy Institute, 
miejscu, które powstało po to, 
by uczcić jednego z najdłu-
żej urzędujących senatorów 
z wielkiej rodziny Kennedych, 
nie dało się odczuć inaczej. In-
stytut powstał po to, by uczyć 
odwiedzających na czym pole-
ga rola senatu w amerykańskim 
systemie politycznym. Można 
tu wziąć udział w symulacji prac 
senatu, poznać jego historię, 
wirtualnie spotkać się z osoba-
mi, które odegrały największą 
rolę w tworzeniu się amerykań-
skiego prawa, a także wcielić 
się w rolę senatora w odwzoro-
wanej w niemal 100% sali ame-
rykańskiego senatu.

Elizabeth z Gujany Równikowej i Assamaou z Nigerii
oraz Barbara Zamożniewicz

Debata w Edward M. Kennedy Institute w sali odwzorowującej oryginalną salę amerykańskiego senatu  
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 W tym miejscu, pełnym sza-
cunku do polityki, spotkałam 
też osobę, która zrobiła na mnie  
największe wrażenie pod-
czas programu– pani Ayanna 
Presley. Jest pierwszą czarno-
skórą kobietą w radzie miasta 
Boston, niesamowicie mądrą 
i szczerą kobietą o trudnej mło-
dości. Dziś z dumą mówi o so-
bie, że jest kobietą-politykiem. 
Jednak to, co ją motywuje w ży-
ciu to nie polityka, lecz sprawa 
o jaką walczy - w tym przypad-
ku agresja wobec dziewczyn 
i ciąże małoletnich w Bostonie.  
By rozwiązać ten problem po-
trzebowała odpowiedniej po-
zycji w polityce, tam  znalazła 
potrzebne jej zasoby i narzę-
dzia. Ilu znają Państwo polskich 
polityków, którzy w taki sposób 
tłumaczą, dlaczego parają się 
tym zajęciem?
 Formuła, w jakiej podjęto 
na naszej konferencji najmłod-
szego z rodu Kennedych - Jo-
sepha P. Kennedy’ego III, który 
jest obecnie kongresmenem 
ze stanu Massachusetts -  nie 
odbiegała wiele od sposobu, 
w jaki podejmujemy w Polsce 
premiera rządu. A może było 
nawet z większą szczerością 
i większym honorem.  

Popełniaj błędy

Część konferencji była poświę-
cona wprowadzaniu innowacji 

i kreatywnych rozwiązań spo-
łecznych. Odwiedziliśmy Bab-
son College, który jest wg ran-
kingów od lat numerem jeden 
w zakresie nauki przedsiębior-
czości pośród amerykańskich 
uczelni. 99% absolwentów 
Babson znajduje pracę wcią-
gu 6 miesięcy od zakończenia 
studiów albo kontynuuje naukę 
na studiach podyplomowych. 
Tam utworzono Laboratorium 
Innowacji Społecznych, gdzie 
studenci mogą rozwijać swoje 
kreatywne pomysły społeczne 
i wdrażać je w życie. Wsparcie 
otrzymała m.in. organizacja 
MadeBySurvivols, która orga-
nizuje w USA sieć sprzedaży 
biżuterii wytworzonej przez 
dziewczyny z Indii mające za 
sobą doświadczenie niewolnic-
twa. W czasach jakich żyjemy, 
połączenie tych dwóch światów 
jest łatwe i skuteczne.
 Miałam także olbrzymią sa-
tysfakcję spełnić jedno z mo-
ich marzeń i odwiedzić Impact 
Hub w Bostonie. Impact Huby 
to przestrzenie wspólnej pra-
cy osób, które chcą tworzyć 
przedsięwzięcia pozytywnie 
wpływające na otoczenie. Mogą 
być to działania dochodowe 
jak i niedochodowe, ważne, by 
przyczyniały się do rozwiązania 
problemu społecznego - lokal-
nie lub globalnie. To miejsce 
dla każdego rodzaju start-upu, 
który niesie ze sobą społeczną 

i ekonomiczną wartość jedno-
cześnie.  
 Zarówno w Babson College 
jak i w Impact Hub podkreśla-
no znaczenie błędu. Pozytywne 
znaczenie błędu. Coś, co w na-
szej kulturze jest powodem do 
wstydu i poddania się - tam jest 
olbrzymią wartością i powo-
dem do dumy. W Babson uczą 
przede wszystkim jak poradzić 
sobie z porażką i jak wycią-
gnąć z niej najlepsze dla siebie 
i przyszłego działania wnioski. 
W biurze Impact Hub, na 17-
tym piętrze Milk Street 50, wisi 
olbrzymi plakat mówiący „Po-
pełniaj błędy”.  Może granice 
naszej wyobraźni i pokłady 
odwagi wzrosłyby, gdybyśmy 
także w ten sposób patrzyli na 
działania swoje i innych.
 Sposób skonstruowania pro-
gramu, metody pracy z dziew-
czynami, a także wszystko co 
tam usłyszałam było dla mnie 
niezwykle inspirujące i wiem, 
że przełoży się na moją pracę 
z młodzieżą w regionie.

Wieloryby, Starbucksy
i Donuty oraz
nowe uczucie, że jestem 
obywatelką świata

 A w czasie wolnym od pro-
gramu zwiedzaliśmy uroczy 
Boston. Nowoczesne miasto, 
z czterema liniami metra, ol-
brzymią ilością zieleni i świeżym 

morskim powietrzem.  Na każ-
dej uliczce znalazłyśmy Star-
bucksa z wcale nie najlepszą 
kawą, jaką w życiu piłam oraz 
małe piekarnie Dunkin Donuts, 
z całkiem smacznymi pączkami 
z dziurą. A w każdym zasługu-
jącym na to miejscu rzucały się 
w oczy flagi USA.
 Widziałam mecz baseballa 
(nie do wytrzymania więcej niż 
30 minut dla kogoś, kto się na 
tym sporcie nie zna), a najmoc-
niej przeżyłam spotkanie z wie-
lorybami na otwartym oceanie, 
zaledwie 25  mil od centrum 
Bostonu.
 Wracając do domu czułam 
się inaczej. Re-definiowałam 
swoją tożsamość. 10 dni spę-
dzonych z kobietami z całego 
świata wystarczyło, by poczuć, 
że wszystkie tworzymy jedną glo-
balną społeczność. Nasze histo-
rie i energie się przeplotły, dając 
często początek czemuś nowe-
mu. Wszyscy jesteśmy powiąza-
ni, sytuacja jednego kraju wpły-
wa na sytuację drugiego, mamy 
globalne wyzwania i możliwe 
są globalne rozwiązania. Dlate-
go siedząc w swoim domku na 
świętokrzyskiej wsi nigdy już nie 
pomyślę, że świata nie obchodzę 
oraz że nie obchodzi mnie świat. 
Jestem częścią tej miliardowej 
globalnej społeczności, a to jak 
żyję i co robię ma znaczenie. 
I ma wpływ.

Barbara Zamożniewicz

Zapraszamy Państwa do 
wzięcia udziału w konkursie 
organizowanym przez redak-
cję „NASZEGO REGIONU”  z 
okazji jubileuszu polskiej sa-
morządności. Pragniemy tak-
że uczcić fakt, że już prawie 
od 16 lat na mapie naszego 
kraju istnieje województwo 
świętokrzyskie. Droga wio-
dąca do jego powstania była 
długa i dość wyboista, ale 
wspólny wysiłek mieszkań-

25 lat samorządności.
16 lat w województwie świętokrzyskim – konkurs

ców sprawił, że stało się ono 
faktem. Dlatego uważamy, 
że funkcjonowanie i rozwój 
samorządnego województwa 
świętokrzyskiego ze stolicą 
w Kielcach, jest jednym z 
najważniejszych wydarzeń w 
najnowszej historii naszego 
regionu. Stąd właśnie nasz 
konkurs.
Jego zasady są bardzo proste. 
Prosimy Państwa o nadsyłanie 
tekstów (maksymalnie 2 strony 

formatu A4) w formie wspo-
mnień,  opowiadań, felietonów, 
utworów satyrycznych, a nawet 
wierszowanych, które odpowia-
dały będą na pytanie:
„Dlaczego istnienie własnego, 
samorządnego województwa 
świętokrzyskiego ze stolicą w 
Kielcach jest naszym wspólnym 
sukcesem?” 
Prosimy Państwa o nadsyłanie 
tekstów konkursowych na adres: 
Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Świętokrzyskiego, 
Biuro Komunikacji Społecz-
nej – „Nasz Region” , Aleja IX 
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce                                                                              
25-516 Kielce z dopiskiem na 
kopercie „Konkurs” lub na ad-
res poczty elektronicznej: nasz.
region@sejmik.kielce.pl
Na Państwa teksty czekamy do 
końca października br. Autorów 
najciekawszych prac nagrodzi-
my atrakcyjnymi upominkami!

Redakcja
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 Europejskie Dni Dziedzictwa 
organizuje w Polsce Narodowy 
Instytut Dziedzictwa. Hasłem 
przewodnim tegorocznej edycji 
był temat utraconego dziedzic-
twa narodowego, które dotyczy 
zarówno strat materialnych, 
będących skutkiem wydarzeń 
wojennych lat 1939-1945 na 
terenach polskich, jak i związa-
nych ze zmianami granic i prze-
siedleniami ludności po II woj-
nie światowej, ale i utraconych 
dóbr narodowych, zapomnia-
nych tradycji i miejsc o znacze-
niu historycznym.
 - W haśle tegorocznej edycji 
„Utracone dziedzictwo” jest tę-
sknota za tym, co bezpowrotnie 
odeszło, ale też zachęta, żeby ro-
bić maksymalnie dużo dla ochro-
ny tego, co jeszcze nam zostało 
– mówił marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jaru-
bas podczas uroczystej woje-
wódzkiej inauguracji XXIII edycji 
Europejskich Dni Dziedzictwa w 
klasztorze oo. Oblatów na Świę-
tym Krzyżu, która odbyła się 11 
września 2015 roku. 
 Ojciec Zygfryd Wiecha, su-
perior klasztoru, podczas in-
auguracji Dni podkreślił, że dla 
Świętego Krzyża to szczególny 
czas ważnych rocznic, które 
symbolicznie wpisują się w ha-
sło tegorocznych Dni Dziedzic-
twa. Rok temu odbudowano 
i poświęcono zburzoną wieżę 
kościelną, w które to przedsię-
wzięcie zaangażował się rów-
nież samorząd województwa 
świętokrzyskiego oraz gminy 
Nowa Słupia i Bieliny. Ponadto 
minęła rocznica prezentacji na 
Świętym Krzyżu cennego ory-
ginału Kazań Świętokrzyskich 
– zrabowanych przez Rosjan, 
odnalezionych później w Pe-
tersburgu i przechowywanych 

Europejskie Dni Dziedzictwa 
w Świętokrzyskiem 

 Rzesze zwiedzających skorzystały z okazji, by poznawać dziedzictwo kulturowe i historię regionu. W dniach 
11-20 września 40 placówek kultury w województwie włączyło się w obchody. W muzeach, bibliotekach, instytu-
cjach kultury odbywały się spotkania, prelekcje, wykłady i wystawy, warsztaty oraz spotkania edukacyjne, mające 
przybliżyć dziedzictwo kulturowe i historię regionu. 

obecnie w Bibliotece Narodo-
wej w Warszawie. Przez kilka 
dni w zakrystii klasztoru można 
było oglądać kopię tych kazań, 
sporządzoną przez Bibliotekę 

Narodową (właścicielem kopii 
jest Wojewódzka Biblioteka Pu-
bliczna w Kielcach).
 Wstęp do obiektów oraz na 
wydarzenia w nich organizo-

wane był bezpłatny. Wiele wy-
darzeń było przygotowanych 
przez jednostki samorządu wo-
jewództwa świętokrzyskiego. 

J.M.

Dni Dziedzictwa w Świętokrzyskiem zainaugurowano w duchowej stolicy regionu - na Świętym Krzyżu

Na Świętym Krzyżu  przez kilka dni prezentowano kopię Kazań Świętokrzyskich
zrabowanych z klasztoru przez  Rosjan
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 W budynku szpitala dziecię-
cego 95 procent wyposażenia 
jest całkowicie nowe. Placówka 
posiada m.in. wartą pół miliona 
złotych, nowoczesną platformę 
do wykonywania operacji lapa-
roskopowych w technice 3D. 
 Pierwsze operacje zespół Kli-
niki Chirurgii Dziecięcej, Urologii 
i Traumatologii przeprowadził 
zaledwie dwie godziny po za-
kończeniu akcji przewozu cho-
rych dzieci do nowej siedziby 
szpitalika. Zespół pod kierow-
nictwem doktora Przemysława 
Wolaka, kierownika Kliniki Chi-
rurgii Dziecięcej, usunął dziec-
ku laparoskopowo, za pomocą 
platformy 3D, wyrostek robacz-
kowy. Jak tłumaczy doktor Prze-
mysław Wolak, nowa techno-
logia, którą dysponuje kielecki 
Szpital Dziecięcy, pokazuje 
obraz operowanego miejsca 
trójwymiarowo. – Znacznie po-
lepsza to komfort operującego, 
daje głębię pola operowanego 
i jednocześnie  zwiększa bez-
pieczeństwo pacjenta, bo jeste-
śmy w stanie więcej dostrzec, 
mamy uszeregowane poszcze-
gólne struktury, co jest dalej, 
a co bliżej – tłumaczy szef klini-
ki. – W tradycyjnej laparoskopii 
działamy na zasadzie instynktu 
i dwuwymiarowości – dodaje.
 Przeprowadzka odbyła się 
bardzo sprawnie i bez zakłó-
ceń. Karetkami przetranspor-
towano 1 września ponad 50 
małych pacjentów. Już dwa 
tygodnie wcześniej wstrzyma-
no przy Langiewicza planowe 
przyjęcia dzieci, by ułatwić 
przewóz chorych. – Przepro-
wadzka była bardzo skompliko-
waną operacją, w którą zaan-
gażowanych było bardzo wielu 
pracowników – podsumowuje 

Szpital dziecięcy
już w nowej siedzibie
 Od 1 września 2015 roku Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach funkcjonuje w nowym obiek-
cie przy ul. Grunwaldzkiej. – Decyzja o budowie nowej siedziby zaprocentuje dobrą, profesjonalną opieką nad 
dziećmi. Obiekt jest nowocześnie wyposażony, świadczy o tym chociażby platforma laparoskopowa 3D – to pierw-
sze centrum pediatrii, które z tej technologii korzysta – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Adam 
Jarubas.

Włodzimierz Wielgus, dyrektor 
Szpitala Dziecięcego. 
 Andrzej Domański, szef Wo-
jewódzkiego Szpitala Zespolo-
nego w Kielcach, w strukturach 
którego niebawem zacznie 
działać pediatria, podkreśla, że 
przenosiny były historycznym 
momentem, o wielkim zna-
czeniu dla mieszkańców Kielc 
i województwa świętokrzyskie-
go. – Nowy obiekt to nowe wy-
zwanie i duże zaangażowanie 
pracowników szpitala dziecię-
cego i wojewódzkiego – mówi 
Andrzej Domański. 
 – Chcę bardzo podzięko-
wać obu załogom, i szpitalika, 
i szpitala wojewódzkiego, któ-
re wykonały ogromną pracę. 
Zaczyna się nowy etap. Liczę, 
że wszyscy, którzy będą wy-

chodzić z tego obiektu, będą 
wychodzić zadowoleni – powie-
dział marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Ja-
rubas podczas briefingu pra-
sowego przed nową siedzibą 
szpitalika w przeddzień prze-
prowadzki.
 W nowym pawilonie pedia-
trycznym przy Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym jest po-
nad 160 łóżek dla dzieci i 80 
miejsc dla matek. Poradnie 
mieszczą się tuż obok budynku 
głównego, w obiekcie Święto-
krzyskiego Centrum Neurologii. 
 Inwestycję sfinansował sa-
morząd województwa święto-
krzyskiego. Budowa koszto-
wała 32 miliony złotych, a wy-
posażenie obiektu – ponad 20 
milionów. 

Decyzję o połączeniu Woje-
wódzkiego Szpitala Zespolone-
go w Kielcach z Wojewódzkim 
Specjalistycznym Szpitalem 
Dziecięcym radni Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
podjęli 10 lipca 2015 roku. 
W okresie przejściowym szpi-
talik będzie funkcjonował jako 
odrębna jednostka do czasu 
formalnego połączenia. Proces 
formalnego i faktycznego połą-
czenia placówek ma zakończyć 
się najpóźniej do 30 listopada 
2015 roku. Szpitalik zacznie 
wówczas funkcjonować jako 
jednostka organizacyjna WSzZ, 
pod nazwą Świętokrzyskie Cen-
trum Pediatrii imienia Władysła-
wa Buszkowskiego.

Joanna Majewska

Przed przeprowadzką kadra szpitalika odbywała intensywne szkolenia na nowym sprzęcie
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 Od 1997 r. każdego mie-
siąca na terenie całego kraju 
Główny Urząd Statystyczny we 
współpracy z Narodowym Ban-
kiem Polskim realizuje Badanie 
kondycji gospodarstw do-
mowych (postaw konsumen-
tów). Badanie to ma charakter  
reprezentacyjny, co oznacza, 
że uczestniczą w nim wyloso-
wane osoby, a uzyskane dane 
są uogólniane na mieszkańców 
całej Polski. Dlatego ważne 
jest, aby w badaniu brały udział 
osoby w różnym wieku, o róż-
nym poziomie wykształcenia, 
miejscu zamieszkania czy sytu-
acji finansowej. Dzięki temu wy-
niki będą lepiej odzwierciedlały 
oceny formułowane przez ogół 
mieszkańców Polski. Bada-
nie kondycji gospodarstw do-
mowych dostarcza informacji 
o postawach (zachowaniach) 
respondentów jako konsumen-
tów, na podstawie opinii lud-
ności na temat: zmian ogólnej 
sytuacji gospodarczej w kraju 
i sytuacji finansowej gospo-
darstw domowych, zdolności 
do oszczędzania, a także pla-
nów dotyczących zakupu dóbr 
trwałego użytkowania i wydat-
ków związanych z mieszka-
niem. Wywiad ankieterski pro-
wadzony jest: 
• bezpośrednio – przez ankie-
terów (pracowników urzędów 
statystycznych);
• telefonicznie – przez telean-
kieterów GUS.
  Uzyskane dane wykorzy-
stywane są do oceny bieżącej 
sytuacji na rynku i oczekiwań 
konsumenckich (optymizm, pe-
symizm), analizowania trendów 
oraz formułowania krótkoter-
minowych prognoz gospodar-

Oczekiwania polskich konsumentów 
w świetle badania

kondycji gospodarstw domowych
 Statystyka publiczna od wielu lat realizuje swoją misję poprzez rzetelne, obiektywne i systematyczne informowa-
nie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji 
ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Informacje te pozyskiwane są m.in. dzięki 
systematycznie prowadzonym badaniom statystycznym wśród podmiotów gospodarki narodowej, gospodarstw 
domowych oraz rolnych. 

czych dotyczących spożycia 
indywidualnego. We wszystkich 
badaniach prowadzonych przez 
GUS obowiązuje bezwzględnie 
przestrzegana zasada prawne-
go zapewnienia tajemnicy staty-
stycznej. Oznacza to, że zebra-
ne informacje o gospodarstwie 
domowym i osobach go tworzą-
cych nie są wykorzystywane do 
innych celów niż statystyczne. 
  Spośród około 13,5 mln go-
spodarstw domowych w Polsce 
badaniem objętych zostało 
w 2015 r. – 32,4 tys. w kraju, 
z czego 960 w woj. świętokrzy-
skim.
 Wyniki badania przeprowa-
dzonego w styczniu br. pokazu-
ją, że 3 na 5 mieszkańców na-
szego kraju nie spodziewa się 
w ciągu najbliższych 12 mie-
sięcy żadnych zmian w sytuacji 
finansowej swojego gospodar-
stwa domowego. Sytuację eko-
nomiczną kraju w perspektywie 
roku pesymistycznie postrzega 
1/3 respondentów, ponad 40% 

twierdzi, że nic się nie zmieni, 
a 18% uważa, że sytuacja bę-
dzie lepsza. Połowa ankieto-
wanych jest zdania, że poziom 
bezrobocia w kraju wzrośnie, 
a 1/3 twierdzi, że pozostanie na 
takim samym poziomie. 
 Najważniejszymi wskaźnika-
mi obliczanymi na podstawie 
przeprowadzonych badań, są:
1) bieżący wskaźnik ufności 
konsumenckiej (BWUK) – obra-
zujący bieżące tendencje zmian 
w konsumpcji indywidualnej;
2) wyprzedzający wskaźnik uf-
ności konsumenckiej (WWUK) 
– obrazujący oczekiwane w naj-
bliższych miesiącach zmiany 
w tendencjach konsumpcji in-
dywidualnej. 
  W styczniu 2015 r. bieżące 
i przyszłe nastroje konsumenc-
kie poprawiły się. Zaobserwo-
wano wzrost wartości wskaźni-
ka syntetycznego dotyczącego 
sytuacji przyszłej i w nieco 
mniejszym stopniu sytuacji 
obecnej. 

 Wyniki badania kondycji go-
spodarstw domowych publiko-
wane są co miesiąc bezpłatnie 
na Portalu Informacyjnym GUS 
www.stat.gov.pl w zakładce 
Obszary tematyczne/Koniunktu-
ra oraz w Biuletynie Statystycz-
nym GUS. Szczegółowe infor-
macje na temat wszystkich ba-
dań statystycznych realizowa-
nych przez Urząd Statystyczny 
w Kielcach odnaleźć można na 
stronie http://kielce.stat.gov.
pl/Badania statystyczne.

Redakcja we współpracy
z Urzędem Statystycznym

w Kielcach
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 - Cieszę się z tego spotkania, 
kolejnego w tej formie - takiej tro-
chę luźniejszej lekcji. Chcę, aby 
przekonała was ona, że warto 
być aktywnym, we wszystkich 
dziedzinach życia. Zachęcam 
Was do tego, aby działać spo-
łecznie - być może sami czasem 
odczuwacie satysfakcję, gdy 
robicie coś razem, dla wspólnej 
sprawy. Warto pielęgnować takie 
wartości, podejmować działal-
ność w organizacjach pozarzą-
dowych, bo to daje satysfakcję 
i możliwość sprawdzenia siebie. 
Być może przez to poczujecie, 
że chcecie działać również dla 
samorządu - gminnego, powia-
towego czy województwa. Na-

Maturzyści
na Lekcji o Samorządzie
 Uczniowie klasy 3 „h” V Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach mogli powtórzyć i po-
szerzyć swoją wiedzę dotyczącą władzy samorządowej dzięki kolejnej „Lekcji o Samorządzie”. Spotkanie odbyło 
się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, a uczestniczył w nim marszałek Adam 
Jarubas, który opowiedział m.in. o swojej drodze do samorządu.

mawiam was do mierzenia się 
ze sprawami, a nie odwracania 
się od nich. To nie jest tak, że na 
nic nie macie wpływu - sami mo-
żecie zmieniać tę rzeczywistość 
bo również samorządy stają się 
coraz bardziej obywatelskie, co 
jest bardzo słusznym kierunkiem 
- mówił marszałek Adam Jaru-
bas, który przedstawił młodzieży 
swoją drogę do władzy samorzą-
dowej.
 „Lekcje o samorządzie” to 
spotkania z uczniami szkół, które 
od 2008 r. organizowane są przez 
Biuro Komunikacji Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.

Mateusz Cieślicki

 Zadanie zrealizowane zo-
stało w ramach projektu „Mała 
Pętla Świętokrzyska - przebu-
dowa drogi wojewódzkiej 752 
w miejscowości Św. Katarzyna. 
Przedsięwzięcie obejmowało 
m.in. budowę kanalizacji desz-
czowej, zatok autobusowych i 
postojowych oraz ciągów pie-
szych, wykonanie poszerzenia 
jezdni wraz z pasami ruchu dla 
rowerów. Całkowita wartość 
zadania to 6,6 mln zł, z czego 
dofinansowanie z RPOWŚ wy-
niosło 85%.
 – Inwestycja jest spełnie-
niem planów sprzed kilkunastu 
lat, to ładny kawałek drogi i jak 
spojrzymy dalej na drogę 751, 
którą wkrótce będziemy otwie-

Nową drogą do Świętej Katarzyny
 17 września uroczyście oddano do użytku przebudowaną drogę wojewódzką nr 752 wchodzącą w skład „Małej 
Pętli Świętokrzyskiej” w miejscowości Św. Katarzyna. W uroczystości uczestniczyli marszałek Adam Jarubas, wice-
marszałek Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski, władze gminy Bodzentyn i powiatu 
kieleckiego.

rać z Mirocic przez Baszowice 
do Nowej Słupi, to rzeczywiście 
hasło „pętla” jest na miejscu i 
znacząco podnosi bezpieczeń-

stwo i atrakcyjność tej części 
naszego pięknego regionu – 
powiedział marszałek Adam 
Jarubas.

 Wagę inwestycji z uwagi 
na turystyczne walory okolicy 
i dużą popularność, jaką cieszy 
się wśród turystów podkreślał 
wicemarszałek Jan Maćkowiak. 
– Droga po remoncie spełnia 
wszystkie wymogi i parametry 
techniczne oraz to, czego mogą 
wymagać mieszkańcy i turyści 
od drogi. Do Świętej Katarzyny 
przyjeżdża wielu turystów i pa-
sjonatów aktywnego wypoczyn-
ku, stąd cała inwestycja została 
zrealizowana z uwzględnieniem 
dodatkowych wymagań, które 
uczynią przejazd i postój łatwiej-
szym i bardziej komfortowym – 
powiedział Jan Maćkowiak.

www.wrota-swietokrzyskie.pl

Podczas lekcji o samorządzie

Otwarcie wyremontowanej drogi
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 Plany artystyczne na rozpo-
czynający się sezon 2015/2016 
przedstawił podczas konferen-
cji prasowej dyrektor Filharmo-
nii Jacek Rogala. Zapewnił, że 
w najbliższych miesiącach na 
kieleckiej scenie nie zabraknie 
różnorodnego repertuaru oraz 
uznanych w Polsce i na świecie 
artystów i dyrygentów, zarówno 
tych z bogatym dorobkiem, jak 
i młodych uzdolnionych, utytu-
łowanych. Jako soliści razem 
z orkiestrą symfoniczną Filhar-
monii Świętokrzyskiej wystą-
pią w Kielcach między innymi: 
Yulianna Avdeeva (Rosja, forte-
pian), Grzegorz Niemczuk (for-
tepian), Katarzyna Budnik-Ga-
łązka (altówka), Igor Cecocho 
(trąbka), usłyszymy też Mecco-
re String Quartet. 
 Sezon rozpoczął 18 września 
2015 roku koncert zatytułowany 
„Przed konkursem chopinow-
skim”. Orkiestrę Symfoniczną 
poprowadził Jacek Rogala, 
zaprezentowali  się też soliści, 
młodzi wyróżniający się piani-
ści mający już na koncie spore 
osiągnięcia na międzynarodo-
wych konkursach: Łukasz Mi-
kołajczyk (fortepian) i Szymon 
Nehring (fortepian). 
 Podobnie jak w ubiegłym 
roku zaplanowano też wyda-
rzenie specjalne organizowa-
ne z wspólnie z Ministerstwem 
Obrony Narodowej. 11 paź-
dziernika 2015 roku odbędzie 
się koncert patriotyczny pn. „Ko-
mendancie nasz” z udziałem 
baletu i Orkiestry Symfonicznej 
Reprezentacyjnego Zespołu Ar-
tystycznego Wojska Polskiego. 
 Będzie też koncert z akcenta-
mi międzyregionalnej współpracy, 
współorganizowany z Urzędem 

Filharmonia
rozpoczyna nowy sezon 

 Bardzo różnorodne są propozycje Filharmonii Świętokrzyskiej w nowym sezonie artystycznym 2015/2016. Bo-
gata jest oferta koncertów kameralnych i symfonicznych z udziałem gwiazd – solistów, ale będą też kontynuowane 
tak lubiane przez publiczność cykle jak Koncerty familijne skierowane do najmłodszej publiczności, transmisje 
z nowojorskiej The Metropolitan Opera czy wieczory filmowe. Dla wszystkich kieleckich maturzystów rozszerzony 
zostanie program „filharmonia / ostrożnie, wciąga!”, dzięki któremu młodzież może bezpłatnie korzystać o oferty 
Filharmonii.

Marszałkowskim Województwa 
Świętokrzyskiego w ramach pro-
jektu „Polska – państwa nordyc-
kie. Samorządowy wymiar współ-
pracy międzynarodowej”. Odbę-
dzie się on 17 listopada– Orkie-
stra Symfoniczna pod dyrekcją 
Jacka Rogali zaprezentuje utwory 
regionalne: „Polonez Świętokrzy-
ski” A. Sławińskiego, „Małą uwer-
turę uroczystą” Ł. Wosia, a także 
utwory twórców skandynawskich. 
Zarówno na ten koncert, jak i na 
koncert patriotyczny nie będą 
sprzedawane bilety – bezpłatne 
zaproszenia będzie można od-
bierać wcześniej w kasie Filhar-
monii.
 Tradycją stały się już koncer-
ty adresowane do dzieci w ra-
mach cyklu Koncerty familijne, 

które cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem. W najbliż-
szych miesiącach dzieci będą 
poznawać m. in. miniatury 
skomponowane do znanych 
wierszy Juliana Tuwima, będą 
podróżować przez kontynen-
ty w poszukiwaniu zaginionej 
zaczarowanej piosenki, będzie 
też pełne humoru widowisko 
muzyczne „Balet o kawie” na-
wiązujące do słynnej „Kantaty 
o kawie” J. S. Bacha. 
 Miłośnicy opery zobaczą 
m.in. takie transmisje z Metro-
politan Opera jak „Czarodziej-
ski flet” W. A. Mozarta czy „Tru-
badura” i „Otella” G. Verdiego.
 Kontynuowany będzie pro-
gram „filharmonia / ostrożnie, 
wciąga!”, realizowany razem 

z Instytutem Muzyki i Tańca. 
W ubiegłym sezonie artystycz-
nym Filharmonia Świętokrzy-
ska realizowała go pilotażowo 
z II Liceum Ogólnokształcącym 
im. J. Śniadeckiego w Kielcach. 
Jak podsumowuje dyrektor Ja-
cek Rogala, wynik tego pilota-
żu był bardzo udany, ponieważ 
w ubiegłym sezonie młodzież 
odebrała ponad 700 bezpłat-
nych biletów na koncerty. W no-
wym sezonie z takiej możliwości 
będą mogli korzystać wszyscy 
maturzyści z kieleckich szkół 
ponadgimnazjalnych.
 Szczegóły repertuaru Filhar-
monii Świętokrzyskiej na nad-
chodzący sezon dostępne są na 
stronie filharmonia.kielce.com.pl.

Joanna Majewska
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– Pan starosta zaśpiewał, pan radny deklamował wiersz,
druh ładnie zatańczył, to ja może opowiem dowcip…

– Fajna komórka…
- Dostałem w prezencie od brata!

 - No, masz. Co, dobre paproszki? Jedz, jedz. Jak nie będziesz jadł,
to pani cię zamknie w takiej dziurze jak nas tutaj...

 – Panie Adamie, czy marszałków województw chroni immunitet?
- Nie…

- Czyli dopuszczone jest kopanie po kostkach…?

– A ja teraz wyrzucę… siódemkę!  - You talkin’ me? You talkin’ me?!

- A teraz proszę wyciągnąć kartki – napiszemy sprawdzian! „Skończyły się już smutne dźwięki - będziemy śpiewać ładne piosenki!”
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Krzyżówka jesienna
 Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach ułożone kolejno od 1 do 24 ułożą hasło – fragment tekstu piosenki 
Andrzeja Waligórskiego, wykonywanej przed laty przez Małgorzatę Zwierzchowską i Olka Grotowskiego. 
 Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Hasła-rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać listownie na 
adres redakcji. Czekamy do 15 października br. 
 Miło nam poinformować, że nagrody za rozwiązanie krzyżówki sprzed miesiąca otrzymują Ewa Mikulska z Kielc i Wie-
sław Dudek z Rataj.

POZIOMO:
1. kolorowa pora roku, 4. uczniowski urlop, 8. rabatka z kwiatami, 9. werwa, zapał, 11. siedmiokropka, 12. popularna wełna na beret, 
13. np. Kain i Abel, 19. sąsiad Pawła z wiersza Aleksandra Fredry, 20. szarak, 21. mundurowa zieleń, 22. schowek w ubraniu, 
23. siłacz, atleta, 24. służy do rozniecania ognia, 25. samotnik, odludek, 26. krzew ze śnieżnobiałymi „strzelającymi” owocami, 27. po nocy, 
28. najlepszy z kapustą

PIONOWO:
2. obszerny referat, 3. kopia, podróbka, 4. pierwszy miesiąc roku szkolnego, 5. personalna w biurze, 6. mierzone w barach, 7. ryzykowna 
wyprawa, 10. strój, odzież, 14. dymiące, najlepsze z Hawany, 15. pakunek, tobołek, 16. nieprzyjemne uczucie, żal, 17. rodzaj podatku, 
18. wieś w woj. wielkopolskim, w gminie Trzcianka. 

Krzyżówkę przygotował Robert Siwiec


