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W Kielcach spotkali się marszałkowie 
regionów Polski Wschodniej
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Debata o przyszłości 
świętokrzyskiej gospodarki 

- W jaki sposób wykorzystamy szansę płynącą z nowej perspektywy unijnej, zależy od naszej otwartości, kreatyw-
ności i umiejętności współpracy. Warto organizować wspólne debaty i słuchać tych, którzy kreują rozwój gospodar-
czy – mówił marszałek Adam Jarubas podczas konferencji gospodarczej, współorganizowanej 9 października br. 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Hasłem przewodnim konferencji było „Świętokrzyskie 
- jaka przyszłość?”. W wydarzeniu uczestniczył Arkadiusz Bąk, wiceminister gospodarki, przewodniczący Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego.

 Wydarzenie odbyło się 
w hotelu Binkowski w Kielcach. 
Wraz z urzędem zorganizowali 
je Radio Kielce i dziennik „Echo 
Dnia”. Patronatem nad przed-
sięwzięciem objął Minister Go-
spodarki.
 W dyskusji udział wzięli znani 
przedsiębiorcy, którzy odnieśli 
gospodarczy sukces, jak Michał 
Sołowow, jeden z najpotężniej-
szych polskich przedsiębiorców, 
główny akcjonariusz spółki Syn-
thos, właściciel spółek Rovese, 
Barlinek i Komfort, a także Mate-
usz Wiśniewski, wiceprezes za-
rządu spółki Kolporter, Mirosław 
Lubarski, wiceprezes Zarządu 
Grupy Polskie Składy Budow-
lane z siedzibą w Wełeczu koło 
Buska-Zdroju oraz Tomasz Ka-
leta, właściciel firmy Malinowe 
Hotele. Byli też przedstawiciele 
świata nauki i organizacji poza-
rządowych. 
 - Każde takie spotkanie to 
głos przedsiębiorców, którzy 
tworzą miejsca pracy i wdrażają 
nowoczesne technologie. Dziś 
Polska i nasz region stoją przed 
ogromnymi wyzwaniami. Mamy 
bowiem do dyspozycji unijny 
budżet. Chodzi o to, by skiero-
wać go na te działy, które mogą 
okazać się obszarami wzrostu 
i pomnażać kapitał, podnosić 
konkurencyjność naszej re-
gionalnej gospodarki – mówił 
Adam Jarubas, marszałek wo-
jewództwa świętokrzyskiego, 
który podkreślił jednak, że nie 
ma prostych recept na lepszą 
przyszłość, lecz trzeba wybrać 
„złoty środek” i po to właśnie, 
zdaniem marszałka, są takie 
dyskusje.
 Podczas spotkania Adam 
Jarubas przypomniał o wska-

zanych w Strategii Rozwoju 
Województwa Świętokrzyskie-
go czterech podstawowych 
specjalizacjach. - Możemy się 
pochwalić firmami budowlany-
mi wykorzystującymi nowocze-
sne technologie. Ważna jest 
także branża metalurgiczno-
-odlewnicza w północnej czę-
ści regionu, czy uzdrowiskowa 
na południu. Ponadto istotne 

jest też nowoczesne rolnictwo 
i przetwórstwo. Horyzontalnie 
rozpatrujemy także trzy inne 
ważne gałęzie – ICT, odnawial-
ne źródła energii i branżę tar-
gową – wymieniał marszałek. 
Podkreślił, że podczas tego 
typu debat należy zastanowić 
się, co samorządowcy, przed-
siębiorcy, czy przedstawiciele 
nauki i mediów mogą zrobić, 

by warunki w regionie były 
lepsze. – Aby określić dokąd 
mamy zmierzać warto pamię-
tać z jakiego punktu wycho-
dzimy. W 2004 roku nasz re-
gion był najbiedniejszy w Unii 
Europejskiej. Dziś mamy wynik 
najlepszy spośród wszystkich 
regionów Polski Wschodniej 
– zauważył marszałek. Jego 
zdaniem najważniejszym wy-
zwaniem, z którym dziś trzeba 
się zmierzyć jest depopula-
cja. - Zasadniczym powodem 
opuszczania naszego kraju, 
i tym samym regionu, są ocze-
kiwania wyższych zarobków. 
To przekłada się na brak fa-
chowców w wielu dziedzinach. 
Optymistyczną informacją jest 
to, że najnowsze badania prze-
prowadzone wśród pracodaw-
ców prywatnych mówią, iż 70 
proc. przedsiębiorstw planu-
je zwiększyć zatrudnienie do 
2016 r., co ma dać dodatkowe 
2 tys. nowych miejsc pracy - 
dodał.
 Adam Jarubas zaznaczył, że 
województwo świętokrzyskie to 
region bardzo wrażliwy na cy-
kle koniunkturalne. - W naszej 
strategii sformułowany został 
wniosek, że w momencie kiedy 
gospodarka europejska rośnie 
w siłę, Świętokrzyskie bardzo 
dynamicznie się rozwija. Nato-
miast w czasie recesji reagu-
jemy na dekoniunkturę bardzo 
wrażliwie – zauważył Adam Ja-
rubas.
 Podczas konferencji marsza-
łek przedstawił najważniejsze 
zadania władz województwa 
na najbliższy czas. Wśród nich 
jest stymulowanie pozytywnych 
zmian w gospodarce poprzez 
oparcie wzrostu gospodarcze-

 Przewodniczący Sejmiku, wiceminister gospodarki Arkadiusz Bąk 
gratulował Ryszardowi Piziorowi, wiceprezesowi

Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie
I miejsca w „Złotej Setce” w kategorii branża spożywcza

Podczas konferencji marszałek przedstawił najważniejsze zadania 
władz województwa na najbliższy czas
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go o nowoczesne rozwiązania 
technologiczne i organizacyjne 
oraz, co bardzo ważne, podno-
szenie kwalifikacji i kompetencji 
kadr. Bardzo istotne jest także 
tworzenie przyjaznego klimatu 
dla rozwoju gospodarczego 
poprzez kształtowanie kre-
atywnych, przedsiębiorczych 
postaw wśród młodych ludzi. 
Marszałek wymienił też budowę 
regionalnego systemu finanso-
wania mikro i małych przedsię-
biorstw, zapewnienie dostępu 
do wysokiej jakości usług szko-

leniowych i doradczych, czy 
podniesienie zdolności samo-
rządów lokalnych do przyciąga-
nia inwestycji.
 Adam Jarubas podkreślił, że 
nie bez znaczenia jest zacie-
śnianie współpracy biznesu ze 
światem nauki i wykorzystanie 
potencjału uczelni i innych pod-
miotów sfery badawczo-rozwo-
jowej. Jak mówił, potrzebna jest 
większa otwartość tych środo-
wisk i umiejętność komercjali-
zacji tego, co się dzieje w prze-
strzeni uczelnianej.

 - Na kolejne siedem lat 
mamy w Świętokrzyskiem do 
dyspozycji ponad 5,6 mld zł. 
Premiowane będą innowacje, 
przedsiębiorczość, energetyka 
i projekty z zakresu społeczeń-
stwa informacyjnego. Dążymy 
do tego, aby świętokrzyskie fir-
my coraz powszechniej zaczęły 
opierać swoją konkurencyjność 
o nowoczesne technologie i no-
watorskie podejście do organi-
zacji produkcji. Takie podejście 
pozwoli na zmianę dominu-
jącego dotychczas w Polsce 
modelu opierającego konku-
rencyjność na niskich kosztach 
pracy. Osiągniemy sukces jeśli 
wszelkim działaniom będą to-
warzyszyły inwestycje w podno-
szenie kwalifikacji i kompetencji 
kadr – powiedział marszałek. 
 Częścią konferencji były 
panele specjalistyczne. Pierw-
szy z nich dotyczył inwestowa-
nia w Świętokrzyskiem. Wzięli 
w nim udział między innymi: 
Kazimierz Kotowski, członek 
Zarządu Województwa, Szy-
mon Mazurkiewicz, dyrektor 
Kieleckiego Parku Technolo-
gicznego, Cezary Tkaczyk, pre-
zes Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „Starachowice”, Michał 

Cielibała, ekspert w dziedzinie 
rachunkowości i ekonomii oraz 
przedsiębiorca Tomasz Tworek.
 Drugi panel poświęcony był 
turystyce i uczestniczyli w nim 
będzie Piotr Lichota, współ-
właściciel bałtowskiego kom-
pleksu JuraPark, Adam Spała, 
właściciel fabryki AS i Żywego 
Muzeum Porcelany w Ćmielo-
wie, Jacek Kowalczyk, dyrektor 
Departamentu Promocji, Edu-
kacji, Kultury, Sportu i Turysty-
ki Urzędu Marszałkowskiego 
w Kielcach oraz Małgorzata 
Wilk-Grzywna, dyrektor Regio-
nalnej Organizacji Turystycznej.
 Tymczasem wieczorem, po 
zakończeniu konferencji, ogło-
szono „Złotą Setkę – ranking 
największych firm wojewódz-
twa świętokrzyskiego”, który od 
2008 r. przygotowuje redakcja 
„Echa Dnia”. Lista tworzona 
jest w oparciu o przychody. Są 
to więc firmy z największym 
zyskiem czy rentownością. 
Podczas gali wręczone zosta-
ły także „Diamenty” – nagrody 
dla świętokrzyskich firm, które 
poprzez swoją działalność pro-
mują nasz region.

www.wrota-swietokrzyskie.pl
Członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski

dziękował zwycięzcom rankingu „Echa Dnia” za wkład w rozwój regionu  

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, marszałek Adam Jarubas oraz wicemarszałek Jan Maćkowiak
z laureatami „Złotej Setki – rankingu największych firm województwa świętokrzyskiego” oraz „Diamentów”



Świętokrzyski Informator Samorządowy4

Nasz Region 10 (106) / 2015 AKTUALNOŚCI

 Ranking Wydatki inwestycyj-
ne na infrastrukturę technicz-
ną” wyłonił samorządy, które 
w latach 2012-2014 wykazały 
największe zaangażowanie 
i wydatki inwestycyjne na rzecz 
infrastruktury technicznej, co 
w bezpośredni sposób przekła-
da się na  podniesienie jakości 
życia mieszkańców. Autorzy 
zestawienia koncentrowali  się 

 - Cieszę się, że będę miał 
okazję do pracy w tym presti-
żowym gremium nad najważ-
niejszymi wyzwaniami naszego 
kraju - podziękował za zapro-
szenie do Rady marszałek 
Adam Jarubas. 
 - Dziękuje i cieszę się, że zgo-
dziliście się przyjąć zaproszenie 
do Narodowej Rady Rozwoju. 
Rada może rozpocząć prace. 
Mam świadomość, że prezydent 
nie jest tym, kto zna się na wszyst-
kich dziedzinach. Potrzebuje eks-
pertów, doradców, fachowców, 
z którymi można wypracowywać 
pewne rozwiązania – mówił pre-
zydent Andrzej Duda zwracając 
się do nominowanych.

Świętokrzyskie
na inwestorskim podium

Województwo Świętokrzyskie jest na II miejscu w kraju w Rankingu Inwestycyjnym Województw, które w latach 
2012 – 2014 dokonały największych inwestycji w infrastrukturę techniczną! Ranking corocznie przygotowywany 
jest przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz zespół profesora Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu 
Warszawskiego.  Również wysoko, bo na IV miejscu nasz region uplasował się w innych zastawieniu „Wspólnoty” - 
„Wykorzystanie środków europejskich”. Wyniki samorządowych rankingów zaprezentowane zostały 1 października 
w Katowicach, podczas Gali Inwestorów Samorządowych, wieńczącej pierwszy dzień XIII Samorządowego Forum 
Kapitału i Finansów.

na trzech działach: transport 
(remonty i budowa dróg admi-
nistrowanych przez samorządy, 
ale także tabor związany z lokal-
nym transportem zbiorowym), 
gospodarka komunalna (sieci 
wodociągowe i kanalizacyjne, 
oczyszczalnie ścieków, wysypi-
ska śmieci, oświetlenie ulic itp.) 
oraz gospodarka mieszkanio-
wa.

 Ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród odbyło się 
1 października br. podczas XIII 
Samorządowego Forum Kapi-
tału i Finansów. Podczas spo-
tkania samorząd województwa 
reprezentowała będzie Skarb-
nik Województwa Maria Fidziń-
ska – Dziurzyńska.
 - II miejsce dla Świętokrzy-
skiego w rankingu inwestycyj-

nym województw to bardzo do-
bra wiadomość. Tym bardziej 
cieszy, że od trzech lat utrzy-
mujemy się w ścisłej czołówce 
województw pod względem wy-
datków inwestycyjnych na „gło-
wę mieszkańca”: trzy lata temu 
było to także miejsce II, w ubie-
głym roku przejęliśmy koszulkę 
lidera, w tym – znów jesteśmy 
na drugim miejscu – komentuje 

Marszałek
doradcą Prezydenta RP

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył marszałkowi województwa świętokrzyskiego Adamowi Jarubasowi nominację 
do Narodowej Rady Rozwoju. Marszałek będzie doradzał w Sekcji Samorząd i Polityka Spójności. Gremium dorad-
cze głowy państwa zainaugurowało działalność w piątek, 16 października w Pałacu Prezydenckim.

 Tematem pierwszego posie-
dzenia było „Bezpieczeństwo 
zdrowotne Polaków – diagnoza 
sytuacji”. 
 Narodowa Rada Rozwoju 
będzie gremium konsultacyj-
no - doradczym Prezydenta RP. 
Celem Rady będzie: diagnozo-
wanie i analizowanie aktualnej 
sytuacji w kluczowych dziedzi-
nach funkcjonowania państwa; 
przygotowywanie opinii oraz 
ekspertyz dla Prezydenta RP, 
a także założeń i projektów 
ustaw; formułowanie celów roz-
wojowych i metod ich osiągania 
w perspektywie przyszłości Pol-
ski.

Redakcja Adam Jarubas otrzymuje nominację do Rady od prezydenta Andrzeja Dudy
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Marszałek Województwa Świę-
tokrzyskiego Adam Jarubas. 
- Wyniki rankingu „Wspólno-
ty” potwierdzają to, co gołym 
okiem widać w regionie – Świę-
tokrzyskie od kilku lat jest wiel-
kim placem budowy. Od lat też, 
mimo wiąż odczuwalnego kry-
zysu gospodarczego, znaczna 
część naszych wydatków bu-
dżetowych, około 60 procent, 
w niektórych latach nawet wię-
cej, to wydatki majątkowe, czyli 
te przeznaczone na inwestycje 
infrastrukturalne.
 W ocenianych w rankingu 
latach 2012-2014 wojewódz-
two szczególny nacisk położyło 
na modernizację infrastruktury 
drogowej - wartość inwestycji 
wykonanych na drogach wo-
jewódzkich to ponad 850 mi-

lionów złotych! Wśród nich są: 
przebudowa drogi z Kielc do 
Włoszczowy i dalej do granicy  
województwa (wartość ponad 
250 mln zł), zmodernizowana 
trasa Chmielnik – Staszów z ob-
wodnicą Kurozwęk, przebudo-

 Bezrobocie w wojewódz-
twie świętokrzyskim, pomimo 
sezonowych wahań, systema-
tycznie spada.  We wrześniu 
z rejestrów urzędów pracy uby-
ło kolejne 2.274 osoby bezro-
botne. Obecnie mamy w świę-
tokrzyskim 63.871 bezrobot-

W Świętokrzyskiem systema-
tycznie spada bezrobocie
We wrześniu 2015 roku w urzędach pracy w województwie świętokrzyskim było zarejestrowanych niecałe 64 tysią-
ce osób bezrobotnych. Jest to o 12 tysięcy osób mniej niż w ubiegłym roku. – To efekt dobrej koniunktury gospo-
darczej. Nasz rynek pracy się normalizuje. Jeśli utrzyma się taki trend, to wkrótce staniemy się rynkiem pracobiorcy 
– mówi Arkadiusz Piecyk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. 

nych – ponad 12 tysięcy mniej 
o w stosunku do września roku 
ubiegłego.
 - Liczba ofert pracy zdecydo-
wanie się zwiększyła. We wrze-
śniu do urzędów pracy praco-
dawcy zgłosili 4.219 ofert pracy 
– o 419 więcej, niż w sierpniu 
bieżącego roku. Sukcesywnie 
rośnie liczba tzw. ofert niesub-
sydiowanych, które stanowią 
już blisko połowę wszystkich 
ofert pracy – dodaje Arkadiusz 
Piecyk i podkreśla, że popra-
wiły się nastroje przedsiębior-
ców, którzy wykazują większą 
skłonność do tworzenia stałych 
miejsc pracy.
 Z sektora prywatnego po-
chodzi obecnie 72% wszystkich 
ofert. Najwięcej z nich dotyczy 
branży usługowo – handlowej.
  – Cały czas rozwija się branża 
budowlana oraz postępy widać 
w przemyśle rolno-spożywczym. 

Rośnie zapotrzebowanie także 
na: rzemieślników, pracowników 
w obsłudze transportu i w branży 
logistycznej. Pracodawcy poszu-
kują również wykwalifikowanych 
informatyków oraz programistów 
- mówi dyrektor WUP w Kielcach. 
I dodaje, że coraz lepiej  funk-
cjonuje szkolnictwo zawodowe 
w regionie. Przykładem na to 
jest   między innymi: utworzenie 
w Zespole Szkół Zawodowych nr 
3 w Starachowicach klasy patro-
nackiej w zawodzie elektrome-
chanik  pojazdów samochodo-
wych. Najlepsi absolwenci będą 
mogli liczyć na pracę w zawo-
dzie elektromechanik pojazdów 
samochodowych w firmie MAN 
Bus, a także w innych zakładach 
pracy prowadzących działalność 
w tej gałęzi gospodarki.
 Świętokrzyski rynek pracy 
w coraz mniejszym stopniu jest 
uzależniony od sezonowości, 

głownie w sektorze budowla-
nym i rolnictwie. 
 Województwo świętokrzy-
skie  ze względu na specyfikę 
gospodarki opartej w dużej 
mierze na branży budowlanej 
i surowcowej, z dość dużym 
opóźnieniem reaguje na ogólne 
wahania koniunktury gospodar-
czej. Jesteśmy więc dość moc-
no uzależnieni m.in. od poziomu 
krajowych inwestycji publicz-
nych, w tym inwestycji infrastruk-
turalnych, w obsłudze których 
znaczny udział mają świętokrzy-
skie firmy budowlane, transpor-
towe i wydobywcze. Mowa tu nie 
tylko o dużych podmiotach, lecz 
przede wszystkim mikro i małych 
firmach (do 9 pracowników), któ-
re w świętokrzyskim stanowią 
95,5% wszystkich podmiotów 
gospodarczych.

oprac. /ps/ , źródło:
WUP Kielce 

wana droga Staszów – Osiek 
(wartość inwestycji ponad 
40 mln zł), nowe obwodnice  
Osieka, Rakowa, Nowej Słupi 
i Końskich, zmodernizowane 
zostały drogi wojewódzkie na 
odcinkach z Sielpi do Końskich, 

z Buska Zdroju do Kazimierzy 
Wielkiej i z Buska do Nowego 
Korczyna. W październiku ubie-
głego roku do użytku oddany 
został nowy most na Wiśle 
w Połańcu (wartość ponad 200 
mln zł) - dzięki tej przeprawie 
mostowej Świętokrzyskie otwo-
rzyło się komunikacyjnie na 
Podkarpacie i dalej na Ukrainę.
 W ocenianym okresie Świę-
tokrzyskie zmodernizowało 
także tabor kolejowy -  w ciągu 
ostatnich lat regionalne koleje 
wzbogaciły się o 10 nowocze-
snych szynobusów, na zakup 
których Samorząd Wojewódz-
twa wydał 146 mln złotych.  
Kolejny nowoczesny pociąg na 
świętokrzyskie tory trafi w lutym 
przyszłego roku. 
Iwona Sinkiewicz – Potaczała

Arkadiusz Piecyk
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O potencjale
wschodnich regionów

na konferencji w Kielcach 
Z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Targach Kielce zorganizowano konferencję pn. „Polska 
Wschodnia – dziś i jutro”. Pierwszego dnia wydarzenia, 14 października gościli wicemarszałek Jan Maćkowiak oraz 
Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. W drugim dniu konferencji o szansach i wy-
zwaniach dla makroregionu dyskutowali marszałkowie pięciu województw, których program dotyczy. Marszałek 
województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas podkreślał podczas spotkania, że poprzednia edycja programu to 
wielki sukces, ale nowa perspektywa to kolejne wielkie wyzwanie. Obecni byli także ministrowie,  przedstawiciele 
Komisji Europejskiej, ambasad, samorządów, instytucji otoczenia biznesu, świata nauki oraz przedsiębiorcy.

 Program Operacyjny Rozwój 
Polski Wschodniej to program 
współfinansowany ze środków 
unijnych, po raz pierwszy zre-
alizowany w Polsce w latach 
2007-2013. Jego następcą jest 
Program Operacyjny Polska 
Wschodnia 2014-2020. 
 Jak zauważył Jan Maćko-
wiak, wicemarszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego, projekty, 
które zrealizowano w minionej 
perspektywie w ramach progra-
mu spowodowały lepsze sko-
munikowanie nie tylko wewnątrz 
regionu, ale także komunikację 
z innymi ośrodkami ważnymi 
gospodarczo. Wymienił tak 
istotne inwestycje, jak moderni-
zacja drogi wojewódzkiej nr 728, 
budowa mostu na Wiśle w Po-
łańcu, czy ciąg komunikacyjny 
łącznie z obwodnicą Jędrzejowa 
w kierunku Śląska. - Kolejna per-
spektywa finansowa to kontynu-
acja programu i ważne inwesty-
cje drogowe. Tym razem jednak 
wskazane mamy inne ramy. Je-
śli chodzi o komunikację i trans-
port, będziemy głównie skupiali 
się na obszarach metropolii, 
czyli przede wszystkim stolic 
województw. Szykujemy w poro-
zumieniu z Kielcami i gminami, 
które leżą na terenie Kieleckiego 
Obszaru Funkcjonalnego, kolej-
ne duże inwestycje. W tej chwili 
przygotowujemy dokumentację, 
abyśmy byli gotowi w momencie 

ogłoszenia przez instytucję za-
rządzającą konkursów. Myślę, 
że nastąpi to na przełomie roku 
– powiedział Jan Maćkowiak.
 Kazimierz Kotowski, czło-
nek Zarządu Województwa 
podkreślił, że równie istotne 
przedsięwzięcia zrealizowane 
dzięki wsparciu z PO Rozwój 
Polski Wschodniej to także roz-
budowa infrastruktury uczelni 
wyższych, czy inwestycje w ob-
szarze opieki zdrowotnej. - Tak-
że teraz liczymy na określone 
środki na rozwój infrastruktury 
drogowej i kolejowej, ale też 
na dofinansowanie w obsza-
rach związanych z nauką oraz 
z innowacjami z naciskiem na 
tworzenie nowych rozwiązań 
i współpracę z ośrodkami ba-
dawczymi. Program Operacyj-
ny Polska Wschodnia traktuje-
my jako dopełnienie Regional-
nego Programu Operacyjnego 
– powiedział Kazimierz Kotow-
ski. Dodał, że należy pamiętać, 
iż znaczne środki znalazły się 
również w programach wdraża-
nych na szczeblu centralnym. 
- Tu oczekujemy, że te wesprą 
przede wszystkim inwestycje, 
które dotyczą dróg krajowych – 
dodał.
 W drugim dniu konferencji 
marszałek województwa świę-
tokrzyskiego Adam Jarubas 
uczestniczył w dyskusji o szan-
sach i wyzwaniach dla makro-

Adam Jarubas podczas panelu dyskusyjnego
z marszałkami regionów z Polski Wschodniej

Wicemarszałek Jan Maćkowiak na konferencji
dotyczącej potencjału Polski Wschodniej
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 Konferencja odbywająca się 
w dniach 14 – 15 październi-
ka była podsumowaniem wdra-
żania programu „Rozwój Polski 
Wschodniej 2007-2013” oraz 
wprowadzeniem do nowego 
etapu programu na lata 2014 – 
2020.
 Pierwszego dnia spotkania  
wicemarszałek województwa 
świętokrzyskiego Jan Maćko-

Wyróżnienie za likwidowanie barier 
poprzez budowę mostu na Wiśle 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego podczas trwającej w Targach Kielce konferencji „Polska 
Wschodnia dziś i jutro”  otrzymał wyróżnienie za projekt „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbu-
dową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875”. Odebrał je wicemarszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak.

wiak odebrał wyróżnienie, któ-
re Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
otrzymał za wdrażanie projektu 
„Likwidacja barier rozwojowych 
– most na Wiśle z rozbudową 
drogi wojewódzkiej nr 764 oraz 
połączeniem z drogą woje-
wódzką nr 875”.
 Jesienią 2014 roku oddano 
do użytku zrealizowaną drogę  

łączącą Rzeszów z Kielcami, 
poprowadzoną  przez powia-
ty mielecki i staszowski wraz 
z przeprawą mostową przez 
rzekę Wisłę.
 Efektem projektu były mię-
dzy innymi: poprawa komuni-
kacji pomiędzy województwem 
podkarpackim i świętokrzy-
skim, zlikwidowanie barier 
spowodowanych ukształtowa-
niem naturalnym terenu, niwe-
lowanie różnic gospodarczych 
pomiędzy regionami w Polsce 
i Europie, podniesienie bezpie-

czeństwa na drogach poprzez 
oddzielenie ruchu tranzytowe-
go od ruchu lokalnego, zwięk-
szenie dostępu do miejsc pracy 
mieszkańcom ze strefy zagro-
żonej bezrobociem.
 Wicemarszałek Jan Mać-
kowiak wziął udział w panelu 
dotyczącym transportu: „Do-
stępność transportowa to jeden 
z fundamentów rozwoju regio-
nalnego, który przekłada się na 
trwały i stabilny wzrost gospo-
darczy.”  

/ps/

regionu z marszałkami czterech 
pozostałych regionów, których 
program dotyczy. 
 - Nowa perspektywa to silne 
akcenty na wsparcie gospo-
darki. Moje nadzieje wiążę ze 
wsparciem przedsiębiorczości 
z naciskiem na startupy. Waż-
ne, żeby ludzie, którzy zobaczą 
szansę na pomoc dla swoich 
firm, nie decydowali się na 
wyjazd z regionu. Musimy za-
stanowić się, jak przeciwdzia-
łać migracjom i tworzyć dobre 
warunki ekonomiczne zwięk-
szające wydajność pracy i kon-
kurencyjność, a przez to też 
płace, które są głównym powo-
dem, dla którego młodzi ludzie 
opuszczają nasze wojewódz-

two – powiedział marszałek wo-
jewództwa świętokrzyskiego. 
 Potwierdzeniem sukcesu 
programu jest fakt, że makro-
region ten przestaje być okre-
ślany jako „ściana wschodnia”. 
- Ścianę kojarzymy z czymś, 
co się nie udaje. Nam się uda-
ło. Mamy jednak świadomość 
wyzwań rozwojowych, które są 
przed nami. Te pięć regionów 
ma specyficzne cechy – słab-
szy rozwój infrastruktury, niższy 
poziom kapitału społecznego 
i wiele innych wskaźników, któ-
re należy poprawić – podkreślił 
marszałek.
  Jednym z tematów pod-
czas dyskusji były wybudowa-
ne dzięki programowi ścieżki 

rowerowe. – Projekt Green 
Velo obejmuje 200 kilometrów 
ścieżek w województwie świę-
tokrzyskim, ale mamy ambicję 
„pociągnięcia” tego projektu 
dalej – powiedział Adam Jaru-
bas i przypomniał, że kilka tygo-
dni temu Samorząd Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego podpisał 
umowę z 60 samorządami oraz 
z 16 nadleśnictwami dotyczącą 
stworzenia szlaków turystycz-
nych wiodących pomiędzy ob-
szarami chronionymi przyrod-
niczo. – Będzie to uzupełnienie 
Green Velo – ponad 1600 km 
ścieżek ekologiczno-edukacyj-
nych - mówił. 
 Podczas panelu wszyscy 
podkreślali, że od współpracy 

zależy przyszłość województw 
Polski Wschodniej. - Z przyszło-
ścią i rozwojem makroregionu 
wiążę wielkie nadzieje. Moją 
największą ambicją jest stwo-
rzenie relacji pomiędzy bizne-
sem a uczelniami na wyższym 
niż dotąd poziomie, przy wy-
korzystaniu infrastruktury, która 
powstała do tej pory. Wiążę tak-
że nadzieję z obszarem przed-
siębiorczej i innowacyjnej Polski 
Wschodniej. Wyzwaniem jest 
dobre zrealizowanie strategii 
smartów, czyli skoncentrowanie 
się na wybranych obszarach 
wzrostowych – mówił Adam Ja-
rubas.

www.wrota-swietokrzyskie.pl

Wicemarszałek Jan Maćkowiak odebrał wyróżnienie
dla Urzędu Marszałkowskiego
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 Światowy Dzień Turystyki ob-
chodzony jest co roku 27 wrze-
śnia jako święto turystów, ludzi 
aktywnych, a także ludzi, którzy 
zajmują się turystyką w ramach 
działalności samorządowej, go-
spodarczej lub społecznej. Jest 
zawsze doskonałą okazją do 
integracji przedstawicieli władz 
państwowych, samorządowych 
i środowiska turystycznego. 
Obchody pozwalają na uho-
norowanie osób zasłużonych 
dla turystyki, a także wymianę 
doświadczeń, podsumowanie 
podejmowanych działań, a za-
razem zapoznanie się z aktualną 
sytuacją rynkową.
 Wśród przybyłych gości 
byli m.in. wicemarszałek wo-
jewództwa świętokrzyskiego 
Jan Maćkowiak, członkowie 
Zarządu Województwa Agata 
Binkowska, Kazimierz Kotowski 
i Piotr Żołądek, przewodniczący 
Komisji Strategii Rozwoju, Pro-
mocji i Współpracy z Zagranicą 
Grzegorz Gałuszka, dyrektor 
Departamentu Promocji, Edu-
kacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
Jacek Kowalczyk. Nie zabrakło 
przedstawicieli samorządów, 
branży turystycznej, organiza-
cji samorządowych, lokalnych 
grup działania czy przedstawi-
cieli punktów informacji tury-
stycznej z terenu województwa.
 - Turystyka jest elementem 
wolności człowieka, dzięki niej 
mamy możliwość odwiedzania 
nowych miejsc, poznawania ich 
i spotykania nowych ludzi. Wo-
jewództwo świętokrzyskie ma się 
czym pochwalić - mamy piękny 
krajobraz, wspaniałe dziedzictwo 
kulturowe i tradycje. Mieszkają tu 
życzliwi ludzie, którzy powodują, 
że Świętokrzyskie jest atrakcyjne 
turystycznie. Mamy też ludzi, ta-

Statuetki
„Wędrowca Świętokrzyskiego”

wręczone podczas święta turystyki
Park Etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni był miejscem wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Tu-
rystyki, podczas których wręczone zostały statuetki Wędrowca i Super Wędrowca Świętokrzyskiego. 

kich jak państwo, którzy rozumie-
ją te walory, którzy wiedzą, jak 
sprawić, aby jak najwięcej osób 
dowiedziało się o zaletach na-
szego regionu - mówił podczas 
uroczystości Jan Maćkowiak, 
wicemarszałek Województwa 
Świętokrzyskiego.
 O tym, że ważna jest aktyw-
ność w pozyskiwaniu źródeł fi-
nansowania inwestycji w branży 
turystycznej mówił Kazimierz 
Kotowski, członek Zarządu Wo-
jewództwa: - Ważne, aby nasze 
możliwości turystyczne wspierać 
środkami unijnymi, szczegól-
nie, że w naszym województwie 
mamy jeszcze szanse związane 
z turystyką. Turystykę trzeba teraz 
utrwalać, rozbudowywać i wspie-
rać takimi inicjatywami, jak te po-
dejmowane tu, w Tokarni, miej-
scu, które mówi o naszej historii 
i kulturze.
 Piotr Żołądek podkreślał, 
że świętokrzyskie ma jeszcze 
ogromny potencjał w branży tu-
rystycznej: - Szczególnie dzięku-
ję wszystkim samorządowcom, 
którzy skorzystali z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
bowiem ten program pozwolił 
uatrakcyjnić i udoskonalić tury-
stykę, która przecież jeszcze kil-
kanaście lat temu na świętokrzy-
skiej wsi praktycznie nie istniała. 
Chcę jednak, abyśmy wychodzili 
z założenia, że cały czas jeste-
śmy na początku naszej drogi 

i koncentrowali nasze wysiłki 
aby realizować nasze założenia 
strategiczne - powiedział członek 
Zarządu Województwa.
 W imieniu Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego za udany 
rok w turystyce dziękował Grze-
gorz Gałuszka, przewodniczący 
Komisji Strategii Rozwoju, Pro-
mocji i Współpracy z Zagranicą 
Grzegorz Gałuszka: - Kreujemy 
rozwój naszego województwa, 
kreujemy działania, aby turystyka 
dynamicznie się rozwijała i widać 
to w efektach ruchu turystyczne-
go, który jest coraz większy. Tury-
ści chcą przyjeżdżać do nasze-
go regionu i zwiedzać go. Cieszę 
się, że jako radni możemy być 
współtwórcami tego sukcesu - 
powiedział Grzegorz Gałuszka.
 Niezwykle podniosłą chwilą 
było wyróżnienie - w pięciu ka-
tegoriach - tych, którzy byli tury-
stycznymi liderami regionu w cią-
gu ubiegłego roku. 

 Zarząd Województwa Świę-
tokrzyskiego zdecydował, że 
w tym roku statuetki „Wędro-
wiec Świętokrzyski” otrzymali:
- w kategorii Przedsiębiorstwo – 
PT Łysogóry – Best Western 
Grand Hotel
- w kategorii Osobowość
turystyczna – Małgorzata Wilk-
Grzywna
- w kategorii Osobowość
turystyczna – Anna Łubek

- w kategorii Atrakcja turystyczna 
– Muzeum im. Przypkowskich 
w Jędrzejowie
- w kategorii Gmina turystyczna 
– Gmina Masłów
- w kategorii Organizacja
turystyczna – Chorągiew
Kielecka ZHP im. Stefana Że-
romskiego
Statuetkę „SUPERwędrowiec 
Świętokrzyski” otrzymała spół-
ka Malinowe Hotele.
 Na zakończenie uroczysto-
ści, raport prezentujący atrakcyj-
ność turystyczną województwa 
świętokrzyskiego przedstawił 
Jacek Kowalczyk, dyrektor De-
partamentu Promocji, Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego: - Magne-
sem, choć jeszcze nie do końca 
wykorzystanym, są Góry Święto-
krzyskie i ich przyroda. Podobnie 
jak w całej Polsce, przechodzimy 
obecnie prawdziwą rewolucję 
jeżeli chodzi o bazę noclegową. 
Dosłownie wczoraj kategory-
zowaliśmy 111 hotel w naszym 
województwie. Jeszcze kilkana-
ście lat temu było ich kilkana-
ście. Bijemy rekordy jeżeli chodzi 
i sprzedaż miejsc noclegowych. 
Bardzo silna jest w naszym re-
gionie turystyka uzdrowiskowa - 
zaznaczył Jacek Kowalczyk.
 W ramach obchodów odby-
ły się również prezentacje i de-
gustacje potraw tradycyjnych 
naszego regionu, które zostały 
przygotowane przez znako-
mitych kucharzy z wiodących 
restauracji w Regionie Święto-
krzyskim, gospodarstw agrotu-
rystycznych oraz producentów 
regionalnej żywności.
 Organizatorami obchodów 
byli Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego 
oraz Marszałek Województwa.

Mateusz Cieślicki

Do turystycznych liderów regionu trafiły statuetki Wędrowca 
i Super Wędrowca Świętokrzyskiego
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 Grupa 32 uczniów z obydwu 
szkół integrowała się i porów-
nywała swoje doświadczenia 
m. in. podczas wspólnych 
warsztatów zawodowych w do-
skonale wyposażonych pra-
cowniach Policealnej Szkoły 
w Morawicy: farmaceutycznej, 
kosmetycznej i masażu. Były 
również zajęcia z pacjentami 
Świętokrzyskiego Centrum Re-
habilitacji w Czarnieckiej Górze, 
wizyty w Świętokrzyskim Cen-
trum Ratownictwa Medycznego 
i Transportu Sanitarnego, na 
Wydziale Nauk o Zdrowiu Uni-
wersytetu Jana Kochanowskie-
go, w Świętokrzyskim Centrum 
Onkologii, ale było też zwiedza-
nie regionu świętokrzyskiego. 
Ten projekt rozpoczyna długo-
falową współpracę szkół. 
 – Bardzo się cieszę, że mo-
żemy nawiązać współpracę 
między tak bliskimi sąsiadami. 
Jestem przekonana, że pobyt 
w województwie świętokrzyskim 
i nawiązanie znajomości z ró-
wieśnikami z tej samej „bran-
ży” przyniosą same pozytywne 
efekty. Mam nadzieję, że do 
swojej ojczyny powrócicie z mi-
łymi wspomnieniami – mówiła 
do gości z Ukrainy Agata Bin-
kowska, członek Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, 
podczas spotkania w Muzeum 
Dialogu Kultur w dniu 9 paź-
dziernika 2015 roku, w czasie 
którego dyrektorzy obu szkół 
podpisali umowę o współpracy.
 Za ciepłe przyjęcie młodzie-
ży z Ukrainy przez polskich 
kolegów dziękował dyrektor 
szkoły z Winnicy. – Doceniamy 
to wsparcie w ciężkich dla całej 
Ukrainy chwilach. Byłem w Pol-
sce nie raz i za każdym razem 
jestem zaskoczony tym, jak się 
rozwijacie. Możemy się wiele od 
was nauczyć – mówił Iwan An-

Współpracują, by kształcić
na potrzeby globalnego rynku
Porozumienie o współpracy podpisały w Kielcach Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Mo-
rawicy oraz College Medyczny im. Akad. D. K. Zabłotnego w Winnicy na Ukrainie. Uczniowie z Ukrainy przebywali 
w województwie świętokrzyskim w dniach 3-11 października 2015 roku w ramach międzynarodowego projektu 
pn. „Wspólna pasja – wspólna przyszłość. Współpraca szkół medycznych z Polski i Ukrainy”, realizowanego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. 

driejewski, dyrektor College’u 
Medycznego im. Akad. D.K. Za-
błotnego w Winnicy. – Bardzo 
mnie cieszy, że włączamy mło-
dzież w realizację tego projek-
tu, bo to najbardziej rozwojowa 
warstwa społeczeństwa, która 
będzie budować przyszłość na-
szego państwa – dodał.
 Zadowolenie z nawiązanej 
współpracy wyraziła również 
dyrektor Policealnej Szkoły Me-
dycznej w Morawicy Renata 
Antos. – Przygotowując się do 
realizacji tego projektu, miałam 
obawy, czy to, co zaproponu-
jemy, spodoba się młodzieży 
ukraińskiej. Po naszych wspól-
nych zajęciach jestem pod 
wrażeniem tych młodych ludzi. 
Różnie się dzisiaj mówi o mło-
dym pokoleniu, ale jako na-
uczyciel z długim stażem mogę 
stwierdzić, że pokolenie jest 
takie, jak my je wychowujemy. 
Róbmy to wspólnie, bo wycho-
wujemy ludzi na potrzeby glo-
balnego rynku – mówiła Renata 
Antos. 
 College medyczny z Win-
nicy kształci w zawodach me-
dycznych na szczeblu szkoły 
średniej. W polskim systemie 

oświaty odpowiednikiem takie-
go kształcenia w zakresie za-
wodów medycznych jest szkoła 
policealna.
 – Nasze szkoły mają wie-
le wspólnego, choć w Polsce 
kształcicie w wąskich specjal-
nościach: jest masażysta, jest 
terapeuta zajęciowy. U nas 
uczennice pielęgniarstwa uczą 
się i masażu, i terapii zajęcio-
wej, wszystkiego po trochu. 
W samych programach nauki 
jest wiele podobnych zajęć, 
ale widzimy, że tutaj w Polsce 
szkoła wyposażona jest w bar-
dzo dobry sprzęt – mówiła Inna 
Sirak, wicedyrektor College`u 
Medycznego im. Akad. D.K. 
Zabłotnego w Winnicy.
 Dla gości z Ukrainy był to po-
byt pełen wrażeń, a wielu z nich 
deklarowało chęć powrotu do 
Polski na studia. – Ja uczę się 
pielęgniarstwa i bardzo kocham 
ten zawód. Zajęcia w pracowni 
masażu były dla mnie bardzo 
interesujące, ale właściwie cały 
pobyt był ciekawy, dużo się 
działo – mówiła Anna Brodska, 
uczennica ze szkoły w Winnicy.
 – Moim zdaniem największą 
wartością tego projektu, poza 

merytorycznymi warsztatami 
i zajęciami, jest jego wartość in-
tegracyjna: spotkanie uczniów 
z Polski i Winnicy, przyjaźnie, 
nawiązane kontakty – podsu-
mowywała Ewa Kapel-Śniow-
ska, wicedyrektor Departamen-
tu Promocji, Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego. Przypomnia-
ła ona, że współpraca między 
województwem świętokrzyskim 
a obwodem winnickim ma wie-
loletnią tradycję, a pierwszy 
dokument w tej sprawie oba 
regiony podpisały prawie 60 
lat temu. – Teraz pogłębiamy 
współpracę w konkretnych ob-
szarach z coraz większą liczbą 
instytucji, firm i innych podmio-
tów.
 Projekt, w ramach którego 
do Świętokrzyskiego przyjecha-
ła ukraińska młodzież, współfi-
nansowany był z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej w ramach 
zadania publicznego „Polsko-
-ukraińska współpraca mło-
dzieży”.

Joanna Majewska

Projekt międzynarodowych warsztatów uczniów szkół medycznych z Morawicy i Winnicy
zaowocuje współpracą na szerszą skalę
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 Sesja rozpoczęła się bardzo 
miłym akcentem, którym było 
wręczenie pamiątkowych gra-
wertonów za sukcesy w Ogól-
nopolskim Konkursie „Sposób 
na Sukces”, który proponuje 
działania kreujące przedsiębior-
czość na obszarach wiejskich, 
dzięki którym m.in. powstają 
nowe miejsca pracy.
 W konkursie wzięły udział 
62 podmioty z całej Polski, 
a w dwóch kategoriach wygrały 
gospodarstwa z województwa 
świętokrzyskiego. W kategorii 
„Rodzinna” laureatem konkur-
su został Kompleks rekreacyjny 
„Sielsko na Wygodzie”. W kate-
gorii „Zespołowej” triumfowała 
Spółdzielnia Socjalna „Pracujmy 
Razem” z Połańca. Wyróżnione 
zostało natomiast gospodarstwo 
Piotra Brożyny z Porębek, zaj-
mujące się produkcją wędlin tra-
dycyjnych. Grawertony wręczyli 
przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Arkadiusz Bąk, wice-
marszałek województwa święto-
krzyskiego Jan Maćkowiak oraz 
członek Zarządu Województwa, 
Piotr Żołądek.
 Informację na temat Wie-
loletniej Prognozy Finansowej 
Województwa na lata 2015 - 
2028 oraz wykonania Budżetu 
Województwa za I półrocze 
2015 roku przedstawiła Ma-
ria Fidzińska - Dziurzyńska, 
Skarbnik Województwa Święto-
krzyskiego.
 - Wykonanie dochodów to 
367,259 mln złotych, co wskaź-
nikowo stanowi 52,8% i jest to 
najwyższy wskaźnik wykona-
nia dochodów na przestrzeni 
ostatnich lat, podobnie jest ze 
wskaźnikiem wykonania wy-
datków, który również jest naj-
wyższy od 2011 roku i wynosi 
31,8% planu. Wydatki wynikają 

Radni Sejmiku
obradowali na XV Sesji

Wyniki Finansowe Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu, pomoc osobom niepełnosprawnym oraz sytuacja 
Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie” – to niektóre z tematów obrad  XV Sesji Samorządu 
Województwa Świętokrzyskiego, która 28 września odbyła się w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

ze wzmożonej dynamiki zwią-
zanej z kończącą się perspek-
tywą finansową. Wzrósł udział 
podatków dochodowych w do-
chodach budżetu - o 17,3% 
w porównaniu z analogicznym 
okresem roku 2014. Warto 
podkreślić, że województwo 
świętokrzyskie zajmuje 3. po-
zycję jeżeli chodzi o najmniej 
zadłużone województwa w kra-
ju. Przy tym wszystkim zacho-

wano oczywiście indywidualny 
wskaźnik zadłużenia - wyjaśnia-
ła Maria Fidzińska - Dziużyńska. 
Radni zajmowali się również 
zaliczeniem do kategorii dróg 
wojewódzkich odcinka drogi 
na terenie miasta Połaniec oraz 
ustalenia przebiegu dróg woje-
wódzkich w związku z niedaw-
nymi pracami w Połańcu.
 - Zrealizowaliśmy inwesty-
cję związaną z przebudową 

dróg wojewódzkich i budo-
wą mostu w Połańcu. W ich 
wyniku powstała przerwa 
w ciągu drogi wojewódzkiej 
i teraz wnioskujemy o zalicze-
nie drogi przy ul. Zielińskiego 
o długości 730 metrów, aby tę 
ciągłość zachować - wyjaśniał 
Jan Maćkowiak, wicemarsza-
łek Województwa Świętokrzy-
skiego. Radni, po pozytywnej 
opinii Komisji Strategii Roz-

Prezydium Sejmiku

Radni podczas głosowania
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woju, Promocji i Współpracy 
z Zagranicą, przyjęli uchwałę 
jednogłośnie.
 Podjęta została uchwała o od-
wołaniu z funkcji przewodniczącej 
Komisji Budżetu i Finansów radnej 
Małgorzaty Stanioch. Rozpatrzo-
ny został także projekt uchwały w 
sprawie przyjęcia raportu z reali-
zacji w 2014 roku wojewódzkiego 
programu wyrównywania szans 

osób niepełnosprawnych i prze-
ciwdziałania ich wykluczaniu spo-
łecznemu oraz pomocy w reali-
zacji zadań na rzecz zatrudniania 
osób niepełnosprawnych na lata 
2014- 2020.
 Wojewódzkiemu Szpitalowi 
Zespolonemu w Kielcach ze-
zwolono na wynajem części nie-
ruchomości gruntowej o łącznej 
powierzchni 50,00m2  na okres 

3 lat przy budynku Szpitala 
w Kielcach ul. Grunwaldzka 
45 oraz na wynajem pomiesz-
czeń o łącznej powierzchni 121, 
76m2, na okres czterech lat.
 Istotnym punktem obrad była 
dyskusja nad funkcjonowaniem 
i przyszłością Świętokrzyskiej 
Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia 
Expres Ponidzie”. - Chcemy zin-
tensyfikować działania i ujednoli-

cić sposób prowadzenia tej spół-
ki. Jej sytuacja finansowa jest 
trudna i jest cały czas analizowa-
na i chcemy, aby jak najszybciej 
wypracować rozwiązanie, które 
sprawi, że kolejka będzie mogła 
normalnie funkcjonować - mó-
wiła Agata Binkowska, członek 
Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego.
 Radni przyjęli stanowisko 
o konieczności niezwłocznego 
podjęcia działań mających na 
celu ostateczne wypracowanie 
nowej koncepcji funkcjonowania 
kolejki. Uchwała została przeka-
zana udziałowcom spółki.
 Radni przyjęli również wnio-
ski wyników kontroli przeprowa-
dzonej przez Komisję Rewizyj-
ną w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Świętokrzyskie-
go w przedmiocie skuteczności 
realizacji interpelacji złożonych 
przez radnych w II półroczu 
2014 r. i I półroczu 2015 r.
 - W tym czasie złożono 47 
interpelacji, a radni otrzymywa-
li odpowiedzi na nie na piśmie 
w terminie ustawowym. Interpe-
lacje nie będące w kompeten-
cji Samorządu Województwa 
przekazywano do właściwych 
podmiotów - referował członek 
zespołu kontrolnego, radny 
Sławomir Marczewski.
 Ostatnim punktem sesji była 
prezentacja systemu „e- Świę-
tokrzyskie- Budowa Systemu 
Informacji Przestrzennej”, której 
dokonali Andrzej Sztokfisz, za-
stępca dyrektora Biura Społe-
czeństwa Informacyjnego Urzę-
du Marszałkowskiego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego oraz 
pracownicy UMWŚ – Krzysztof 
Tomasik i Piotr Czarnecki.

Mateusz Cieślicki 

Marcin Kałka i Piotr Brożyna otrzymali grawertony,
które wręczyli Jan Maćkowiak i Piotr Żołądek

Radny
Bartłomiej Dorywalski

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Radni Sejmiku

Przewodniczący Sejmiku Województwa Arkadiusz Bąk z laureatami konkursu „Sposób na sukces”



 Dużo czasu Członkowie 
Komisji poświęcali na sprawy 
związane z infrastrukturą dro-
gową Województwa, dysku-
tując nad informacjami Świę-
tokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich i Departamentu 
Infrastruktury. W obrębie zain-
teresowań Komisji znalazły się 
również kwestie sytuacji spółki 
„Przewozy Regionalne”. Zor-
ganizowano także posiedzenie 
poświęcone przygotowaniom 
do wdrożenia Planu Zrównowa-
żonego Rozwoju Publicznego 
Transportu Zbiorowego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
z udziałem fachowców, przed-
stawicieli samorządów oraz 
związków zawodowych. 
 Z uwagą Komisja śledziła te-
maty z zakresu społeczeństwa 
Informacyjnego - na bieżąco 
sprawdzano stan realizacji 
priorytetowych dla wojewódz-
twa programów takich jak: 
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Komisja Rolnictwa, Gospo-
darki Wodnej i Ochrony Śro-
dowiska

	 Funkcję	 Przewodniczą-
cego	 Komisji	 Rolnictwa,	 Go-
spodarki	 Wodnej	 i	 Ochrony	
Środowiska	 pełni	 radny	 Woj-
ciech	Borzęcki.	W	tej	kadencji	
Sejmiku	 Komisja	 obradowała	
na	10	posiedzeniach,	 czego	
wynikiem	 było	 przyjęcie	 58	
opinii,		4	stanowisk	oraz	przy-
gotowanie	 inicjatywy	 uchwa-
łodawczej.	

Komisje Sejmiku (II)
Z pozytywnym odzewem spotkała się, zapoczątkowana w poprzednim wydaniu pisma, inicjatywa przybliżania czy-
telnikom „Naszego Regionu” poszczególnych komisji stałych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W niniej-
szym wydaniu prezentujemy dokonania kolejnych Komisji – tym razem Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej 
i Ochrony Środowiska oraz Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Rynku Rolnego, Świętokrzyski 
Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go w Modliszewicach, Świę-
tokrzyska Izba Rolnicza, czy 
Zespół Świętokrzyskich i Nad-
nidziańskich Parków Krajobra-
zowych.
 W okresie tym Komisja po-
chyliła się również nad proble-
mem udrożnienia i przebudowy 
cieku wodnego „Stara Gorzy-
czanka” w Gminie Samborzec, 
podejmując dyskusję z udzia-
łem Wójta Gminy, sołtysów oraz 
Świętokrzyskiego Zarządu Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych. 
 Członkowie Komisji aktywnie 
uczestniczyli również w dysku-
sji nt. trudnej sytuacji w świę-
tokrzyskim rolnictwie. Efektem 
szerokich konsultacji z przed-
stawicielami  Świętokrzyskiej 
Izby Rolniczej oraz instytucja-
mi zajmującymi się sprawami 
rolnictwa było podjęcie sta-
nowisk Komisji w sprawie ka-
tastrofalnej sytuacji na rynku 
skupu owoców miękkich oraz 
w sprawie poparcia postulatów 
Krajowego Związku Spółdzielni 
Mleczarskich w sprawie sytu-
acji kryzysowej w mleczarstwie. 
Ponadto Komisja przygotowa-
ła inicjatywę uchwałodawczą 
odnośnie stanowiska Sejmiku 
w sprawie sytuacji na rynkach 
rolnych w województwie świę-
tokrzyskim.

Komisja Strategii Rozwoju, 
Promocji i Współpracy z Za-
granicą

	 Funkcję	 Przewodniczące-
go	Komisji	Strategii	Rozwoju,	
Promocji	 i	 Współpracy	 z	Za-
granicą	pełni	Radny	Grzegorz	
Gałuszka.	Komisja	od	grudnia	
2014	 r.	 do	 września	 2015r.	
odbyła	14	posiedzeń,	a	efek-
tem	 obrad	 było	 przyjęcie	 25	
opinii,	 4	 stanowisk	 i	 3	 wnio-
sków.	 W	okresie	 tym	 odbyło	
się	 jedno	 posiedzenie	wyjaz-
dowe	 -	 wspólnie	 z	 Komisją	

Edukacji,	 Kultury	 i	 Sportu	 do	
Muzeum	 Archeologicznego	
i	 Rezerwatu	 Krzemionki	 koło	
Ostrowca	 Świętokrzyskiego,	
gdzie	 wypracowano	 stano-
wisko	 popierające	 inicjatywę	
wpisania	„Krzemionek”	na	Li-
stę	 Światowego	 Dziedzictwa	
UNESCO.	

Sieć Szerokopasmowa Polski 
Wschodniej, Budowa Systemu 
Informacji Przestrzennej, czy 
Rozbudowa Infrastruktury Infor-
matycznej JST. 
 Komisja zapoznawała się 
również z szeregiem informacji 
i sprawozdań związanych z re-
alizacją programów unijnych 
w tym. m.in. informacją nt. re-
alizacji Kontraktu Terytorialnego 
dla Województwa Świętokrzy-
skiego, stanu wdrożenia Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki oraz Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego, a także 
zapoznawała się ze stanem 
przygotowań RPO Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020.
 Komisja w bieżącym roku 
dokonała również oceny efek-
tywności działalności spółek, 
których udziałowcem lub ak-
cjonariuszem jest Wojewódz-
two Świętokrzyskie, a w szcze-
gólności Świętokrzyskiego 
Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii,  Świętokrzyskiego 
Funduszu Poręczeniowego, 
Funduszu Pożyczkowego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
i Uzdrowiska Busko – Zdrój, 
a także dokonała oceny dzia-
łalności Regionalnego Centrum 
Naukowo – Technologicznego 
w Podzamczu.
 Wśród  zainteresowań Komi-
sji znalazły się problemy świę-
tokrzyskiego rynku pracy. Radni 
analizowali sytuację osób bez-
robotnych, dzieląc się swoimi 
uwagami z Wojewódzkim Urzę-
dem Pracy w Kielcach. 
 Ponadto Komisja analizowa-
ła informacje dotyczące promo-
cji turystycznej Województwa, 
sprawozdanie z działalności 
Regionalnej Organizacji Tu-
rystycznej a także informację 
o realizacji priorytetów współ-
pracy zagranicznej Wojewódz-
twa.

Redakcja

Wojciech Borzęcki

Grzegorz Gałuszka

 Komisja zgodnie ze swoimi 
zadaniami statutowymi rozpa-
trywała informacje oraz projekty 
uchwał w zakresie spraw:
• rolnictwa i skupu płodów rol-

nych, 
• sytuacji socjalno-bytowej lud-

ności wiejskiej, 
• rozwoju i modernizacji tere-

nów wiejskich, 
• gospodarki wodnej, w tym 

ochrony przeciwpowodzio-
wej, 

• ochrony i kształtowania śro-
dowiska

 Komisja analizując szereg 
informacji i sprawozdań stale 
współpracowała z takimi pod-
miotami jak m.in.: Agencja 
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 - Jestem oczarowana Pań-
stwa aktywnością, energią 
oraz pomysłowością. Hasłem 
przewodnim wydarzenia jest 
aktywność w każdym wieku 
oraz promocja zdrowego stylu 
życia. Państwo są znakomitym 
przykładem, że da się zdrowo 
żyć. Wiele osób może czerpać 
od Was wzór do naśladowania 
– powitała uczestników Agata 
Binkowska, członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego.
 Gośćmi „Uśmiechu Senio-
ra” byli przedstawiciele m.in: 
Klubów Seniora, stowarzyszeń, 
Kół  Gospodyń Wiejskich. Na 
wstępie energetycznymi ukła-
dami tanecznymi publiczność 
„porwał” zespół działający 
w Klubie Seniora przy ul. Św. 

„Uśmiech Seniora” 
dla mieszkańców Świętokrzyskiego
Kilkuset mieszkańców województwa świętokrzyskiego integrowało się 8 października br. w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Kielcach podczas cyklicznego wydarzenia „Uśmiech Seniora”, które organizuje Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego.  Promuje ono ciekawe, twórcze oraz aktywne inicjatywy świętokrzyskich seniorów. 
W imprezie uczestniczyli: członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska, doradca Marszałka 
do spraw Seniorów Jerzy Pyrek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Da-
riusz Detka, wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz.

Stanisława Kostki w Kielcach. 
Kolejne taneczno-wokalne wi-
dowisko zapewnił także zespół 
„Pasjonata” działający w Klubie 
Seniora przy ul. Nowaka-Jezio-
rańskiego w Kielcach.
 - Zaletą tej imprezy jest in-
tegracja środowiska seniorów  
z całego województwa święto-
krzyskiego. Uczestnicy wymienia-
ją się doświadczeniem i oglądają 
co przygotowali ich rówieśnicy.  
Wszyscy tu są przykładem, że 
w każdym wieku można być ak-
tywnym, również społecznie – 
zauważa Jerzy Pyrek, doradca 
Marszałka do spraw Seniorów.
 Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się konkursy z wiedzy o  
regionie, o turystycznych atrak-
cjach w Świętokrzyskiem, z wie-

dzy o samorządzie i Unii Euro-
pejskiej. W tych rywalizacjach nie 
było przegranych. Każdy uczest-
nik otrzymał atrakcyjne upominki.
 Seniorzy z Chęcin na scenie 
zaprezentowali pokaz gimna-
styki, a panie z Klubu Seniora 
przy ul. Naruszewicza w Kiel-
cach na czele z instruktor Ewe-
liną Gołębiowską udzieliły kursu 
nornic walking. Sport ten nie 
tyko poprawia kondycję, ale 
jest bezpieczny, odciąża aparat 
ruchu i osoby uprawiające ten 
rodzaj aktywności są bardzo 
długo samodzielne.
 Pielęgniarki z Wojewódz-
kiego Szpitala Zespolonego 
w Kielcach nie musiały zachę-
cać seniorów do profilaktyki. 
Uczestnicy bardzo chętnie ba-
dali poziom cukru we krwi oraz 
mierzyli ciśnienie.
 – Cieszę się, że jest takie za-
interesowanie. W ciągu godziny 
z naszych badań skorzystało 
100 osób. To bardzo dobry 
znak, ponieważ te badania są 
jednym z pierwszych sygnałów, 
że należy kompleksowo dbać 
o swoje zdrowie. Lepiej to robić 
profilaktycznie – mówi Wiesła-

wa Nowocień, zastępca dyrek-
tora do spraw pielęgniarstwa 
w Wojewódzkim Szpitalu Ze-
spolonym w Kielcach.
 Panie bardzo chętnie korzy-
stały z zabiegów pielęgnacyj-
nych oraz kosmetycznych wy-
konywanych przez uczennice 
z Wyższej Szkoły Ekonomii Pra-
wa i Nauk Medycznych w Kiel-
cach. 
 Zwieńczeniem imprezy był 
występ Grupy Tanecznej „Uto-
nianki” działającej przy Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku 
w Ostrowcu Świętokrzyskim 
oraz kabaretowy popis znane-
go i lubianego parodysty Stana 
Tutaja. Każdy uczestnik otrzy-
mał upominek, gorący posiłek 
oraz był częstowany sando-
mierskimi jabłkami. 
 - „Uśmiech Seniora” to fan-
tastyczna inicjatywa. Możemy 
spotkać się w naszym gronie 
i zobaczyć jaki program arty-
styczny przygotowali seniorzy 
z innych klubów – mówiła Jani-
na Zając, uczestniczka imprezy 
z Klubu Seniora przy ul. Żerom-
skiego w Kielcach.

 Paulina Strojna

Członek Zarządu Województwa Agata Binkowska i wiceminister 
obrony narodowej Beata Oczkowicz wraz z laureatami jednego z wielu 

zorganizowanych podczas Uśmiechu Seniora konkursów 

Występ grupy tanecznej „Tutti frutti”

Badania profilaktyczne wykonywały pielęgniarki
z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
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 Imprezę rozpoczęła myśliw-
ska msza święta w Bazylice 
Katedralnej w Kielcach, której 
towarzyszyła uroczysta oprawa 
sygnalistów na rogach myśliw-
skich. Po nabożeństwie ulicami 
miasta przeszła uroczysta para-
da myśliwych z pocztami sztan-
darowymi oraz psami myśliwski-
mi. Główna część „Hubertusa” 
odbyła się na Stadionie Leśnym. 
Staropolskim pozdrowieniem 
myśliwych „Darz Bór” uczest-
ników imprezy powitał Łowczy 
Okręgowy Polskiego Związku 
Łowieckiego w Kielcach Jaro-
sław Mikołajczyk.  Podkreślił, 
że łowiectwo to nie tylko polowa-
nia. To również bogate tradycje 
Polskiego Związku Łowieckiego, 
a Hubertus jest okazją do przy-
bliżenia najciekawszych ele-
mentów pracy myśliwych szer-
szej publiczności. 
 Łowczy Krajowy Lech Bloch 
mówił, że «Hubertus” w Kielcach 
inauguruje tegoroczne obchody 

Myśliwi z całej Polski 
świętowali w Kielcach

Parada Świętego Huberta ulicami Kielc, pogoń za lisem, pokaz wabienia zwierzyny, wystawy trofeów myśliwskich, 
sprzętu i odzieży oraz degustacja potraw z dzika i dań sieci „Dziedzictwo Kulinarne - Świętokrzyskie”. W niedzielę, 
4 października w stolicy regionu świętokrzyskiego odbyły się ogólnopolskie obchody święta myśliwych, będące-
go jednocześnie IX edycją regionalnego „Hubertusa Świętokrzyskiego”. Piękna, słoneczna aura spowodowała, 
że w imprezie wzięło udział kilka tysięcy kielczan, wielu myśliwych oraz miłośników łowiectwa. W uroczystości 
uczestniczyli: marszałek Adam Jarubas, uhonorowany Złotym Medalem Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny, 
Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa, Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Środowiska oraz Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turysty-
ki Urzędu Marszałkowskiego oraz Sekretarz Województwa Bernard Antos.

święta myśliwych, stanowi po-
kaz jedności członków Polskiego 
Związku Łowieckiego. 
 - Myśliwi to przyjaciele przy-
rody. Dbają o utrzymanie ładu 
w przyrodzie i nasze środo-
wisko. To dla nas zaszczyt, że 
Ziemia Świętokrzyska może 
gościć myśliwych z całej Pol-
ski. Tym bardziej, że nasze 
województwo jest regionem na 

wskroś zielonym - wyróżnia się 
bardzo dużym udziałem tere-
nów chronionych (60%) - mó-
wił marszałek Adam Jarubas. 
Zapowiedział, iż uzupełnie-
niem projektu tras rowerowych 
Polski Wschodniej Green Velo 
będzie 1600 km szlaków, tras 
i ścieżek uzbrojonych w obiek-
ty infrastruktury turystycznej 
usytuowanych wokół obsza-

rów przyrodniczo chronionych 
w naszym regionie.
 Za bardzo dobrą współpra-
cę ze świętokrzyskim środowi-
skiem myśliwych, marszałek 
województwa świętokrzyskiego 
Adam Jarubas, Łowczy Krajo-
wy Lech Bloch oraz wojewoda 
Bożentyna Pałka-Koruba zostali 
uhonorowani najwyższym ło-
wieckim odznaczeniem - Zło-
tym Medalem Zasłużony dla 
Łowiectwa Kielecczyzny. 
 IX „Hubertus Świętokrzyski” 
obfitował w wydarzenia, które 
przyciągnęły nie tylko myśliwych, 
ale również wiele osób nie zwią-
zanych na co dzień z łowiec-
twem. Ogromne emocje budziły 
pokaz łowów z udziałem ptaków 
drapieżnych, niezwykle efektow-
na pogoń za lisem, najmłodsi po-
dziwiali natomiast psy myśliwskie. 
O doskonałą oprawę muzyczną 
imprezy zadbały: Zespół Repre-
zentacyjny Polskiego Związku 
Łowieckiego oraz zespoły „Wer-
nyhora” i „Żubrosie”. Można było 
również posmakować pieczo-
nych dzików przygotowanych 
przez myśliwych oraz potraw 
regionalnych sieci „Dziedzictwo 
Kulinarne Świętokrzyskie”. Nie 
zabrakło stoisk rękodzielników 
i twórców sztuki ludowej
 Organizatorami imprezy 
byli: Polski Związek Łowiecki 
w Warszawie, Okręgowy Polski 
Związek Łowiecki w Kielcach, 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Świętokrzyskiego 
w Kielcach, Wojewódzki Dom 
Kultury w Kielcach.

Małgorzata
Niewczas-Sochacka

- To dla nas zaszczyt, że Ziemia Świętokrzyska może gościć myśliwych 
z całej Polski. Tym bardziej, że nasze województwo wyróżnia się bardzo 
dużym udziałem terenów chronionych – mówił marszałek Adam Jarubas

Na Stadionie Leśnym w Kielcach spotkało się kilka tysięcy myśliwych i sympatyków łowiectwa
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 - Wolontariat jest formą speł-
nienia, samorealizacji, szuka-
nia satysfakcji i nowych dróg. 
Dobrze, aby na tym początko-
wym etapie edukacyjnym mło-
dzież angażowała się w życie 
drugiego człowieka. To także 
forma budowania relacji i nie 
ograniczanie ich do przestrzeni 
wirtualnej. Dziś dominują media 
społecznościowe, a wolontariat 
pozwala zbliżyć się do drugie-
go człowieka – mówił Piotr 
Żołądek, członek Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, 
który zachęcał młodzież aby 
niesienie pomocy innym stało 
się ich życiową pasją.
 W spotkaniu udział wzięło 200 
licealistów ze szkół regionu, m.in. z 
Buska-Zdroju, Pińczowia, Skarży-
ska-Kamiennej. Byli także przed-
stawiciele Młodzieżowej Rady 
Miasta w Suchedniowie.
 Ósma edycja „Sejmiku Mło-
dzieżowego Województwa 
Świętokrzyskiego” pod hasłem 
„Pomagamy pomagać” miała 
na celu m.in. uświadomienie 
młodym ludziom jak ważna jest 
bezinteresowna pomoc dru-
giemu człowiekowi – jak działa 
wolontariat oraz pomoc chary-
tatywna.
 - Jako radni Sejmiku wspie-
ramy wiele akcji charytatyw-
nych. Dziś chcemy zarazić mło-
dzież, aby organizowała takie 
inicjatywy, które niosą pomoc. 
Pomagajmy innym, bo kie-
dyś też możemy potrzebować 
wsparcia – mówił radny Sejmi-
ku Grzegorz Gałuszka, który 
przypomniał wszystkim o waż-
nej akcji obchodzonej w paź-
dzierniku - Międzynarodowym 
Dniu Dawcy Szpiku.  

„Pomagamy pomagać”
– Sejmik Młodzieży Województwa 
Świętokrzyskiego
Blisko 200 licealistów z województwa świętokrzyskiego atrakcyjnie spędziło czas 15 października w Centrum Nauki 
w Podzamczu koło Chęcin podczas „Sejmiku Młodzieżowego Województwa Świętokrzyskiego” organizowanego 
przez Urząd Marszałkowski. Tegoroczne spotkanie pod hasłem „Pomagamy pomagać” uświadomiło uczestnikom 
jak ważną rolę w życiu drugiego człowieka odgrywa wolontariat. Z młodzieżą spotkali się:  członek Zarządu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek,  radny Sejmiku Grzegorz Gałuszka, dyrektor Biura Komunikacji Społecz-
nej Urzędu Marszałkowskiego Dariusz Detka.

 Zaproszeni goście opowia-
dając o swojej pracy skutecznie 
zachęcili młodzież do niesie-
nia pomocy  innym, włączania 
się w akcje charytatywne oraz 
uczestniczenia w życiu spo-
łecznym.
 Katarzyna Walaszek, kie-
rownik Biura Młodych Fundacji 
Anny Dymnej  „Mimo Wszyst-
ko” opowiedziała o efektach 
działania fundacji. Została ona 
założona we wrześniu 2003 
roku i jej  głównym zadaniem 
jest pomoc dorosłym osobom 
z niepełnosprawnością intelek-

tualną. Pomogła ponad  20 ty-
siącom osób chorych i niepeł-
nosprawnych w całej Polsce. 
Dofinansowywała leczenie, 
rehabilitację, wspierała eduka-
cję, promowała twórczość ar-
tystyczną. A cytat założycielki 
i prezesa fundacji Anny Dym-
nej, która jednocześnie jest jej 
wolontariuszem podkreśla jej 
skuteczność: „Od 2003 roku je-
stem prezesem Fundacji „Mimo 
Wszystko”. Ma ona moją twarz, 
moje serce, moją duszę i za 
wszelkie jej działania jestem 
całkowicie odpowiedzialna”.

 O swojej działalności opowie-
dział Dariusz Lisowski, prezes 
Fundacji Miśka Zdziśka „Błękitny 
Promyk Nadziei” , która w woje-
wództwie świętokrzyskim zasły-
nęła z wielu akcji charytatywnych,  
miedzy innymi: „Nastała Mania 
Nakrętek Zbierania”. Mieszkańcy 
regionu chętnie zbierają plastiko-
we nakrętki po napojach i dzięki 
temu pomagają osobom niepeł-
nosprawnym.
 Agnieszka Mazur ciekawie 
zaprezentowała Salezjański Wo-
lontariat Misyjny - Młodzi Światu. 
Powstał w 1997 roku i pracuje na 
rzecz krajów najbardziej potrze-
bujących naszego wsparcia. An-
gażuje się między innymi w: do-
żywienie ubogich w Czadzie, po-
moc dla Nepalu, budowę pięciu 
studni w Czadzie, zakup książek 
do biblioteki w Dar es Salaam, 
administracyjnej stolicy Tanzanii.
 W zaciętej rywalizacji kon-
kursowej o tematyce wolonta-
riatu, pomocy charytatywnej 
oraz samorządzie uczniowie 
dwóch szkół wywalczyli pierw-
sze miejsca i oprócz indywidu-
alnych nagród zdobyli atrakcyj-
ne upominki dla swoich liceów: 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Opatowie oraz I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefa-
na Żeromskiego w Kielcach.
 Młodzież obejrzała atrak-
cyjne akrobacje rowerowe 
w wykonaniu Mateusza Ko-
walczyka oraz uczestniczyła 
w pokazie fizyko-chemicznym 
przygotowanym przez pracow-
ników Regionalnego Centrum 
Naukowo-Technologicznego.

Paulina Strojna

Nagrody w konkursie wiedzy o wolontariacie
wręczył Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa

 Około 200  licealistów z regionu wzięło udział
w VIII edycji Sejmiku Młodzieżowego Województwa Świętokrzyskiego
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 Podczas warsztatów organi-
zowanych przez Pedagogiczną 
Bibliotekę Wojewódzką w Kiel-
cach, Świętokrzyskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli oraz 
Ośrodek Rozwoju Edukacji 
i Grupę Edukacyjną , Agata 
Binkowska odczytała list gra-
tulacyjny od Adama Jarubasa, 
marszałka województwa: To 
niewątpliwa okazja do podsu-
mowań i refleksji nad tym, co 
minęło, ale także moment do 
przemyśleń o przyszłości biblio-
teki, określenia jej roli we wciąż 
zmieniającej się rzeczywisto-
ści edukacyjnej. Niewątpliwie 
w ciągu tych kilkudziesięciu lat 
funkcjonowania w bibliotece i jej 
filiach zmieniło się na lepsze. To 
dzięki Państwu Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka w Kiel-
cach zajmuje godne miejsce na 
mapie edukacyjnej i kulturalnej 
regionu świętokrzyskiego.
 Urszula Salwa, dyrektor bi-
blioteki, podziękowała za dotych-
czasową współpracę wszystkim 
instytucjom, w tym Departamen-
towi Promocji, Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki UMWŚ oraz 
Zarządowi Województwa Święto-
krzyskiego. Zwróciła się także do 

E-podręczniki w edukacji 
wczesnoszkolnej 

Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele uczestniczyli w warsztatach pn. „Jak pracować z e-podręcznikiem?”. W wyda-
rzeniu uczestniczyła Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, która z okazji 70-lecia 
istnienia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, na ręce dyrektor Urszuli Salwy złożyła list gratulacyjny 
od marszałka.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, wspólnie 
z jedenastoma filiami na terenie województwa służy środowi-
sku lokalnemu. Oferuje bogate zbiory, organizuje konferencje, 
szkolenia, konkursy międzyszkolne. Pracownicy PBW prowa-
dzą lekcje biblioteczne dla wszystkich poziomów nauczania. 
Przygotowują bibliografie, wystawy, spotkania autorskie. Przez 
całe lata biblioteka wspierała przede wszystkim nauczycieli 
i studentów. Od kilku lat otwarta jest dla wszystkich miesz-
kańców regionu świętokrzyskiego. Zasoby placówek powiato-
wych to, nierzadko, jedyne naukowe księgozbiory w powiecie. 
W Kielcach czytelnicy mają do dyspozycji 265 tys. zbiorów, 
w tym 244 tys. książek, 9 tys. zbiorów multimedialnych. Rocz-
nie prenumerowanych jest ok. 170 tytułów czasopism, w więk-
szości naukowych.

zgromadzonych w WDK nauczy-
cieli. – Docieramy do Państwa 
poprzez filie w całym wojewódz-
twie, wsłuchujemy się w wasze 
problemy i je analizujemy. Dzię-
kujemy za obecność, będziemy 
nadal takie spotkania organizo-
wać – mówiła.
 Zanim uczestnicy warsz-
tatów rozpoczęli ćwiczenia 
z e-podręcznikami, wysłuchali 
Edyty Kraski, koordynatora 
projektu e-podręczniki oraz 
Adama Cyrańskiego, właści-
ciela marek MAC Edukacja 

i Juka, którzy zaprezentowali 
możliwości związane z uży-
waniem nowego, wirtualnego 
podręcznika. Podkreślili, że 
mimo dużego wyzwania orga-
nizacyjnego udało się stworzyć 
podręcznik multimedialny, no-
woczesny i pomocny w nauce.
 - Te warsztaty są ważne, 
szczególnie w czasie, kiedy kom-
puter i Internet są nieodłącznymi 
narzędziami ucznia na każdym 
etapie jego kształcenia. Cieszę 
się, że podstawowy elementarz, 
z którego kiedyś pobierałam na-

ukę to już czas przeszły. XXI wiek 
i bardzo szybko postępujący 
proces cywilizacyjny i rozwojowy 
powodują, że ten e-podręcznik 
to jak najbardziej trafiona forma 
i trafione narzędzie do tego, żeby 
wykorzystać je w celu nauczania 
młodych ludzi – mówiła Agata 
Binkowska.
 - Rewolucja informatyczna 
i powstające udogodnienia jak 
e-podręczniki będą dobrym 
uzupełnieniem tradycyjnych 
podręczników. Wierzę, że ni-
gdy nie dojdzie do sytuacji, że 
papierowa forma zostanie cał-
kowicie wyparta – mówił Jacek 
Wołowiec, dyrektor Święto-
krzyskiego Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli w Kielcach.
 Celem warsztatów było na-
bycie wiedzy i praktycznych 
umiejętności w zakresie pracy 
z e-podręcznikiem do edukacji 
wczesnoszkolnej oraz zapo-
znanie ze sposobem wyko-
rzystania tego narzędzia edu-
kacyjnego w pracy z dziećmi. 
Piątkowe ćwiczenia z e-pod-
ręcznikiem pokazały także, 
w jaki sposób łączyć tradycyjne 
nauczanie z tym wirtualnym.

Emilja Sitarska

List gratulacyjny z okazji 70-lecia istnienia PBW na ręce dyrektor placówki 
Urszuli Salwy złożyła Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa 

W warsztatach pn. „Jak pracować z e-podręcznikiem?
 uczestniczyli nauczyciele oraz dyrektorzy świętokrzyskich szkół
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Wicemarszałek Jan Maćkowiak
odznaczony przez Kombatantów
Drugie posiedzenie plenarne Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych miało uroczysty charakter - wręczono na nim bowiem Kombatanckie Krzyże Zasługi. Odznacze-
nie to otrzymał m.in. wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Jan Maćkowiak.

 Na odbywającym się 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Świętokrzyskie-
go posiedzeniu zebrali się 
kombatanci, przedstawiciele 
związków kombatanckich oraz 
władze samorządowe.

 Podczas spotkania kilku-
dziesięciu przybyłym gościom 
wręczono Kombatanckie Krzy-
że Zasługi, przyznawane przez 
Zarząd Główny Związku Kom-
batantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych, jako wyraz 

szacunku dla zasługi w dziele 
wyzwolenia kraju, a także upo-
wszechniania szczytnych trady-
cji kombatanckich. Ich przyzna-
nie wiąże się z obchodami 70. 
rocznicy historycznego zwycię-
stwa Narodów Sprzymierzo-
nych nad hitlerowskim agreso-
rem.
 Medal otrzymali m.in. wice-
marszałek województwa świę-
tokrzyskiego Jan Maćkowiak 
i Karol Fijałkowski, pełnomoc-
nik ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego.
 - Ogromnie dziękuję za to 
wyróżnienie, jestem nim za-
szczycony i wzruszony. Czuję 
się jednak przede wszystkim 
zobowiązany aby jeszcze ak-
tywniej wspierać państwa dzia-

łania i służyć waszym ideom. 
Swoim życiem pokazaliście 
i pokazujecie, jak być bohate-
rem w czasach wojny i wzorem 
w czasach pokoju. Każde spo-
tkanie z państwem to dla mnie, 
przedstawiciela pokolenia, 
które nie doświadczyło wojny, 
chwila uroczysta - powiedział 
po otrzymaniu odznaczenia wi-
cemarszałek Jan Maćkowiak, 
który pogratulował również po-
zostałym wyróżnionym.
 - Gdyby nie bezcenna po-
moc, którą otrzymujemy od Sa-
morządu Województwa Święto-
krzyskiego, byłoby nam znacz-
nie trudniej wypełniać naszą 
misję i działać w takim zakresie. 
Serdecznie za nią dziękujemy - 
dodał Zdzisław Dobrut.

Mateusz Cieślicki

Jubileuszowa statuetka
z okazji 25-lecia samorządności 
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego otrzymał statuetkę podczas uroczystości z okazji 25. rocznicy wejścia 
w życie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz pierwszych wyborów do samorządu terytorialnego. Wyróżnienie 
w imieniu samorządu wojewódzkiego odebrał  27 września członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazi-
mierz Kotowski.

 27 września w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Kielcach 
przedstawiciele samorządów 
powiatu kieleckiego świętowali 
obchody 25-lecia samorząd-
ności w Polsce. Podczas uro-
czystości zorganizowanej przez 
Starostwo Powiatowe w Kiel-
cach,  Samorząd Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego otrzymał 
statuetkę, która jest symbolem 
solidarnej pracy nad rozwo-
jem regionu. Statuetkę odebrał 
członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierz 
Kotowski. 

 Odbyła się również debata 
z udziałem samorządowców. 
Dr Janina Kowalik, politolog 
i socjolog z Instytutu Nauk Poli-
tycznych Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach dała 
wykład na temat idei samorząd-
ności oraz historii odradzania się 
samorządu terytorialnego w Pol-
sce i jego reform na przestrzeni 
ostatnich dekad.
 Zwieńczeniem obchodów był 
koncert musicalowo-operetkowy 
Magdaleny Pilarz-Bobrowskiej 
i Tomasza Białka oraz Salonowej 
Orkiestry Camerata z Krakowa.

Wicemarszałek Jan Maćkowiak
uhonorowany został Kombatanckim Krzyżem Zasługi

Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa,
odebrał statuetkę z rąk Michała Godowskiego, starosty kieleckiego
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 Uczestnicy wydarzenia pt. 
„Jak to drzewiej było…” usłyszeli 
opowieść Agnieszki Malinow-
skiej związanej z Towarzystwem 
Przyjaciół Starachowic na temat 
zapomnianej kultury żydowskiej 
w Starachowicach, zobrazowaną 
prezentacją multimedialną. Nato-
miast o dawnych czasach w gro-
dzie nad Kamienną barwnie 
opowiadał  Paweł Grudniewski, 
autor książki pt. „Zakłady i mia-
sto Starachowice na przestrzeni 
lat” . Obejrzeć można było także 
kilkuminutowy film ukazujący po-
stacie i wydarzenia, które na za-
wsze wpisały się w historię mia-
sta. Spotkanie w Starachowickim 
Centrum Kultury, które poprowa-
dziła Monika Górczyńska, dy-

Dni Dziedzictwa
w Starachowicach i Jędrzejowie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Filia w Starachowicach po raz kolejny włączyła się w odchody 
Europejskich Dni Dziedzictwa, tym razem wspólnie ze Starachowickim Centrum Kultury. Natomiast Filia PBW w Ję-
drzejowie zorganizowała spotkanie poświęcone archeologii Ponidzia oraz wycieczkę do unikalnego Klasztoru oo. 
Cystersów w Jędrzejowie.

rektor starachowickiej biblioteki, 
uświetnił występ zespołu Plejada
 Przedsięwzięciu towarzy-
szyła wystawa „Dawne życie 
w Starachowicach w fotografii”.  
Można było także odwiedzić 
Izbę Pamięci Żydów Wierzbnic-
kich, wzbogaconą na tę oko-
liczność wystawą męskich 
i żeńskich strojów.
 Podczas spotkania w Ję-
drzejowie, Dariusz Greń, arche-
olog z Muzeum Regionalnego 
w Pińczowie przybliżył tematykę 
związaną z archeologią Ponidzia 
i sposobami ratowania wyko-
palisk. - Podczas pokazu multi-
medialnego uczestnicy spotka-
nia mogli dowiedzieć się m.in. 
o cmentarzysku w Korytnicy 

i Krzyżanowicach Dolnych oraz 
sposobach chowania zmarłych 
w pradziejach Ponidzia. Każdy 
z uczestników mógł obejrzeć 
eksponaty wydobyte z tych 
dwóch stanowisk archeologicz-
nych. Poruszono również temat 
współczesnych zagrożeń dla 
stanowisk archeologicznych Po-
nidzia - poinformowała Bożena 
Piątek z Pedagogicznej Bibliote-
ki w Jędrzejowie 
 W ramach EDD, biblioteka 
zorganizowała wspólnie z Klasz-
torem Cystersów w Jędrzejowie 
konferencję „Kulturotwórczy za-
kon cysterski w Jędrzejowie”. 
Historię klasztoru i jego znacze-
nie w dziejach przybliżył dr Jan 
Strumiłowski oprowadzając 

zebranych po klasztorze i pod-
ziemiach klasztornych. Wśród 
zaproszonych gości byli: staro-
sta jędrzejowski Edmund Kacz-
marek, dyrektor Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej Urszula 
Salwa, wicedyrektor PBW Grze-
gorz Cuper oraz prelegenci: 
prof. Czesław Deptuła z KUL, 
dr Artur Lis – autor wielu książek 
o Wincentym Kadłubku i Jolanta 
Jakubczyk z ZSP Nr 1. Tematy-
ką wykładów dotyczyła zasług bł. 
Wincentego Kadłubka w rejestro-
waniu utraconych kart z historii 
Polski. Swoje prace przedstawia-
jące klasztor  oraz inne zabytki  
zaprezentował i omówił jędrze-
jowski artysta malarz Zbigniew 
Kasprzak.

Podziękowania dla odchodzącej
na emeryturę Longiny Pyszniak

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podziękował za wieloletnią pracę i zaangażowanie odchodzącej na eme-
ryturę pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia Longinie Pyszniak. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Świętokrzyskiego zajmowała się ona m. in. programami polityki zdrowotnej.

 - Chcemy Pani bardzo podzię-
kować za zaangażowanie i pasję, 
które wkładała Pani w swoją pra-
cę w Urzędzie Marszałkowskim, 
za wrażliwość wyniesioną z pracy, 
którą wykonywała Pani wcześniej, 

i życzeń przyłączyli się wicemar-
szałek Jan Maćkowiak, człon-
kowie Zarządu Województwa: 
Agata Binkowska, Kazimierz 
Kotowski i Piotr Żołądek, sekre-
tarz województwa Bernard Antos 
i skarbnik województwa Maria Fi-
dzińska-Dziurzyńska.
 - Jestem bardzo wzruszona. 
To są naprawdę ogromne emo-
cje – podziękowała Longina 
Pyszniak za kwiaty i życzenia.
 Longina Pyszniak pracowała 
w Urzędzie Marszałkowskim od 
1999 roku, ostatnio w Departa-
mencie Ochrony Zdrowia, na 
wieloosobowym stanowisku ds. 
Profilaktyki i promocji zdrowia. 
Zajmowała się m. in. przygo-
towywaniem i realizowaniem 
programów polityki zdrowotnej, 

opracowywaniem dokumentów 
strategicznych w zakresie ochro-
ny zdrowia, współpracą z organi-
zacjami pozarządowymi. 
 Longina Pyszniak z wykształ-
cenia jest pielęgniarką, wcze-
śniej pracowała jako pielęgniarka 
anestezjologiczna w Wojewódz-
kim Szpitalu Zespolonym w Kiel-
cach, a następnie w szpitalu 
przy ul. Kościuszki. W 1991 roku 
została wybrana na przewodni-
czącą Świętokrzyskiej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych, pełniła tę 
funkcję przez dwie kadencje.
 Emeryturę Longina Pyszniak 
planuje spędzać raczej aktywnie: 
– Mam działkę którą uwielbiam 
się zajmować i pięcioro wnucząt, 
którym też poświęcam swój czas.

J.M.

przed przejściem do urzędu. Jed-
nocześnie życzymy powodzenia, 
radości i sukcesów na nowym 
etapie życia, który Pani rozpo-
czyna – podziękował marszałek 
Adam Jarubas. Do podziękowań 

Longina Pyszniak przyjęła podziękowania za długoletnią,
pełną pasji i zaangażowania pracę
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 W dniach 17-18 listopada 2015 r. województwo świętokrzyskie będzie gospodarzem IV posiedzenia Stałej Ogólnopolskiej Konferencji 
Współpracy Międzynarodowej Samorządów pn. „Polska – państwa nordyckie. Samorządowy wymiar współpracy międzynarodowej”, któ-
re zostało objęte patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „25 lat Samorządności”. W konferencji udział wezmą przedstawiciele 
jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego z całego kraju,  przedstawiciele administracji 
rządowej, ambasad państw nordyckich, jak również przedstawiciele świata biznesu i nauki oraz eksperci z kraju i zagranicy.
 Stała Ogólnopolska Konferencja Współpracy Międzynarodowej Samorządów, zainicjowana przez województwo wielkopolskie, jest 
wydarzeniem organizowanym corocznie w innym regionie Polski. Stanowi ona ważne forum wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk 
odnośnie współpracy międzynarodowej polskich samorządów. Każda edycja wydarzenia gromadzi kilkuset uczestników: przedstawicieli 
samorządu terytorialnego i administracji rządowej, polityków, przedstawicieli organizacji naukowych oraz pozarządowych z Polski i z za-
granicy. Podczas wydarzenia omawiają oni nowe wyzwania z zakresu współpracy międzynarodowej stojące przed władzami lokalnymi 
i regionalnymi.
 Tegoroczna edycja Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów (SOKWMS) koncentrować się bę-
dzie na dwóch obszarach. Pierwszym jest propagowanie idei samorządności, ze szczególnym naciskiem na samorządowy wymiar poli-
tyki zagranicznej oraz sukces polskiej transformacji ustrojowej z uwagi na 25. rocznicę przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego 
obchodzoną w 2015 r. Drugim obszarem jest podkreślenie znaczenia współpracy polsko-nordyckiej, m.in. z uwagi na sprawowane od 
1.07.2015 r. do 30.06.2016 r. polskie przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego oraz dotychczasową owocną i dynamicznie 
rozwijającą się współpracę z partnerami nordyckimi. 

Więcej informacji nt. wydarzenia można znaleźć na stronie: 
www.konferencja.e-swietokrzyskie.pl
Rejestracja on-line na konferencję otwarta jest do 6 listopada 2015 r.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE –
STOLICĄ POLSKIEGO SAMORZĄDU ‘2015

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego

polskiej polityki zagranicznej 2015”

Budżety gospodarstw domowych w Świętokrzyskiem.
Jakość życia przeciętnego mieszkańca w regionie
Od kilkudziesięciu lat Główny Urząd Statystyczny realizuje na terenie całego kraju reprezentacyjne badanie budże-
tów gospodarstw domowych. Stanowi ono podstawowe źródło informacji o warunkach życia ludności tj. poziomie 
i strukturze dochodu rozporządzalnego, wydatków i spożycia oraz wyposażeniu gospodarstw domowych w przed-
mioty trwałego użytkowania.

 Z przeprowadzonego w 2014 r. 
badania wynika, że sytuacja ma-
terialna gospodarstw domowych 
w woj. świętokrzyskim nieznacz-
nie poprawiła się w porównaniu 
do 2013 r. Mimo, iż więcej wyda-
waliśmy, osiągnęliśmy również 
wyższe dochody. Przeciętny mie-
sięczny dochód rozporządzalny 
na osobę ukształtował się na 
poziomie 1199,74 zł i był realnie 
wyższy o 4,0% od uzyskanego 
rok wcześniej. Wielkość ta stano-
wiła 89,5% przeciętnego dochodu 
rozporządzalnego w kraju. Zdecy-

dowanie najwyższymi dochodami 
na 1 osobę dysponowały gospo-
darstwa domowe z woj. mazo-
wieckiego - 1704 zł.
 W strukturze dochodów ba-
danych gospodarstw domowych 
naszego województwa przewa-
żały dochody z pracy najemnej, 
czyli wynagrodzenia i pochodne 
– 49,2% oraz dochody ze świad-
czeń z ubezpieczeń społecznych 
i pomocy społecznej – 32,0%.
 Analogicznie do dochodów 
wzrastały wydatki. W 2014 r. 
przeciętne miesięczne wydatki 

w gospodarstwach domowych 
na osobę osiągnęły w woj. 
świętokrzyskim poziom 969,83 
zł i były realnie wyższe o 5,1% 
od wydatków poniesionych 
w 2013 r. Wydawaliśmy o 1/10 
mniej niż przeciętne gospodar-
stwo domowe w Polsce. Od 
wielu lat budżet świętokrzyskich 
gospodarstw domowych w naj-
większym stopniu obciążony 
jest wydatkami na żywność i na-
poje bezalkoholowe.  W 2014 r. 
kwoty przeznaczane na tę gru-
pę wydatków stanowiły prawie 

27%. Przeciętnie na 1 osobę 
w gospodarstwie domowym 
wydatkowano z tego tytułu bli-
sko 259 zł. 1/5 wydatków prze-
znaczaliśmy na opłaty związane 
z użytkowaniem mieszkania lub 
domu i nośniki energii (ponad 
201 zł). Mieszkańcy naszego re-
gionu przeznaczali więcej środ-
ków finansowych niż przeciętnie 
w kraju na podstawowe artykuły 
i usługi takie jak: żywność i na-
poje bezalkoholowe, wydatki 
związane z mieszkaniem oraz 
odzież i obuwie. Mniej natomiast 
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 Animatorzy przez cały dzień 
prowadzą gry, zabawy i kon-
kursy. Czarownica Hogata spali 
Wasze smutki, nawarzy eliksiru 
na zwinność i poczęstuje napa-
rem z różowego ogona myszy. 
Sycylia zrobi wiedźmową fry-
zurę i halloweenowy makijaż. 
W Chacie u Tekli Etna ugości 
Was kolorowymi karaluchami 
z galaretką, korą dębu z Łysej 
Góry lub aromatyczną zupą 
dyniową. Cecylia i Hortensja 
przeprowadzą Was przez wrota 
czarownicy i tunel odwagi. Za-
graj w quidditcha, wiedźmowe 
ringo, ugotuj magiczną zupę 
z pająków i tłustych robaków, 
spróbuj przejść bez szwanku 
przez pajęczą sieć i weź udział 
w zabawie „Cukierek czy psi-
kus”. To tylko namiastka atrakcji 
które proponuje bałtowska Sa-
batówka.
 W każdy październikowy 
weekend w odwiedziny do 
bałtowskich Czarownic przy-
jeżdżają przyjaciele z Europej-
skiego Centrum Bajki z Paca-
nowa. Koziołek Matołek i jego 
bajkowi przyjaciele zapraszają 
do wspólnej zabawy. Stoisko 
zabawowe Pacanowa znajduje 
się tuż naprzeciwko wejścia do 
Sabatówki. Razem z Koziołkiem 
Matołkiem zagrajcie w klocki 
konstrukcyjne „Bump” i „Zoob”, 
w gry wielkoformatowe „zgadnij 
kto to” lub „memory”. Spróbuj-
cie swoich sił w warsztatach 
plastycznych i poznaj „Tajem-

Wioska Czarownic – bałtowska Sabatówka 
Jak co roku jesienią Bałtów został opanowany przez czarownice, skrzaty i chochliki. Wprowadziły się one do bał-
towskiej Sabatówki, jedynego takiego miejsca na mapie Polski, pełnego bajkowych postaci, cudownych dekoracji, 
gdzie każdy bez względu na wiek może spróbować swoich sił w białej magii.

nicę łyżeczki miodu”. Wszystkie 
gry i zabawy na stoisku ECB są 
bezpłatne.
 Ogromną frajdą dla naj-
młodszych są spotkania z Pa-
nem Ząbkiem – znanym i nie-
zwykle zabawnym magikiem 
i iluzjonistą. W trakcie przed-
stawienia do zabawy wciągana 
jest również publiczność - która 
jak się okazuje, również umie 
czarować! Tego show nie moż-
na pominąć.
 W każdą niedzielę paździer-
nika  wszystkich gości zapra-
szamy na spektakl pt. „Sabat 
Czarownic i ich Przyjaciół”. 
Jest to niezwykle barwna i za-
bawna opowieść o Czarownicy 
bez miotły, która utraciła swoje 
magiczne moce. Przybywa do 
Bałtowa, bo jak głosi legenda, 
tylko spotkanie z mieszkającym 
tu pająkiem Alexem może po-
móc jej znów stać się w pełni 
czarownicą. 

Cukierek albo psikus. Psikus 
albo pomoc!
 Po raz pierwszy tej jesieni 
bałtowskie czarownice połączy-
ły siły z Fundacją Spełnionych 
Marzeń i razem zbierają pie-
niądze na leczenie 6-letniego 
Michałka Bandury, który cho-
ruje na białaczkę. Czarownice 
przekażą na ten cel 2 zł z każ-
dego zakupionego biletu na 
Sabatówkę. Do akcji przyłączyli 
się również znani artyści.  Świę-
tokrzyskie legendy czytali m.in:  

Justyna Tomańska – wolonta-
riuszka w Fundacji Spełnionych 
Marzeń, pomysłodawczyni 
i prowadząca program „Najlep-
sze dla Dzieci” oraz  Mariusz 
Totoszko – znany piosenkarz. 
Gościł również Wojtek Łusz-
czykiewicz – wokalista, gitarzy-
sta, kompozytor, autor tekstów 
i dziennikarz, obecnie wokali-
sta grupy Video. Zespół Video 
otrzymał nagrodę w kategorii 
Kultura podczas gali „Gwiazdy 
Dobroczynności” za wsparcie 

dla osób niesłyszących. Razem 
z grupą „Młodzi Migają Muzy-
kę” nagrali teledysk „Dobrze, że 
jesteś” w którym treść piosenki 
została przekazana za pomocą 
języka migowego. Teledysk do 
tej pory obejrzało blisko 2,5 mln 
osób.

Więcej informacji
na www.juraparkbaltow.pl

Wioska Czarownic
jest czynna

do 31 października.

wydatkowano m. in. na rekre-
ację i kulturę czy restauracje 
i hotele.
  Jak wynika z danych, spadło 
spożycie ilościowe większości 
podstawowych artykułów żyw-
nościowych, w tym najbardziej 
jogurtów – o 7,0%, jaj o 5,1% 
i serów o 4,2%. Wzrosło nato-
miast owoców o 10,3% i cukru 
o 8,1%. Woj. świętokrzyskie 
pozostaje od kilku lat liderem 
pod względem spożycia wa-

rzyw – zjadaliśmy ich przecięt-
nie w miesiącu blisko 11 kg na 
1 osobę, tj. o prawie 2 kg więcej 
niż statystyczny Polak. Najwię-
cej w porównaniu do mieszkań-
ców innych województw konsu-
mowaliśmy także mięsa - blisko 
6 kg i pieczywa - prawie 5 kg. 
 Wyniki badania budże-
tów gospodarstw domowych 
wskazują, że nastąpiła popra-
wa wyposażenia gospodarstw 
domowych w dobra trwałego 

użytkowania, zwłaszcza w kom-
puter osobisty z szerokopasmo-
wym dostępem do Internetu 
i zmywarkę do naczyń. Prawie 
wszystkie gospodarstwa wypo-
sażone były w odbiornik telewi-
zyjny i chłodziarkę (odpowiednio 
ok. 99% i 98%). Woj. świętokrzy-
skie należało w 2014 r. do gru-
py województw, w których 65% 
gospodarstw domowych było 
wyposażonych w samochód 
osobowy i tyle samo posiadało 

komputer z dostępem do Inter-
netu, w tym 43% z dostępem 
szerokopasmowym.
 Ponad połowa badanych go-
spodarstw domowych oceniała 
swoją sytuację materialną jako 
przeciętną, co czwarte gospo-
darstwo postrzegało ją jako ra-
czej dobrą albo bardzo dobrą, 
a niespełna co piąte – jako ra-
czej złą lub złą. 

Urząd Statystyczny
w Kielcach

Nasz Region 10 (106) / 2015 

W odwiedziny do bałtowskich czarownic przyjeżdża Koziołek Matołek
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 Plebiscyt „Świętokrzyski Anioł 
Dobroci” jest inicjatywą Samo-
rządu Województwa Świętokrzy-
skiego, która odbywa się od 
2005 roku. Jest on formą ukłonu, 
podziwu i wyrazu szacunku dla 
tych, którzy dodatkowo, poza 
swoimi obowiązkami angażują 
się, wspierając potrzebujących. 
Statuetka „Świętokrzyskiego 
Anioła Dobroci” jest przyznawa-
na w kategorii indywidualnej i ze-
społowej.
 - Każdemu wystąpieniu towa-
rzyszy pewien ładunek emocji, 
ale dziś jest on szczególnie duży 
bo spotykamy się z cichymi bo-
haterami życia wielu osób. Chcę 
państwu podziękować za to, że 
w tak trudnych czasach, pełnych 
komercjalizacji i indywidualiza-
cji, pracujecie dla dobra innych. 
Pokazujecie tym samym, że wa-
szemu działaniu towarzyszą re-
fleksja i system wartości, dzięki 
którym poszukujecie odpowiedzi 
na pytania po co i dla kogo żyje-
my. Wszystko co czynicie, czyni-
cie z dobroci serca i za to należą 
wam się brawa bo pokazujecie 
innym, że można żyć inaczej, le-
piej dla ludzi – mówił laureatom 
Piotr Żołądek, który podzię-
kował również za organizację 

Poznaliśmy „Świętokrzyskie 
Anioły Dobroci”
Już po raz 11. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego wyróżnił tych, którzy bezinteresownie wspierają najbar-
dziej potrzebujących w naszym regionie. Statuetki i wyróżnienia „Świętokrzyskim Aniołom Dobroci” podczas uro-
czystości odbywającej się w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach wręczał członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego, Piotr Żołądek.

tego wydarzenia Regionalnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
z dyrektor Barbarą Jakacką – 
Green na czele.
 Statuetkę „Świętokrzyski Anioł 
Dobroci” w kategorii indywi-
dualnej otrzymał Ojciec Paweł 
Chmura - Gwardian Klasztoru 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
Zakonu Braci Mniejszych Kon-
wentualnych w Chęcinach. 
 - Człowieka trzeba zawsze 
kochać i zawsze mu pomagać 
bo każdy może się pogubić. 

Poszedłem do zakonu aby czy-
nić dobro i staram się to robić. 
Wszystkie moje działania, które 
zostały docenione, to wynik po-
mocy ludzi, których spotykam – 
powiedział laureat.
 Wyróżnienia w kategorii in-
dywidualnej trafiły do:  Izabeli 
Wałęgi, prezes koła Polskiego 
Związku Niewidomych w Stara-
chowicach, wiceprezesa  oddzia-
łu Świętokrzyskiego PZN oraz do 
Jarosława Kuby ze Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa Działania 

‘Krzemienny Krąg” w Bałtowie, 
z które inicjatywy powstał  Park 
Jurajski. Jest on  laureatem licz-
nych konkursów, mi.in: nagrody 
Polskiej Rady Biznesu im. Jana 
Wejcherta za działalność spo-
łeczną.
 Nagroda w kategorii grupowej 
trafiła do Domu Pomocy Spo-
łecznej w Łagiewnikach.   Jest 
to jeden z pierwszych DPS dla 
osób niepełnosprawnych w re-
gionie świętokrzyskim. Obecnie 
dysponuje 185 miejscami dla 
mężczyzn niepełnosprawnych 
intelektualnie i przewlekle soma-
tycznie chorych.
 Nagrodę odebrał Jerzy Kul-
piński, dyrektor placówki. - Je-
stem szczęśliwy, że mogłem 
odebrać to wyróżnienie. To na-
groda dla każdego ze 135 pra-
cowników ośrodka, którzy ciężko 
pracują by służyć mężczyznom 
niepełnosprawnym Dziękuję za 
docenienie ich pracy – powie-
dział Jerzy Kulpiński.
 Goście, po oficjalnej części 
uroczystości, zostali zaproszeni 
na spektakl „Zemsta” w reżyserii 
Piotra Szczerskiego.

Mateusz Cieślicki 

Piotr Żołądek i Barbara Jakacka-Green
z wyróżnionymi w plebiscycie

Ojciec Paweł Chmura
odebrał statuetkę Świętokrzyskiego Anioła Dobroci

Piotr Żołądek wręczył wyróżnienie Izabeli Wałędze,
prezes koła Polskiego Związku Niewidomych w Starachowicach 
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 Do 5. edycji Plebiscytu Natio-
nal Geographic Traveler nomi-
nowanych było 16 atrakcji - po 
jednej z każdego z polskich wo-
jewództw. Oddano w nim 63 tys. 
głosów. Nasz region reprezento-
wało Żywe Muzeum Porcelany 
w Ćmielowie, które ostatecznie 
zajęło 2. miejsce, uzyskując 
11,24% wszystkich głosów, a za-
tem ponad 6 tys. Głosowanie 
odbywało się na stronie National 
Geographic.
 Najwięcej głosów - aż 28,5% 
zdobył Pałac Potockich w Radzy-
niu Podlaskim. Wśród „Nowych 
Cudów Polski” ale za Żywym 
Muzeum Porcelany znalazły się 
jeszcze Kościół Pokoju w Świd-
nicy, Filharmonia Szczecińska, 
Rzeczpospolita Ptasia w Parku 
Narodowym Ujście Warty, Cheł-
mno i Kanał Augustowski.
 Olbrzymim sukcesem zakoń-
czyło się także głosowanie na 
Najlepszy Produkt Turystyczny 

Ćmielów i Chęciny mają
olbrzymie powody do radości! 

Znajdujące się w Ćmielowie «Żywe Muzeum Porcelany» zajęło 2. miejsce w prestiżowym plebiscycie National Geo-
graphic Traveler na „7 Nowych Cudów Polski 2015”. Z kolei Zamek Królewski w Chęcinach, który reprezentował 
nasze województwo w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej i portalu Wirtualna Polska na Najlepszy Produkt 
Turystyczny roku 2015, w głosowaniu internautów zdobył znakomite, 2. miejsce.

roku 2015 w konkursie Polskiej 
Organizacji Turystycznej i portalu 
Wirtualna Polska. 
 Wśród 16 kandydatów w kon-
kursie były największe polskie 
atrakcje turystyczne - stworzone 
ręką człowieka lub natury miej-
sca oraz wydarzenia artystyczne. 
Głosujący wybierali najatrakcyj-
niejszy, nowatorski i najbardziej 
przyjazny turystom produkt, który 

daje gwarancję przeżycia wielu 
niezapomnianych doznań kultu-
ralnych, rozrywkowych lub rekre-
acyjno-przygodowych.
 Atrakcją reprezentującą nasze 
województwo był Zamek Królew-
ski w Chęcinach. Tak był on opi-
sywany na stronie plebiscytu:
 „Zamek Królewski w Chęci-
nach wzniesiono na przełomie 
XIII i XIVw. Warownia pełniła wie-
le funkcji, była ośrodkiem życia 
politycznego, rezydencją rodzin 
królewskich, czy też więzieniem 
stanu. Obecnie obiekt to trwała 
ruina, lecz zrewitalizowana w la-
tach 2013-2015. Zwiedzającym 
udostępniono skarbiec zamkowy, 
loch, wewnętrzną cześć warowni 
oraz dwie wieże z punktami wido-
kowymi. Powstała infrastruktura 
turystyczna: toalety, parking oraz 

kawiarnia. Odbudowany został 
również trakt królewski. Na zamku 
odbywają się pokazy walk rycer-
skich, rękodzieła oraz nauki tańca 
średniowiecznego. Warownia sta-
nowi wyjątkowe dziedzictwo hi-
storyczne regionu. Oferta zamku 
obudowana w usługi o najwyższej 
jakości przyciąga rzeszę turystów. 
Obserwujemy 25 proc. przyrost 
zwiedzających porównując do lat 
poprzednich.”
 Głosowanie rozpoczęło się 
19 września i trwało do 3 paździer-
nika. W tym czasie swoje głosy 
oddało ponad 12 tysięcy osób, 
a głosować można było tylko raz. 
 Zamek Królewski w Chę-
cinach otrzymał ponad 17% 
wszystkich głosów, co oznacza 
zajęcie drugiego miejsca w tym 
prestiżowym plebiscycie.
 „Dla zwiedzających stale pod-
wyższamy standard oferowa-
nych przez nas usług. Dążymy 
do tworzenia niekonwencjonal-
nej i rozbudowanej oferty, która 
zadowoli najbardziej wymagają-
cego turystę! Umacniamy naszą 
pozycję jako najatrakcyjniejszy, 
nowatorski i przyjazny produkt 
turystom, a miano wicelidera 
jest tego absolutnym potwier-
dzeniem” - zauważają pracow-
nicy Biura Zamku Królewskiego 
w Chęcinach komentując suk-
ces.
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Zamek Królewski w Chęcinach

Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie
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 Pod numerem telefonu 41 367 
42 08 dyżurują cztery konsultant-
ki, które  rezerwują terminy wizyt 
do poradni czy lekarzy oraz udzie-
lają pacjentom informacji.

Pacjencie, umów się
na wizytę przez call center 
Specjalna telefoniczna linia dla pacjentów działa w Świętokrzyskim Centrum Onkologii od 10 grudnia 2014 roku 
i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00. – Zachęcamy pacjentów, żeby rezerwowali 
terminy wizyt do poradni i lekarzy za pośrednictwem naszego call center. Telefonicznie, bez stania w kolejce, moż-
na umówić się na wizytę do poradni – informuje profesor Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii w Kielcach.

Rezerwacja wizyt do poradni: endokrynologicznej, chemioterapii, hematologicznej 
i brachyterapii odbywa się przy konsolach w tych poradniach. Można tego dokonać 
osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00-15:00, 
w piątki w godzinach 7:00-13:00, pod poszczególnymi numerami telefonów:
- poradnia endokrynologiczna 41 367 41 90 
- poradnia chemioterapii 41 367 46 15 
- poradnia hematologiczna 41 367 48 33 
- poradnia brachyterapii 41 367 40 26 
Dla pacjentów z „zielona kartą” (Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego) w rejestracji 
ogólnej zostało wydzielone  specjalne okienko numer 4, gdzie rejestratorki rezerwują 
terminy zgodnie z obowiązującym przepisami.

 Jak informuje Katarzyna 
Ponikowska, kierownik Działu 
Organizacji Świadczeń Zdro-
wotnych i Rejestracji ŚCO, od 
momentu uruchomienia call 

center do 6 października 2015 
roku zarejestrowano 86825 połą-
czeń. Najwięcej połączeń, bo aż 
695, odebrano 15 stycznia 2015 
roku.  Z tej możliwości umówie-
nia się na wizytę do lekarza ko-
rzysta średnio około 400 pacjen-
tów dziennie, natomiast w porad-
niach przyjmowanych jest zwykle 
około 1200-1400 osób. Dodaje, 
że gdyby pacjenci częściej wy-
bierali sposób umawiania się na 
wizytę do poradni poprzez call 
center, kolejki do okienek w reje-
stracji byłyby jeszcze krótsze.

 Żeby uniknąć długiego cza-
su oczekiwania na połączenie 
z konsultantką call center ŚCO, 
najlepiej dzwonić w godzinach 
popołudniowych, ponieważ li-
nia jest najbardziej obciążona 
w godzinach od 9:00 do 11:00 
(w tych godzinach odebrano od 
momentu uruchomienia infoli-
nii ponad 26 tysięcy połączeń). 
Po godzinie 15:00 dodzwonimy 
się bez zbędnego czekania (od 
grudnia 2014 do 6 października 
2015 około o tej porze zadzwoni-
ło tylko 8000 osób).

 Prezentację na temat Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego prowadziła Anna Banaś 
z Departamentu Wdrażania 
EFS, o Programie POWER opo-
wiadały Justyna Gołębiewska-
-Suchenia oraz Anna Wójcik 
z Głównego Punktu Informacyj-
nego Funduszy Unijnych.
 Bogusława Garus i wolon-
tariusze Centrum Wolontariatu 
zaprezentowali jedno z dzia-
łań w ramach programu ERA-
SMUS+, tzw. Wolontariat Eu-
ropejski EVS, a Jakub Kubiec 
z Fundacji Camposfera wpro-
wadził uczestników w temat 
międzynarodowych wymian 
młodzieży.

O finansach dla
organizacji młodzieżowych
W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach odbyło się spotkanie dla organizacji pracujących z młodzieżą, 
podczas którego dyskutowano możliwości finansowania projektów młodzieżowych z dostępnych programów. To 
pierwsze z cyklu wydarzeń w ramach prowadzonego przez Rzecznika Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim 
„Poradnika dla organizacji młodzieżowych”. 

 - W spotkaniu uczestniczyli 
reprezentanci różnych organiza-
cji z całego regionu, większość 
z nich nie ma  doświadczenia 
w programach, o których była 
mowa. Szczególnie ubolewam 

nad bardzo małym zainteresowa-
niem programem ERASMUS +, 
bo daje on wspaniałe możliwości 
urozmaicenia pracy z młodymi 
ludźmi. Spotkania z rówieśnikami 
zza granicy to rzecz, którą mło-

dzież lubi najbardziej. Ale od lat 
świętokrzyskie jest na ostatnim 
lub przedostatnim miejscu jeśli 
chodzi o ilość zrealizowanych 
projektów - komentuje Barbara 
Zamożniewicz, rzecznik mło-
dzieży przy Urzędzie Marszałkow-
skim, organizatorka spotkania. 
 Kolejne spotkanie w ramach 
„Poradnika” planowane za kilka-
naście tygodni dotyczyć będzie 
promocji w mediach regionalnych. 
Już dziś serdecznie zapraszamy. 
 Wszystkie inicjatywy i działa-
nia Rzecznika Młodzieży można 
śledzić na profilu: 
www.facebook.com/rzecz-
nikmlodziezy

B.Z.

Podczas spotkania w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach
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Krzyżówka
 Litery z pół ponumerowanych w prawych dolnych rogach ułożone od 1 do 23 utworzą hasło. Wśród autorów prawidłowych 
odpowiedzi wylosujemy nagrody. Rozwiązania prosimy nadsyłać listownie na adres Redakcji.  Czekamy do 18 listopada br.
Miło nam poinformować, że upominki za rozwiązanie krzyżówki sprzed miesiąca otrzymują panie Urszula Grzesik z Połańca, 
Karolina Nieckarz z Kielc i Anna Zięba z Niegosławic. Prosimy o kontakt z redakcją w celu odebrania nagród. 

POZIOMO:
1. Miesiąc po wrześniu. 7. Słodkowodny pierwotniak. 9. Oddanie sprawie. 10. Ludowy taniec węgierski.  12.  Na końcu lassa. 13.  Miasto 
w woj. śląskim. 19.  Dusigrosz, kutwa. 20. Miasto znane z wyrobu porcelany. 22. Wytwórnia piwa. 24. Mała rybka na przynętę. 25.  Fiole-
towo kwitnie jesienią. 26.  „Piwna” roślina. 27. Składa tekst w drukarni. 28. Obszar uprawy.

PIONOWO:
1. Siatka utkana przez pająka. 2. Młody koń. 3. Do rozwiązania.  4. Pisze szkice literackie. 5. Brzeg, kant. 6. Gerard, legendarny piłkarz 
Ruchu Chorzów.  8. Mieszkanka Kijowa. 10. Obłęd, obłąkanie.  14. Kolejność, porządek. 15. Zespół cech psychicznych właściwych da-
nemu człowiekowi. 16. Gmina w powiecie opatowskim. 17. Miasto w powiecie kieleckim. 18. Przeciwnik w dyskusji.  21. Tytoń do żucia. 
23. Przedmiot kultu pogan.

Krzyżówkę przygotował Robert Siwiec


