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 Stała Ogólnopolska Konferen-
cja Współpracy Międzynarodo-
wej Samorządów jest wydarze-
niem organizowanym corocznie 
w innym regionie Polski. Stanowi 
ona ważne forum wymiany do-
świadczeń i najlepszych praktyk 
w obszarze współpracy między-
narodowej pomiędzy polskimi 
jednostkami samorządu teryto-
rialnego wszystkich szczebli ad-
ministracyjnych a administracją 
rządową. 
 W obradach uczestniczyli 
m.in. przewodniczący Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskie-
go Arkadiusz Bąk, marszałek 
województwa świętokrzyskiego 
Adam Jarubas, wicemarszałek 
Jan Maćkowiak czy dyrektor 
Departamentu Promocji, Edu-
kacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, 
Jacek Kowalczyk.
 - Konferencja ta pokazuje 
nowe wyzwanie samorządów, 
którym jest wkład w politykę 
zagraniczną na poziomie regio-
nalnym. Chcemy zastanowić 
się nad kondycją kompetencji 
samorządów i ich doświadczeń 
we współpracy międzynaro-
dowej. Cieszymy się, że więk-
szość samorządów - około 70% 
- ma własne doświadczenia we 
współpracy międzynarodowej 
i widać wzmożoną aktywność 
w ich rozwijaniu. W Europie 
rośnie znaczenie samorządów, 
co przejawia się choćby po ro-
snącej roli Komitetu Regionów 
– mówił pierwszego dnia obrad 
marszałek województwa świę-
tokrzyskiego, Adam Jarubas.  
 Podsumowania wymiaru sa-
morządowego i obywatelskiego 
polskiej polityki zagranicznej 

Samorządowy wymiar
współpracy międzynarodowej

z państwami nordyckimi
Relacje i współpraca Polski z państwami nordyckimi oraz samorządowy wymiar współpracy narodowej były głów-
nymi tematami dwudniowego IV posiedzenia Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Sa-
morządów, które odbywało się 17 i 18 listopada w Filharmonii Świętokrzyskiej. Konferencja była również elemen-
tem obchodów 25-lecia Samorządności w Polsce.

w kontekście Roku Samorządno-
ści dokonała Agata Czyrsznic 
– Dobrowolska – naczelnik Wy-
działu ds. wymiaru samorządo-
wego i obywatelskiego polskiej 
polityki zagranicznej w Depar-
tamencie Dyplomacji Publicz-
nej i Kulturalnej w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych RP.
 Podczas debaty, której mo-
deratorem był prezes Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej, 
a wcześniej m.in. prezes Trybu-
nału Konstytucyjnego i senator 
Jerzy Stępień, omawiano rolę 
i kompetencje samorządów w ob-

szarze współpracy międzynaro-
dowej. W dyskusji wzięli udział 
m.in. współprzewodniczący Ze-
społu ds. Międzynarodowych 
Komisji Wspólnej Rządu i Samo-
rządu Terytorialnego ze strony 
samorządowej Jacek Bendy-
kowski, przewodniczący polskiej 
delegacji w Komitecie Regionów 
i marszałek województwa wielko-
polskiego Marek Woźniak, prze-
wodniczący polskiej delegacji 
w Kongresie Władz Lokalnych 
i Regionalnych Rady Europy Da-
riusz Wróbel czy przedstawiciel 
Konferencji Współpracy Subre-

gionalnej Państw Morza Bałtyc-
kiego, Krystyna Wróblewska.
 Drugiego dnia Posiedze-
nia, uczestnicy skupiali się na 
przeszłości i przyszłości relacji 
Polski z państwami nordyckimi 
oraz na wyzwaniach stojących 
przed naszym krajem w najbliż-
szych latach i narzędziach, ja-
kimi współpraca z krajami nor-
dyckimi ma być realizowana.
 - Chcemy w praktyczny spo-
sób nawiązać współpracę re-
gionalną z krajami nordyckimi, 
przede wszystkim w zakresie 
gospodarczym. Znajdujące się 
w obu krajach przedsiębiorstwa 
chcą ze sobą współpracować. 
Nasi przedsiębiorcy już teraz 
współpracują z krajami nor-
dyckimi, ale tej współpracy jest 
ciągle mało. Jej wzrost można 
osiągnąć właśnie w regionach. 
Zależy nam na pokazaniu, że 
Polska nie tylko musi gonić 
inne kraje, ale mamy dziedziny, 
w których przodujemy - mówił 
o rozmowach przewodniczący 
Sejmiku Województwa Święto-
krzyskiego, Arkadiusz Bąk.
 Nie mogło podczas nich za-
braknąć przedstawicieli krajów 
nordyckich. Obecni byli m.in. 
Ambasador Danii J. E. Steen 
Hommel czy I Sekretarz Amba-
sady Finlandii Santeri Eriksson, 
którzy przedstawili propozycje 
państw nordyckich i ich oczeki-
wania wobec polskich samorzą-
dów terytorialnych, uwzględnia-
jące współpracę gospodarczą.
 - Przez kilkadziesiąt ostat-
nich lat byliśmy w stanie roz-
wijać w krajach nordyckich 
innowacyjne technologie z po-
szanowaniem przyrody i chce-
my podzielić się naszymi do-
świadczeniami w tym zakresie, 

Marszałek Adam Jarubas otworzył obrady Stałej Ogólnopolskiej
Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów

I dzień obrad dotyczył samorządowego wymiaru 
współpracy międzynarodowej
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podobnie jak wiedzą w zakresie 
spraw socjalnych, aktywizacji 
ludzi. Wszystkie kraje są róż-
ne, czasem te różnice są po-
dawane jako wymówka braku 
działania, ale w ten sposób do 
niczego się nie dojdzie. Trzeba 
powiedzieć sobie „czemu nie” 
i próbować. Nie można jedno-
cześnie patrzeć wyłącznie na 
bezpośrednie skutki tych dzia-
łań w teraźniejszości, ale zoba-
czyć, co mogą nam pośrednio 
zapewnić w przyszłości. Mowa 
tu na przykład o energetyce. 
Duńska wydajność energetycz-
na jest o około 40% wyższa 
niż Polski. Wymagało to wiel-
kich inwestycji, nakładu pracy 
i czasu, ale opłaciło się. Polska 
przez ostatnie 25 lat wykonała 
ogromny postęp w tej materii 
i wierzymy, że dzięki dialogowi 
i współpracy, uda się osiągnąć 
jeszcze więcej – mówił Ambasa-
dor Danii J. E. Steen Hommel.
 - Współpraca regionu cen-
tralnej Finlandii ze Świętokrzy-
skim trwa już od 11 lat i jest 
to wzór współpracy pomiędzy 
regionami. Jest ona prowadzo-
na na wielu polach - edukacji, 
kultury, gospodarki. Również 
współpraca krajów, Polski i Fin-
landii jest perfekcyjna. W ciągu 
10 lat nasz eksport do Polski 
został podwojony, rośnie liczba 
przedsiębiorstw działających 
w Polsce, w której dokonujemy 
nowych inwestycji - podkreślał 
I Sekretarz Ambasady Finlandii 
Santeri Eriksson.
 Działalność swojej organiza-
cji – Green Business Norway, 
przedstawiał jej dyrektor na-
czelny, Thor Sverre Minnesjord. 
Szanse, jakie wiążą się ze 
współpracą z krajami nordycki-
mi podkreślał marszałek Adam 
Jarubas.

 - Imponuje mi poziom kapi-
tału społecznego i zaufania w 
państwach nordyckich. Wystę-
puje tam idealny wzór relacji 
pomiędzy społeczeństwem, a 
samorządami i państwem. Kra-
je nordyckie od lat zajmują czo-
łowe miejsca w rankingach za-
możności państw oraz w indek-
sach wdrażania nowych roz-
wiązań dla gospodarki. Relacje 
Polski z krajami nordyckimi są 
nadal niedoceniane. Z pewno-
ścią jest wiele dziedzin, w któ-
rych doświadczenia nordyckie, 
mogą być wcielane w Polsce, 
przede wszystkim jeżeli chodzi 
o innowacje. Możemy też czer-
pać z doświadczeń państw nor-
dyckich jeżeli chodzi o racjonal-
ne podejście do wykorzystania 
zasobów - stwierdził marszałek 
Adam Jarubas.
 W spotkaniu uczestniczyli 
również przedstawiciele Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych, 
przedstawiciele polskich samo-
rządów i delegacji regionów w 
instytucjach Unii Europejskiej, 
samorządowcy, przedstawicie-
le organizacji pozarządowych 
czy eksperci współpracy i pra-

wa międzynarodowego. 
 O polskiej prezydencji w Ra-
dzie Państw Morza Bałtyckie-
go mówiła natomiast Kinga 
Dudzińska, analityk Polskiego 
Instytutu Spraw Międzynaro-
dowych. O dotychczasowych 
doświadczeniach, najlepszych 
praktykach i perspektywach 
na przyszłość przy współpracy 
polsko-nordyckiej jednostek 
samorządu terytorialnego mó-
wiła dr Magdalena Ratalewska, 
adiunkt w Katedrze Przedsię-
biorczości i Polityki Przemysło-
wej Wydziału Zarządzania Uni-
wersytetu Łódzkiego, która kła-
dła szczególny nacisk na dane 
zawarte w przygotowanym 
przez jej zespół opracowaniu 
„Samorządowy i gospodarczy 
wymiar współpracy polsko-nor-
dyckiej”.
 Pierwszy panel dyskusyjny 
drugiego dnia był moderowany 
przez prof. zw. dr hab. Ryszarda 
M. Czarnego, kierownika Kate-
dry Krajów Europy Północnej 
na Uniwersytecie Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach i byłego 
Ambasadora RP w Królestwie 
Szwecji, Królestwie Norwegii 

i Republice Islandii i dotyczył 
uwarunkowań społeczno-poli-
tycznych, związanych z relacja-
mi Polski z państwami nordyc-
kimi.
 - Współpraca Polski z kra-
jami nordyckimi zawsze była 
ważna, ale teraz jest do niej 
zdecydowanie najlepszy klimat. 
Częściej poznajemy wzajem-
nie swoje walory i możliwości 
i szukamy obszarów, w któ-
rych możemy wspólnie działać. 
Ważne jest również to, że wielu 
Polaków wyjechało do krajów 
nordyckich i wierzymy, że gdy 
wrócą do Polski, będą w stanie 
korzystać z doświadczeń tam 
zdobytych. My w kraju musimy 
znacznie zwiększyć nasze zdol-
ności adaptacyjne do nowych 
wyzwań – podkreślał prof. Ry-
szard M. Czarny.
 W dyskusji w tym panelu 
wzięli udział Ambasador Danii 
J. E. Steen Hommel, prezes 
Zarządu Fundacji Naukowej 
Norden Centrum prof. zw. dr 
hab. Włodzimierz Anioł z Kate-
dry Krajów Europy Północnej 
Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach prof. dr 
hab. Krzysztof Kubiak, dyrektor 
Departamentu ds. współpracy 
międzynarodowej Uniwersyte-
tu Folkuniversitetet w Uppsali 
Ali Rashidi, prezes Zarządu 
Głównego Towarzystwa Polsko 
– Norweskiego Dariusz Geller 
oraz analityk Polskiego Instytu-
tu Spraw Międzynarodowych, 
Kinga Dudzińska.
 Druga część debaty doty-
czyła uwarunkowań politycz-
nych naszej współpracy z kra-
jami nordyckimi, a jej modera-
torem był Tadeusz Pęczek.
 Wydarzenie było organi-
zowane przez Województwo 
Świętokrzyskie, we współpracy 
z Ministerstwem Spraw Zagra-
nicznych RP pod patronatem 
Prezydenta RP „25 lat Samo-
rządności”.
 Projekt był współfinan-
sowany przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych w ra-
mach konkursu „Wsparcie 
wymiaru samorządowego 
i obywatelskiego polskiej po-
lityki zagranicznej 2015”.

Mateusz Cieślicki

Profesor Ryszard M. Czarny moderował dyskusję na temat uwarunkowań społeczno-politycznych 
współpracy z państwami nordyckimi

Arkadiusz Bąk i Adam Jarubas w towarzystwie Ambasadora Danii 
i I Sekretarza Ambasady Finlandii przysłuchiwali się debacie
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 W naszym regionie przeby-
wali m.in. przedstawiciele Ad-
ministracji Państwowej Obwodu 
Winnickiego: Wasyl Browarnyk 
– zastępca Przewodniczącego 
Administracji Państwowej Ob-
wodu Winnickiego, Wladymyr 
Mereżko – Dyrektor Departa-
mentu Współpracy Międzyna-
rodowej oraz przedstawiciele 
Rady Obwodu Winnickiego: 
Natalija Soleiko – Zastępca 
Przewodniczącego Rady Ob-
wodu Winnickiego, Alla Olejnyk 
– Kierownik Wydziału Prawnego 
i Wasylij Sosjuk – zastępca Dy-
rektora Departamentu Współ-
pracy Międzynarodowej.
 Pierwszego dnia pobytu 
w towarzystwie wicemarszałka 
województwa świętokrzyskie-
go, Jana Maćkowiaka i dyrek-
tora Świętokrzyskiego Zakładu 
Przewozów Regionalnych, Ro-
berta Zaborskiego, przejechali 
się jednym z kupionych kilka 
miesięcy temu nowoczesnych 
pociągów „Impuls”. 
 - Pasażerowie, którzy po-
dróżują tym pociągiem po wy-
remontowanych torach mówią, 
że komfort jazdy wcale nie jest 
gorszy, niż we włoskich Pendo-
lino, które także jeżdżą po na-
szych torach - podkreślał wice-
marszałek Jan Maćkowiak.
 - W ciągu ostatnich kilku lat 
wzrosła liczba podróżnych oraz 
nastąpiła zauważalna zmiana 
w jakości obsługiwania pasa-
żerów. Nasze pociągi są klima-
tyzowane, posiadają dostęp do 
Internetu, są przystosowane do 
obsługi osób niepełnospraw-
nych i matek z dziećmi. Na ich 
pokładzie można także zakupić 
bilet – wymieniał zalety nowych 
„Impulsów” dyrektor Świętokrzy-

O transporcie publicznym
z przedstawicielami Obwodu

Winnickiego, również w „Impulsie”
W województwie świętokrzyskim gościła delegacja współpracującego od wielu lat z naszym regionem Obwodu 
Winnickiego na Ukrainie. Nowoczesne szynobusy, zakupione przez Samorząd Województwa zaprezentował im 
wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Jan Maćkowiak, który rozmawiał z gośćmi na temat organizacji 
publicznego transportu drogowego i kolejowego.

skiego Zakładu Przewozów Re-
gionalnych Robert Zaborski.
 Goście z Ukrainy zachwa-
lali nowe pociągi i z uznaniem 
wyrażali się na temat tego, w ja-
kim kierunku postępuje rozwój 
świętokrzyskiej kolei. Następ-
nie, już w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Święto-
krzyskiego, odbyły się rozmowy 
dotyczące organizacji publicz-
nego transportu drogowego 
i kolejowego.
 - Transport to temat szerszy 
niż tylko kolej, choć jest ona 
priorytetem, tyle że kosztow-
nym, gdyż każdego roku do-
płacamy do przewozów około 
24 mln złotych. Jeżeli chodzi 
o transport drogowy, to Samo-
rząd Województwa jest tylko 
jego organizatorem. Na rynku 
przewozów drogowych kon-
kurują w większości prywatne 
spółki, a my jako Samorząd 
Województwa kontrolujemy 
dopłaty do biletów ulgowych, 
jakie przewoźnicy za naszym 
pośrednictwem otrzymują od 
Skarbu Państwa. Mamy teraz 
nową ustawę, która wejdzie 
w życie w 2017 roku i na jej 
mocy pasażerowie będą mogli 
korzystać z ulg tylko na tych 
liniach, których my jako woje-
wództwo jesteśmy organizato-
rem. Będziemy troszczyć się, 
aby ten transport był bezpiecz-
ny, wygodny i tani – mówił wice-
marszałek Jan Maćkowiak.
 Dwie prezentacje - dotyczą-
ce transportu kolejowego i dro-
gowego - przedstawił podczas 
spotkania Arkadiusz Kubiec, 
dyrektor Wojewódzkiego Zarzą-
du Transportu, który zaprezen-
tował organizację transportu 
w naszym województwie.

 - W 2014 uchwalony został 
plan transportowy wojewódz-
twa świętokrzyskiego i na jego 
podstawie będziemy realizo-
wać zadania transportu dro-
gowego i kolejowego. Woje-
wództwo Świętokrzyskie jest 
jednym z niewielu organizato-
rów, którzy w ostatnich latach 
rozbudowali swoją ofertę prze-
wozową poprzez uruchomienie 
nowych połączeń kolejowych. 
Stworzyliśmy „bilet świętokrzy-
ski”, który spowodował, że 
ceny przejazdów pociągami 
regionalnymi w granicach woje-
wództwa spadają nawet o po-
łowę w porównaniu z cenami 
oferowanymi przez operatora. 
Województwo od lat podejmuje 
inwestycje, które mają na celu 
poprawę komfortu i szybkości 
podróżowania np. poprzez za-
kup nowego taboru kolejowego 
- wyjaśniał podczas spotkania 
dyrektor Arkadiusz Kubiec.
 - Bardzo dziękuję za pre-
zentację i wyjaśnienia, dzięki 
którym będziemy mogli rów-

nież w naszym regionie lepiej 
planować rozwój transportu – 
powiedział Wasyl Browarnyk 
– Zastępca Przewodniczące-
go Administracji Państwowej 
Obwodu Winnickiego, którego 
szczególnie interesowała kwe-
stia Biletu Świętokrzyskiego, 
ulg w kosztach dojazdów oraz 
modernizacji sieci.
 Po spotkaniu, w którym 
uczestniczyli również zastępca 
dyrektora Departamentu Promo-
cji, Edukacji, Kultury, Sportu i Tu-
rystyki Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Świętokrzy-
skiego Ewa Kapel - Śniowska 
oraz  dyrektor Świętokrzyskiego 
Zakładu Przewozów Regional-
nych, Robert Zaborski, goście 
z Ukrainy odwiedzili Wodociągi 
Kieleckie i oczyszczalnię ście-
ków w Sitkówce. 11 listopada 
delegacja Obwodu Winnickiego 
uczestniczyła w obchodach 97. 
rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości w Kielcach.

Mateusz Cieślicki
Damian Burzyński

Ukraińcy mieli okazję ocenić najnowszy zakup 
Samorządu Województwa - szynobusy „Impuls”
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 Włoszczowskie wydarze-
nie rozpoczęło się na Placu 
Konstytucji 3 Maja, gdzie przy 
dźwiękach „Mazurka Dąbrow-
skiego” uroczyście wciągnięto 
na maszt flagę państwową, 
następnie zaś pod Pomnikiem 
Niepodległości złożono wią-
zankę kwiatów. Wspólne śpie-
wanie pieśni patriotycznych od-
było się w miejscowym Domu 
Kultury.
 - Chciałbym wyrazić moją 
osobistą dumę wynikają-
cą z faktu, że jestem dzisiaj 
z wami, bo Święto Niepodle-
głości, podobnie jak dla was, 
jest dla mnie niezwykle ważne. 
Z wykształcenia jestem ofice-
rem Wojska Polskiego i również 
z tego powodu biało-czerwona 
flaga i nasz dumny Polski Orzeł 
mają w moim sercu szczegól-
ne miejsce i powodują głębo-
kie wzruszenie – zwrócił się do 
włoszczowskiej młodzieży Ar-
kadiusz Bąk, przewodniczący 
Sejmiku Województwa Święto-

Wspólne śpiewanie we Włoszczowie. 
Znakomita lekcja patriotyzmu
Czy śpiewanie pieśni może być skutecznym sposobem budowania pamięci, tożsamości narodowej i postaw patrio-
tycznych? Na pewno tak. Doskonałym na to dowodem było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, które odbyło 
się we wtorek, 10 listopada, we Włoszczowie. Pod hasłem „Młodzież pamięta” spotkali się tam przedstawiciele 
władz samorządowych i włoszczowska młodzież, aby wspólnie uczcić Święto Niepodległości. Wraz z uczniami 
pieśni intonowali m.in. Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, burmistrz Włosz-
czowy Grzegorz Dziubek, Małgorzata Kowalińska, zastępca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, a także władze Powiatu Włoszczowskiego

krzyskiego. Arkadiusz Bąk pod-
kreślił, iż prawdziwy patriotyzm 
to przede wszystkim wypływa-
jąca z niego mądrość i towa-
rzyszący patriotyzmowi rozsą-
dek: - Ważne, aby z naszego 
patriotyzmu czerpać i umac-

niać wartości rozwijające społe-
czeństwo. Ważne, aby rozsąd-
nie budować. Na tym właśnie 
polegała prawdziwa wielkość 
marszałka Józefa Piłsudskiego, 
wielkość Wincentego Witosa 
i wielu innych Polaków, którzy 
w 1918 roku przynieśli nam wol-
ną Polskę. Miejcie w sercach 
i pielęgnujcie te wartości. Na-
sze spotkanie jest dowodem na 
to, że młodzież pamięta o tych, 
którzy wskrzesili, a potem roz-
wijali Ojczyznę. Już niedługo 
sami będziecie odpowiedzialni 
za to, aby rozwijać Polskę, to 
w waszych rękach będzie leżała 
jej przyszłość. To, że trzymacie 
dzisiaj w rękach biało-czerwone 
flagi, jest dla nas najlepszą pro-
gnozą – dodał przewodniczący 
Sejmiku.
 Na pewno żadna spośród 
osób, które przybyły do Domu 
Kultury we Włoszczowie, nie 
mogła czuć się zawiedziona. 
Z okazji wydarzenia wydany 

został specjalny, dostępny dla 
publiczności śpiewnik, w któ-
rym znalazło się kilkadziesiąt 
pieśni patriotycznych. Sala 
rozbrzmiewała  najpopularniej-
szymi utworami wojskowymi, 
kawaleryjskimi i partyzanckimi, 
a w ich śpiewaniu pomagała 
dzieciom i młodzieży licznie 
zebrana widownia. Szczegól-
nie gromkie brawa zebrali naj-
młodsi wykonawcy - maluchy 
z Przedszkola Samorządowe-
go nr 2 we Włoszczowie, które 
zaśpiewały najpierw Hymn Na-
rodowy, a następnie pieśń pt. 
„Przybyli Ułani”, a także dzieci 
z Przedszkola Samorządowe-
go nr 3, które z pasją wykonały 
„Pierwszą Kadrową” i „Warczą 
Karabiny”. Podczas wspólnego 
śpiewania nie zabrakło „Pierw-
szej Brygady”, „Hej, hej Ułani”, 
„Bywaj dziewczę zdrowe”, „Oj-
czyzna ma droga”,  „Wojenko, 
wojenko”, „Rozkwitały pąki 
białych róż”, „Bóg i Ojczyzna” 
oraz wielu innych powszechnie 
znanych utworów.  
 - Mając taką wspaniałą mło-
dzież, można patrzeć optymi-
stycznie w przyszłość. Można 
być spokojnym nie tylko o przy-
szłość gminy Włoszczowa, 
powiatu włoszczowskiego, ale 
i o nasz kraj – powiedział na 
zakończenie wspólnego śpie-
wania Grzegorz Dziubek, bur-
mistrz Włoszczowy. 
 Uroczystość we Włoszczo-
wie odbyła się w ramach Świę-
tokrzyskiego Programu Eduka-
cji Patriotycznej, którego celem 
jest zwrócenie uwagi młodych 
Polaków na doniosłość naro-
dowej pamięci i patriotycznej 
tradycji.

Robert Siwiec

We wspólnym śpiewaniu wzięli udział uczniowie
wszystkich włoszczowskich szkół

- Prawdziwy patriotyzm to płynąca z niego mądrość,
rozsądek i chęć budowania – mówił Arkadiusz Bąk
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 - Nie wystarczy mieć talent, 
trzeba go odkryć i pozwolić mu 
się rozwijać. Gratuluję, że na 
swojej drodze życiowej natrafili-
ście na osoby, które was odkry-
ły i które dały wam się rozwijać. 
Macie obok siebie tych, którzy 
chcą wspierać edukację dzieci 
i młodzieży. Cieszę się, że wy, 
świętokrzyskie talenty zadajecie 
kłam tezie, że żeby być kimś, 
trzeba pochodzić z wielkiego 
miasta lub z wielkiego regionu. 
Dowodzicie, że Świętokrzyskie 
ma przyszłość i ta przyszłość 
jest w was – mówił  do nagro-
dzonych przewodniczący Sej-
miku Województwa Świętokrzy-
skiego Arkadiusz Bąk.
 Grzegorz Świercz, przewod-
niczący Komisji Edukacji, Kultu-
ry i Sportu Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego podkre-
ślał wagę pracy, jaką nagro-
dzeni i wyróżnieni podczas gali 
wkładają co dzień we własne 
doskonalenie. – Nagradzamy 
talenty z wszystkich dziedzin: 
życia, sztuki i nauki. W czasach, 
gdy młodzieży nie chce się ro-
bić niczego poza tym, co musi, 
jesteście zaprzeczeniem tego 
stwierdzenia. Doskonalicie ta-
lenty i zainteresowania, ale też 
ciężko pracujecie. Przykładamy 
wielką wagę do tego, byście 
swoje talenty mogli rozwijać - 
dodał radny Grzegorz Świercz. 
Natomiast radny Grzegorz Ga-
łuszka, przewodniczący Komi-
sji Strategii Rozwoju, Promocji 
i Współpracy z Zagranicą Sej-
miku podkreślał zarówno pracę 

Talenty Świętokrzyskie” 
po raz szesnasty

29 nagród oraz 22 wyróżnienia „Talenty Świętokrzyskie” trafiły 23 października br. do młodych, wybitnie uzdol-
nionych ludzi odnoszących sukcesy w różnych dziedzinach nauki i sztuki. Podczas gali w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Kielcach  spotkali się m.in. wybitni matematycy i informatycy, wynalazcy, pasjonaci historii, nieprzecięt-
ni wokaliści i tancerze, społecznicy, laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów. Tych wyjątkowych 
mieszkańców województwa uhonorowali: przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, 
członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski, Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł, przewodni-
czący Komisji Sejmiku - Edukacji, Kultury i Sportu, Grzegorz Świercz oraz Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy 
z Zagranicą,  Grzegorz Gałuszka, a także Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. 

młodzieży, jak i wsparcie ich ro-
dziców: – Chciałbym państwu 
bardzo podziękować, że wspie-
racie prawdziwe talenty – swoje 
pociechy, że rozwijacie ich zain-
teresowania. 
 Nagroda „Talenty Święto-
krzyskie” dla wybitnie uzdol-
nionych młodych ludzi z terenu 
województwa świętokrzyskiego 
przyznawana jest już od roku 
2000. Program w ciągu ostat-
nich 16 lat ewoluował, obecnie 
nosi nazwę „Świętokrzyski Pro-
gram Wspierania Edukacji Wy-
bitnie Uzdolnionych Uczniów 
i Studentów” i w jego realizacji 
bierze udział Świętokrzyski Ku-
rator Oświaty.
 Na ogłoszony w tegorocz-
nej edycji nabór do Urzędu 
Marszałkowskiego wpłynęły 
82 wnioski o przyznanie na-
grody. 51 z nich przeszło pozy-
tywnie ocenę formalno-meryto-

ryczną, a komisja konkursowa 
do nagrody rekomendowała 
29 kandydatów (w tym 26 lau-
reatów indywidualnych i 3 ze-
społy) i 22 do wyróżnień (w tym 
3 wyróżnienia dla  zespołów). 
Oprócz tytułu „Talent Święto-
krzyski” laureaci otrzymali też 
jednorazowe nagrody finanso-
we. Od 2000 roku Zarząd Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
przyznał łącznie 404 nagrody 
i 242 wyróżnienia „Talenty Świę-
tokrzyskie”.
 Niezwykle ciekawym ele-
mentem gali w Wojewódzkim 
Domu Kultury było wystąpienie 
drużyny sanitarnej z VI Liceum 
Ogólnokształcącego im. J. Sło-
wackiego w Kielcach, laureatów 
tegorocznych „Talentów Świę-
tokrzyskich”, zdobywców tytułu 
Mistrza Polski i pucharu Prezy-
denta RP na XXIII Ogólnopol-
skich Mistrzostwach Pierwszej 

Pomocy PCK. Młodzież pod 
opieką Jerzego Drygały, nauczy-
ciela z Liceum im. J. Słowackie-
go, reprezentowała nasz kraj na 
Międzynarodowym Konkursie 
Pierwszej Pomocy w Rumunii. 
Drużyna opowiedziała o swoich 
przygotowaniach do konkursów, 
ich przebiegu i emocjach, jakie 
im towarzyszyły.
 Podczas gali pokazano tak-
że film podsumowujący do-
konania Emiliana Ścibisza 
i Adriana Pikusa, absolwentów 
Technikum Hutniczo-Mecha-
nicznego przy Zespole Szkół 
Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzy-
skim, którzy pod opieką Rado-
sława Moskala (honorowego 
profesora oświaty w obszarze 
przedmiotów zawodowych), 
stworzyli „Opaskę medyczną - 
asystenta ratownika”. Rozwią-
zanie Emiliana i Adriana zosta-
ło wysoko ocenione przez jury 
wielu prestiżowych zawodów 
ogólnopolskich i międzynaro-
dowych, w tym na największym 
w Europie Międzynarodowym 
Konkursie INFOMATRIX 2015 
w Rumunii, gdzie zdobyli brą-
zowy medal. Młodzi wynalazcy 
zamierzają zaprezentować swój 
pomysł podczas Międzynaro-
dowych Targów Wynalazczości, 
które mają się odbyć na prze-
łomie listopada i grudnia tego 
roku w Seulu w Korei.
 Uroczystość wręczenia na-
gród uświetniły występy arty-
styczne tegorocznych laure-
atów.

Robert Siwiec

 Arkadiusz Bąk i Grzegorz Gałuszka gratulowali osiągnięć
m.in. Michałowi Hudobskiemu z Włoszczowy
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O współpracy III sektora
z biznesem i samorządem
– Warto budować kulturę zaufania i otwartości na siebie – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam 
Jarubas podczas IX Kongresu Stowarzyszeń zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Święto-
krzyskiego i Świętokrzyską Radę Działalności Pożytku Publicznego. – To ważne, że o tej trójstronnej współpracy 
rozmawiamy w kontekście przestrzeni gospodarczej – podkreślał Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa, 
bowiem tegorocznej edycji Kongresu przyświecało hasło „III Sektor – Biznes – Samorząd – współpraca dla rozwoju 
regionu”. 

 Kilkudziesięciu przedstawi-
cieli stowarzyszeń, sektora biz-
nesowego oraz samorządowe-
go przybyło 20 września 2015 
roku do Filharmonii Świętokrzy-
skiej na Kongres Stowarzyszeń, 
który od dziewięciu lat jest miej-
scem wymiany doświadczeń 
oraz nawiązywania nowych 
kontaktów pomiędzy przedsta-
wicielami tych środowisk. 
 – Warto budować nową 
przestrzeń, zarówno w środo-
wiskach młodzieżowych, ale 
i seniorskich, coraz bardziej ak-
tywnych. Warto budować Pol-
skę obywatelską naprzeciw tym 
wszystkim wskaźnikom, które 
pokazują, że zamykamy rankin-
gi zaufania do siebie. Dziękuję 
Państwu za to, co robicie – mó-
wił marszałek Adam Jarubas.
 – Cieszę się, że dzisiaj płasz-
czyzną rozmowy jest temat bar-
dzo ważny z punktu widzenia 

samorządu województwa, jakim 
jest przestrzeń gospodarcza. 
Dyskusja o tej przestrzeni wią-
że się oczywiście z szerokim 
kontekstem przestrzeni progra-
mowej, operacyjnej, którą przy-
gotowujemy na lata 2014-2020 

i nie wyobrażam sobie, żeby 
Państwo nie uczestniczyli w tym 
procesie jako przedstawicie-
le organizacji pozarządowych 
działających na terenie nasze-
go województwa – podkreślał 
członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Piotr Żołądek.
 Obecnie istnieją ramy praw-
ne do współpracy między or-
ganizacjami pozarządowymi 
a samorządem, bo samorządy 
są zobligowane do opracowy-
wania programów współpracy 
z III sektorem. Jak podkreślali 
jednak uczestnicy Kongresu 
niezbędne jest jeszcze zaan-
gażowanie i partnerstwo. – Bra-
kuje czasem pewnej kultury 
współpracy, nad którą w wielu 
samorządach pewnie będzie-
my jeszcze długo pracować. To 
ważne, żeby samorządy lokalne 
chciały się dzielić z mieszkań-
cami swoją władzą. Tam, gdzie 
jest otwarcie samorządów na 
mieszkańców, jest też rozwój. 
Te gminy mają dużo lepsze 

osiągnięcia, również gospo-
darcze, nie tylko w sferze spo-
łecznej – przekonywała Halina 
Siemaszko, prezes Zarządu 
Ośrodka Promowania i Wspie-
rania Przedsiębiorczości Rolnej 
w Sandomierzu. Jej zdaniem 
mniej zaawansowana i profe-
sjonalna jest współpraca trze-
ciego sektora z biznesem. – Nie 
chodzi o to, by oczekiwać od 
biznesu tylko roli sponsora, ale 
by ta współpraca była partner-
ska. My, jako organizacje poza-
rządowe, musimy się zastano-
wić, czy robimy wystarczająco 
dużo, by zaprosić biznes do 
współpracy. Może to zaowo-
cować nowymi pomysłami na 
inicjatywy społeczne, z których 
wynikną nowe rozwiązania ist-
niejących problemów – dodała 
Halina Siemaszko.
 Z kolei Marek Banasik, wice-
prezes Zarządu Świętokrzyskie-
go Związku Pracodawców Pry-
watnych Lewiatan podkreślał, 
że przedsiębiorcy, ceniący swój 
czas i pieniądze, potrafią doce-
niać takie inicjatywy współpracy, 
które są dobrze przygotowane 
i przynoszą rezultaty. – Ta współ-
praca jest i na pewno będzie się 
rozwijała w jeszcze większym 
stopniu – stwierdził Marek Ba-
nasik podczas Wojewódzkiego 
Panelu Ekspertów. Podczas tej 
dyskusji przywoływano dobre 
przykłady współpracy między III 
sektorem, samorządem i bizne-
sem, które potrafią pozytywnie 
zmieniać przestrzeń gospodar-
czą lokalnych środowisk – tak 
stało się w gminie Bieliny czy też 
w Bałtowie.

Joanna Majewska
O potrzebie angażowania się sektora pozarządowego w przestrzeń 
gospodarczą  mówił członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek

Marszałek Adam Jarubas dziękował przedstawicielom III sektora 
za codzienną pracę na rzecz lokalnych środowisk, 

która odbywa się często w bardzo trudnych warunkach
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 Przed rozpoczęciem mery-
torycznych obrad radni Sejmiku 
Województwa, z przewodni-
czącym Sejmiku Arkadiuszem 
Bąkiem na czele, podziękowali 
i pogratulowali tym radnym, 
którzy zostali wybrali na posłów 
w wyborach parlamentarnych. 
Przewodniczący zapewnił po-
słów elektów o chęci współpracy 
z nimi dla dobra województwa.
 Podziękowania za wspólną 
pracę składali również odcho-
dzący radni. – To było pięć lat 
mojego działania, zmagania 
się czasem z bardzo trudnymi 
kwestiami, problemami miesz-
kańców. Kończyliśmy jeden 
okres programowania i przy-
gotowywaliśmy się do drugie-
go. Było też wiele spotkań, 
podczas których budowały się 
więzi międzyludzkie. Dziękuję 
wszystkim, z którymi miałem 
możliwość pracy, za to, że 
tworzyliśmy dobry zespół, roz-

Ostatnia sesja
dla czterech radnych

Podczas XVI Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego radni podziękowali za dotychczasową współpracę 
czterem swoim kolegom, którzy uzyskali mandaty poselskie podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. – To był 
dla nas ważny i pożyteczny czas – deklarowali zgodnie odchodzący radni.

 – Rok temu przychodziłem 
tu jako świeżo wybrany radny, 
pełen obaw. Z perspektywy 
tego roku muszę powiedzieć, 
że spotkałem się z ogromną 
życzliwością radnych, prze-
wodniczącego i pracowników 
Urzędu Marszałkowskiego. 
Uważam ten rok za bardzo do-
bry i wszystkim za to bardzo 
serdecznie dziękuję. Życzę aby 
3 lata, które zostały do końca 
kadencji, były czasem dobrej 
i pożytecznej pracy – powie-
dział poseł elekt, Andrzej Kryj.
 – Jest mi bardzo przykro że-
gnać się z samorządem, szcze-
gólnie jako związkowcowi. Bar-
dzo dobrze czułem się tu przez 
jedną pełną kadencję i rok 
obecnej. Dziękuję za zebrane 
doświadczenie jako radny Sej-
miku, bo dzięki wszystkim ko-
leżankom i kolegom radnym, 
będzie ono owocować. Proszę 
was na przyszłość o pomoc, 
bo samorząd lepiej dostrzega 
problemy i potrzeby ludzi. Bę-
dziecie mieli we mnie mocnego 
sojusznika. Dziękuję również 
pracownikom Urzędu Marszał-
kowskiego za pozostawanie 
do naszej dyspozycji i pomoc 
– powiedział radny Bogdan La-
tosiński.
 Przed rozpoczęciem sesji 
odbyło się również wręczenie 
Honorowego Odznaczenia „Za 
Zasługi dla Rozwoju Gospodar-
ki RP”, które było przyznawane 
z okazji 25-lecia Samorząd-
ności w Polsce. Odebrali je 
marszałek województwa świę-
tokrzyskiego Adam Jarubas 
oraz przedsiębiorcy Krzysztof 
Orkisz i Tomasz Tworek.
 – To dla nas wielkie wyróż-
nienie. Każdy z nas inaczej 
wspiera polską przedsiębior-
czość, pan marszałek tworzy 

wiązywaliśmy problemy w do-
brej atmosferze i nie traciliśmy 
czasu na jałowe spory. Dziękuję 
kolegom radnym, członkom 
Zarządu, szefom służb i insty-
tucji na wszystkich szczeblach 
samorządu za ten okres, który 
udało nam się przepracować. 

Liczymy teraz na dobrą współ-
pracę z samorządem – mówił 
Kazimierz Kotowski, odcho-
dzący członek Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
w imieniu swoim oraz radnego 
Krystiana Jarubasa, który rów-
nież uzyskał mandat poselski.

Pożegnanie posłów elektów

Prezydium Sejmiku
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warunki jej rozwoju, my w ra-
mach przedsiębiorstw czy 
towarzystw rzemieślniczych 
jesteśmy jej częścią. Obszary, 
w których działamy, mają swoje 
plusy i minusy i z pewnością ta 
nagroda jest jednym z plusów 
naszej działalności. To motywa-
cja i wyzwanie do dalszej pracy 
– powiedział w imieniu odzna-
czonych Tomasz Tworek.
 Podczas obrad radni zdecy-
dowali o udzieleniu Powiatowi 

Skarżyskiemu pomocy finanso-
wej na częściowe pokrycie kosz-
tów działalności Powiatowej Bi-
blioteki Pedagogicznej w Skar-
żysku-Kamiennej. – Sejmik 
w 2013 roku zadecydował, że 
biblioteka ta przeszła pod opie-
kę Powiatu Skarżyskiego i wtedy 
jednym ze zobowiązań było, iż 
Województwo Świętokrzyskie 
będzie pomagać w funkcjo-
nowaniu tej placówki, dlatego 
chcemy wywiązać się z tego 

zobowiązania – wyjaśniała Aga-
ta Binkowska, członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego. 
Radni, po pozytywnych opiniach 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
oraz Budżetu i Finansów, jedno-
głośnie przyjęli uchwałę.
 Sejmik rozpatrzył również pro-
jekt uchwały dotyczący zmiany 
uchwały w sprawie zaciągnięcia 
kredytu w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym. – Kwota kredytu 
zgodnie z umową z EBI wynosi 
220,5 mln złotych. EBI wystąpił 
z wnioskiem o przyjęcie aneksu 
do umowy kredytu i rozszerzenia 
go o kwotę 29,5 mln w przyszłym 
roku. Są to najkorzystniejsze wa-
runki na rynku i wnioskujemy o 
zwiększenie kwoty kredytu o 29,5 
mln – wyjaśniła skarbnik woje-
wództwa Maria Fidzińska-Dziu-
rzyńska. Po pozytywnym zaopi-
niowaniu projektu przez Komisję 
Budżetu i Finansów jednogłośnie 
przyjęto projekt uchwały w tej 
sprawie.
 Przyjęte zostały także wy-
niki kontroli przeprowadzo-
nej przez Komisję Rewizyjną 

w Wojewódzkim Urzędzie Pra-
cy w Kielcach w przedmiocie 
działalności statutowej jednost-
ki oraz realizacji zadań finanso-
wanych ze środków Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych. – Wojewódzki 
Urząd Pracy bardzo dobrze go-
spodaruje środkami przezna-
czonymi na ten cel i promuje 
możliwości ich pozyskiwania 
– relacjonował przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej, radny Sła-
womir Marczewski.
 Podczas XVI Sesji Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskie-
go radni zgodzili się również 
na zbycie, w drodze darowizny, 
przez Województwo Święto-
krzyskie na rzecz Muzeum Wsi 
Kieleckiej w Kielcach prawa 
własności nieruchomości grun-
towej położonej w Bodzentynie 
oraz, na rzecz Gminy Masłów, 
prawa własności zabudowa-
nej nieruchomości położonej 
w Masłowie I. Wyznaczono tak-
że obszar i granice aglomeracji 
Łopuszno i Gnieździska.
 Radni wyrazili również zgo-
dę dla Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. św. Rafa-
ła w Czerwonej Górze na wyna-
jem pomieszczeń o powierzch-
ni 58,22 m kw., 549,70 m kw. 
oraz 95,49 m kw. na okres 3 lat. 
W związku decyzjami dotyczą-
cymi majątku Województwa, 
radni dokonali zmiany w budże-
cie województwa na 2015 rok 
oraz w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Województwa na 
lata 2015-2028.
 Przyjęta została również In-
formacja o stanie realizacji za-
dań oświatowych Samorządu 
Województwa Świętokrzyskie-
go w roku szkolnym 2014/2015.

Mateusz Cieślicki

Członek Zarządu Województwa Agata Binkowska
rekomendowała radnym wsparcie finansowe

dla Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej
Honorowe Odznaczenie „Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP” 

otrzymali Adam Jarubas, Krzysztof Orkisz i Tomasz Tworek

Przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk w imieniu radnych
podziękował posłom - elektom za pracę w Sejmiku

Podczas głosowania
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 Komisja pełniła wiodącą rolę 
w rozpatrzeniu, przeanalizo-
waniu i zaopiniowaniu projektu 
WPF na lata 2014-2028 oraz 
projektu budżetu województwa 
na 2015 rok. W wypracowanej 
w tej sprawie pozytywnej opinii, 
Komisja stwierdziła, że pomimo 
trudnych uwarunkowań kon-
struowania budżetu na 2015 
rok i występującego deficytu, 
jest to budżet proinwestycyjny, 
który  zapewnia realizację za-
dań priorytetowych dla rozwoju 
województwa, w tym poprawę 
infrastruktury drogowej, telein-
formatycznej, zadań z zakre-
su ochrony zdrowia, rolnictwa 
i wspierania przedsiębiorczo-
ści. Zabezpiecza także środki 
na zadania współfinansowane 
z programów operacyjnych 
2007-2013 oraz przygotowanie 
procesu programowania doku-
mentów na perspektywę finan-
sową UE na lata 2014-2020. 
 Wiodącym tematem posie-
dzeń kolejnych posiedzeń Komi-

Komisje Sejmiku (III)
Kontynuujemy, zapoczątkowaną w poprzednim wydaniu pisma, inicjatywę przybliżania czytelnikom „Naszego Re-
gionu” poszczególnych komisji stałych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego V kadencji. W niniejszym wydaniu 
prezentujemy bieżące dokonania Komisji Budżetu i Finansów,  Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Re-
wizyjnej. 

sji było analizowanie i opiniowa-
nie zmian w ww. dokumentach, 
o które wnioskował Zarząd Wo-
jewództwa. Wynikiem toczących 
się na posiedzeniach dyskusji 
na temat osiąganych docho-
dów i kierunków wydatkowania 
środków, były pozytywne opinie 
do przedkładanych projektów 
uchwał, a po upływie półrocza 
- do sprawozdania z wykonania 
budżetu województwa za ten 
czasookres. Członkowie Komisji 
pozytywnie zaopiniowali rów-
nież projekt uchwały dotyczący 
zmiany uchwały w sprawie zacią-
gnięcia kredytu w Europejskim 
Banku Inwestycyjnym z uwagi 
na najkorzystniejsze warunki na 
rynku zaproponowane przez ten 
podmiot.
 Ponadto Komisja analizowa-
ła i wyraziła pozytywne opinie 
do projektów uchwał  związa-
nych z gospodarowaniem mie-
niem wojewódzkim. 
 W związku z rezygnacją z na-
bycia przez Województwo Świę-

tokrzyskie 24 880 akcji 
imiennych Świętokrzy-
skiej Agencji Rozwoju 
Regionu S.A. należą-
cych do Equilibrium So-
lutions Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Warszawie, po 
przeanalizowaniu zmian 
kapitałowych zacho-
dzących w spółce, Ko-
misja zwróciła uwagę 
na brak możliwości od-
działywania Województwa Świę-
tokrzyskiego na funkcjonowanie 
tego podmiotu oraz wykony-
wanie zadań, do których został 
powołany. Wystąpiła z wnio-
skiem do Zarządu Województwa 
o podjęcie działań mających na 
celu zbycie akcji Świętokrzyskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego 
S.A. będących własnością Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. 
Przedmiotem zainteresowania 
Komisji były również projekty 
uchwał w sprawie udzielania po-
mocy finansowej bądź rzeczo-
wej jednostkom samorządu te-

 Na szczególne podkreślenie 
zasługuje aktywność  Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu w za-
kresie organizacji wyjazdowego 
posiedzenia - wspólnie z Komi-

Komisja Budżetu i Finansów
W oparciu o § 20 ust 2 Statutu Województwa Świętokrzyskiego,  Komisja Budżetu i Fi-
nansów działa w zakresie spraw budżetu i planów finansowych województwa, fundu-
szy celowych, pozyskiwania i łączenia środków publicznych i prywatnych w celu re-
alizacji zadań z  zakresu użyteczności publicznej. Funkcję przewodniczącego Komisji 
do września br. pełniła Małgorzata Stanioch. Kolejne posiedzenia organizowała i pro-
wadziła Bogusława Wypych, z-ca przewodniczącego Komisji. Od grudnia 2014 r. do 
listopada 2015 r.  Komisja odbyła 16 posiedzeń, w tym 1 wspólne z innymi komisjami. 
Efektem obrad Komisji było przyjęcie 80 opinii i 2 wniosków.

rytorialnego. Członkowie Komisji 
pozytywnie zaopiniowali projekt 
uchwały w sprawie  powierze-
nia Powiatowi Kazimierskiemu 
zadania publicznego w zakresie 
utworzenia i prowadzenia Re-
gionalnej Placówki Opiekuńczo 
- Terapeutycznej w Kazimierzy 
Wielkiej. Komisja analizowała 
i przyjęła do wiadomości infor-
macje z realizacji Kontraktu Te-
rytorialnego dla Województwa 
Świętokrzyskiego w 2014r. oraz  
stanu zaawansowania inwesty-
cji drogowych, finansowanych 
z budżetu województwa.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu działa w zakresie spraw edukacji i szkolnictwa wyższego, kultury i ochrony jej dóbr, a także 
kultury fizycznej i sportu. Funkcję Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu pełni radny Grzegorz Świercz. W okresie 
od grudnia 2014 r. do listopada 2015r.  Komisja odbyła 10 posiedzeń, których efektem było przyjęcie 13 opinii, 1 stanowiska 
i 1 wniosku.

sją Strategii Rozwoju, Promocji 
i  Współpracy z Zagranicą  na 
terenie Muzeum Archeologicz-
nego i Rezerwatu Krzemionki 
koło Ostrowca Świętokrzy-

skiego, które odbyło się  m.in. 
z udziałem  Rady i Zarządu 
Powiatu Ostrowieckiego, dyrek-
tora Muzeum, przedstawicieli 
Zarządu Województwa Świę-

tokrzyskiego, mediów. Celem 
spotkania było zapoznanie rad-
nych z dziedzictwem neolitycz-
nych kopalni krzemienia pasia-
stego oraz inicjatywą Muzeum 

Bogusława Wypych
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 Komisja pełni wiodącą rolę 
w procedurze absolutoryjnej. 
Po analizie sprawozdań obra-
zujących gospodarkę finan-
sową oraz informacji o stanie 
mienia województwa pozytyw-
nie zaopiniowała wykonanie 
budżetu Województwa za 2014 
rok oraz wystąpiła z wnioskiem 
do Sejmiku w sprawie udzie-
lenia absolutorium Zarządowi 
Województwa.
 W bieżącym roku członko-
wie Komisji w ramach dwu-
osobowych zespołów doko-
nali kontroli w: Wojewódzkim 
Ośrodku Medycyny Pracy 
w Kielcach, Świętokrzyskim 
Ośrodku Doradztwa Rolnicze-
go w Modliszewicach, Muzeum 
Wsi Kieleckiej oraz Wojewódz-
kim Urzędzie Pracy w Kielcach. 
Zakres przeprowadzonych 
kontroli obejmował w szcze-
gólności: działalność statuto-

Historyczno-Archeologicznego 
w Ostrowcu Świętokrzyskim 
zmierzającą do wpisania 
obiektu „Krzemionki – pradzie-
jowe kopalnie krzemienia” na 
Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. W wypracowanym 
w tej sprawie  stanowisku,  
Komisje jednogłośnie wyraziły 
poparcie dla realizowanego 
zamysłu i zwróciły się do Za-
rządu Województwa o wspar-
cie promocyjne, organizacyj-
ne oraz finansowe Powiatu 
Ostrowieckiego i Muzeum Hi-
storyczno – Archeologicznego 
w Ostrowcu Świętokrzyskim 
w podejmowanych działa-
niach. Wykonując statutowe 
obowiązki, członkowie Komi-
sji przeprowadzili dyskusję 
i pozytywnie zaopiniowali pro-
jekty:  Budżetu Województwa 
Świętokrzyskiego na 2015 rok 
i Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej na lata 2015-2028, jak 
również przyjęli sprawozdanie 
z wykonania budżetu woje-

wództwa za I półrocze br.  Cy-
klicznie analizowali informacje 
Zarządu Województwa na te-
mat sytuacji finansowej insty-
tucji kultury, realizowanych 
przez nie statutowych zadań 
oraz prowadzonych inwestycji. 
Znaczna większość opinii Ko-
misji dotyczyła dokumentów 
o charakterze programowym 
oraz projektów uchwał z zakre-
su m.in.: planowania i finanso-
wania rozwoju bazy sportowej, 
przyjęcia zasad udzielania 
pomocy materialnej w formie 
stypendiów Samorządu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego dla 
Polaków oraz osób polskiego 
pochodzenia ze Wschodu, 
ochrony zabytków i udzielenia 
dotacji na prace konserwator-
skie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpi-
sanym do rejestru zabytków, 
położonym na obszarze wo-
jewództwa świętokrzyskiego, 
określenia szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania 

nagród za wybitne 
osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczo-
ści artystycznej, 
upowszechniania 
i ochrony kultury, 
realizacji Programu 
Współpracy Woje-
wództwa Święto-
krzyskiego z Orga-
nizacjami Pozarzą-
dowymi oraz wielu 
innych. 
 Dwukrotnie go-
ściem posiedzenia był 
Komendant Kieleckiej 
Chorągwi ZHP To-
masz Rejmer, który 
zapoznał radnych 
z działalnością har-
cerstwa w  wojewódz-
twie świętokrzyskim. 
Przedstawił założenia, 
a następnie  podsu-
mował  42. Międzyna-
rodowy Harcerski Festiwal Kultury 
Młodzieży Szkolnej oraz Rajd 
Świętokrzyski – przedsięwzię-

Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna, zgodnie ze Statutem Województwa Świętokrzyskiego kontroluje działalność Zarządu oraz wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych, zaś kontrole przeprowadzane są na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdza-
nego przez Sejmik. Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pełni radny Krzysztof Dziekan. Od grudnia 2014 r. do paździer-
nika 2015 r. Komisja obradowała na 8 posiedzeniach, wynikiem czego było przyjęcie 10 uchwał. 

wą jednostek, czy przebieg 
realizacji zadań inwestycyj-
nych. Komisja nie stwierdziła 
naruszeń w tych obszarach. 
W Urzędzie Marszałkowskim 
kontrola obejmowała zagad-
nienia związane ze sposobem 
załatwiania interpelacji radnych 
Województwa – również w tym 
przypadku badane aspekty nie 
budziły zastrzeżeń i wskazy-
wały na prawidłowe działanie 
kontrolowanych podmiotów. 
Zgodnie z planem kontroli na 
ten rok, Komisja sprawdzi rów-
nież realizację uchwał Sejmiku 
i Zarządu Województwa Świę-
tokrzyskiego. 
 Stałym punktem obrad Ko-
misji in pleno było omawianie 
wyników kontroli. Stosowne pro-
tokoły przygotowywane przez 
zespoły kontrolne, po akceptacji 
Komisji przedkładane były Sej-
mikowi do zatwierdzenia.

 Zgodnie z dyspozy-
cją Przewodniczącego 
Sejmiku, Komisja prze-
prowadziła również dwa 
postępowania wyjaśnia-
jące, dotyczące skarg  
adresowanych do Sej-
miku Województwa, któ-
rych wyniki wskazały na 
brak właściwości Sejmi-
ku do ich rozpatrzenia, 
bądź bezzasadność 
sformułowanych w skar-
gach zarzutów. Komi-
sja rozpatrzyła również 
wniosek o przeprowa-
dzenie kontroli w jednej 
z samorządowych jed-
nostek organizacyjnych 
odpowiadając na niego 
negatywnie ze względu 
na trwające tam już po-
stępowanie Biura Kon-
troli Urzędu Marszał-
kowskiego. 

cia, które uzyskały m.in. na 
wniosek Komisji wsparcie finan-
sowe z budżetu województwa.

Grzegorz Świercz

Krzysztof Dziekan
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 - Inauguracja roku kultural-
nego i sezonu artystycznego 
jest hołdem dla tych, którzy 
tworząc sztukę – tworzą dzie-
dzictwo narodowe. Zmienia się 
czas, ludzie, formy i techniki wy-
powiedzi artystycznych. Sens 
kultury budujący wspólnotę  
pozostaje niezmienny. Wyjąt-
kowymi gośćmi uroczystości 
są twórcy i animatorzy kultury 

Laureaci Świętokrzyskiej Nagrody Kultury I Stopnia
- Urszula Jędrzejczyk - zajmuje się  książką artystyczną, malarstwem i tkaniną. Swoją twórczość prezentowała na wielu wystawach.
- Paweł Opaliński – wybitny fotografik, ilustrator i pedagog. Nagrodzony medalami Federation Internationale de l’ Art Photographique i Złotą Plakietką Ministra Kultury 
i Sztuki. Kurator i juror wielu wystaw i konkursów. 
-  Stowarzyszenie Artystyczne Ecce Homo - najbardziej znany niepubliczny teatr istniejący w Kielcach od 18 lat, laureat zagranicznych i krajowych przeglądów.

Laureaci Świętokrzyskiej Nagrody Kultury II Stopnia
- Jagoda Juchniewicz – instruktor teatralny MCK im. Leopolda Staffa w Skarżysku -Kamiennej organizatorka wielu imprez.
- Andrzej Kozera - artysta malarz, rzeźbiarz, pieśniarz, animator kultury z Pińczowa. 
- Andrzej Nowak – reporter, literat, autor kilku książek. 
- Agnieszka Nowak –Zagóra – muzyk, solistka (flet) w Filharmonii Świętokrzyskiej. 
- Bogdan Ptak -  malarz, rysownik, grafiki fotografik  z Buska-Zdroju.
- Piotr Stefański -  muzyk i propagator muzyki, prezes Fundacji im. Michała Zduniaka.
- Agnieszka Tomaszewska – Jasiak – solistka (wiolonczela) w Filharmonii Świętokrzyskiej.
- Dawid Żłobiński – aktor Teatru im. S. Żeromskiego, ulubieniec publiczności, laureat czterech Dzikich Róż od widzów.
- Zespół Śpiewaczy „Kunowianie” – obchodzi pięćdziesięciolecie działalności artystycznej. W dorobku zespołu są nagrody na wielu przeglądach i festiwalach.
- Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu – instytucja kultury, zarządza zabytkowym zespołem XVIII-XIX wiecznym  przemysłowym w Maleńcu. 

Laureaci Honorowej Świętokrzyskiej Nagrody Kultury: 
- Buskie Samorządowe Centrum Kultury -  instytucja kultury znana z szeregu imprez o lokalnym i ponad lokalnym znaczeniu, m.in. Międzynarodowego Festiwalu Mu-
zycznego im. Krystyny Jamroz, Buskich Spotkań z Folklorem, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Wojtka Belona.
- Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej - Klasztor Święty Krzyż - działają na rzecz zachowania i poprawy stanu obiektów, upowszechniania wiedzy na temat historii 
Świętego Krzyża i propagowania dziedzictwa kulturowego i tradycji regionu Świętokrzyskiego. 

Nagrody dla
świętokrzyskich twórców 

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach 21 października zainaugurowano  Rok Kulturalny i Sezon Arty-
styczny 2015/2016. Wręczono Świętokrzyskie Nagrody Kultury corocznie przyznawane przez  Zarząd Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego oraz medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadawane przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Świętokrzyską nagrodę dla twórców kultury w regionie wręczyli: marszałek Adam Jarubas oraz 
członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska oraz Kazimierz Kotowski. W inauguracji 
uczestniczyli także: radny Sejmiku Henryk Milcarz oraz Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Eduka-
cji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

nagrodzeni przez ministra oraz 
przez samorząd województwa 
Świętokrzyską Nagrodą Kultu-
ry. Dziękuję za wkład, rozwój, 
twórczość, która dobrze służy 
ludziom i wzbogaca nasze ży-
cie – mówił marszałek Adam 
Jarubas.
 Medale „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”, które Minister Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 

przyznaje osobom za wybitne 
zasługi na polu kultury otrzy-
mali Jerzy Daniel, dziennikarz, 
prozaik, eseista, wydawca, re-
gionalista  oraz Adam Ochwa-
nowski, poeta, scenarzysta 
i dramaturg, organizator  licz-
nych przedsięwzięć artystycz-
nych w regionie. 
 Tegoroczna Świętokrzyska 
Nagrody Kultury trafiła do 15 lau-

reatów. Jest corocznie przyzna-
wana przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego, który honoruje 
osoby, instytucje, stowarzyszenia 
oraz zespoły za szczególne do-
konania w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej, upowszech-
niania i ochrony dziedzictwa 
narodowego.

Paulina Strojna

 Tegoroczna Świętokrzyska Nagroda Kultury
trafiła do 15 laureatów

Kazimierz Kotowski, Agata Binkowska i Adam Jarubas
z laureatami Nagrody Honorowej 
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 Nauka na kierunku tech-
nik usług kosmetycznych trwa 
2 lata, a kwalifikacje opiekuna 
medycznego można uzyskać 
już po roku. Na tym drugim kie-
runku nauka odbywa się w sys-
temie weekendowym, a więc 
z oferty mogą skorzystać rów-
nież osoby pracujące. 
 Szkoła zapewnia uczniom 
zajęcia praktyczne w nowocze-
śnie wyposażonych pracow-
niach oraz renomowanych pla-
cówkach służby zdrowia oraz 
w gabinetach kosmetycznych 
w regionie. – Przed podjęciem 
decyzji o podjęciu nauki zapra-
szamy do sprawdzenia bazy 
dydaktycznej szkoły; obejrzenia 
pracowni kosmetycznej i wy-

Zapisz się do szkoły
i zdobądź atrakcyjny zawód 
Policealna Szkoła Medyczna w Morawicy już prowadzi nabór na rozpoczynające się w semestrze zimowym, od 
lutego 2016 roku, zajęcia na kierunkach: technik usług kosmetycznych oraz opiekun medyczny. 

posażenia – zachęca dyrektor 
Policealnej Szkoły Medycznej w 
Morawicy Renata Antos.
 Nauka w szkole jest bezpłat-
na, uczniowie mają również za-
pewnione wszystkie materiały 
zużywalne niezbędne podczas 
zajęć praktycznych.
 Osoby zainteresowane pod-
jęciem nauki w szkole powinny 
zgłosić się z następującymi do-
kumentami: świadectwo ukoń-
czenia szkoły średniej, dowód 
osobisty, 3 zdjęcia, zaświad-
czenie od lekarza o braku prze-
ciwwskazań do podjęcia nauki.

Szczegółowe informacje
pod numerem telefonu
(41) 311-46-80 oraz na

www.szkola-medyczna.com.pl

 Na mocy porozumienia pod-
pisanego 9 listopada 2015 roku 
przez władze Politechniki Święto-
krzyskiej i Muzeum Wsi Kieleckiej 

Sformalizowali współpracę
i chcą tworzyć wspólne projekty
Studenci architektury Politechniki Świętokrzyskiej oraz naukowcy badający dzieje budownictwa drewnianego sko-
rzystają na zacieśnieniu współpracy między Muzeum Wsi Kieleckiej a Politechniką. Podpisana przez obie instytucje 
umowa otwiera też drzwi do tworzenia wspólnych projektów badawczych i konserwatorskich oraz do sięgania po 
środki unijne na ich realizację w nowym okresie programowania.

studenci i naukowcy będą mieli 
łatwiejszy dostęp do cennych 
materiałów zgromadzonych 
w Muzeum. Placówka przygo-

towała bibliotekę, którą otwarto 
w Tokarni we dworze z Mirogono-
wic, czytelnię, bogate archiwum. 
Wiele materiałów jest zdigitalizo-
wanych i można z nich korzystać 
przez Internet. – Stworzyliśmy wa-
runki godne XXI wieku dla tych, 
którzy chcą prowadzić badania 
na temat naszej przeszłości – 
mówił Janusz Karpiński, dyrek-
tor Muzeum Wsi Kieleckiej.
 – Muzeum Wsi Kieleckiej 
pokazuje, jak mieszkali nasi 
przodkowie, jak umiejętnie wy-
korzystywali drewno. Do nie-
dawna ten materiał traktowało 
się jako relikt przeszłości, ale 

z powrotem wraca on do łask 
we współczesnej architektu-
rze. Drewno jest szlachetnym 
surowcem naturalnym, dlatego 
warto sięgnąć do przeszłości 
– podkreślał rektor Politechniki 
Świętokrzyskiej prof. Stanisław 
Adamczak.
 Jak dodał rektor Politechniki, 
w nowej perspektywie unijnego 
finansowania przewidziane są 
środki na zabezpieczanie i kon-
serwację zabytkowych obiektów, 
partnerzy porozumienia planują 
więc przygotowanie i realizację 
wspólnych projektów.

J.M.
Podpisana umowa jest sformalizowaniem wieloletniej współpracy, 

która teraz będzie się jeszcze bardziej rozwijać

Kierunek technik usług kosmetycznych od lat cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem w Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy
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 – Czas dla wcześniaka płynie 
inaczej, dla dziecka urodzone-
go przed terminem, dzień jest 
jak miesiąc, a miesiąc jak rok – 
podkreślała pomysłodawczyni 
akcji doktor Grażyna Pazera, 
kierownik Kliniki Neonatologii 
Szpitala Zespolonego w Kiel-
cach. Lekarka przytoczyła słowa 
noblistki Gabrieli Mistral, która 
stwierdziła, że „wszystko, co jest 
nam dorosłym potrzebne, może 
poczekać, dziecko czekać nie 
może”. Odnosi się to szczegól-
nie do wcześniaków. Gdy tworzą 
się: kości, krew, umysł, koniecz-
na jest nieustanna troska, czy 
rozwój dziecka przebiega prawi-
dłowo. 
 Akcja bezpłatnych badań 
w Wojewódzkim Szpitalu Ze-
spolonym w Kielcach miała, 
oprócz praktycznych korzyści, 
uświadomić dorosłym, jak waż-
na jest ciągła kontrola nad ro-
snącym maluchem - zwłaszcza 
urodzonym przed terminem. 
 Doktor Wioletta Korzeluch, 
kardiolog dziecięcy zaznaczy-
ła, że w przypadku wcześnia-
ków bardzo często później niż 
u dzieci urodzonych o czasie, 
zamykają się różnego rodzaju 
połączenia, które mają istot-

Akcja badania wcześniaków
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 14 listopada „otworzył się” dla wcześniaków.  Z okazji Światowego Dnia 
Wcześniaka, specjaliści ze Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii i Kliniki Neonatologii WSzZ bezpłatnie konsultowali 
dzieci urodzone przedwcześnie. - Badania przeprowadzali: neonatolog, kardiolog dziecięcy, pulmonolog, endokry-
nolog, fizjoterapeuta i radiolodzy. Z bezpłatnych konsultacji skorzystało około 30 pacjentów - poinformowała Anna 
Mazur-Kałuża, rzecznik prasowy szpitala.

Wcześniaki badali: neonatolog Grażyna Pazera, kardio-
log Wioletta Korzeluch, pulmonolog Elżbieta Kołodziej, 
endokrynolog Ewa Piątkowska, neonatolog Aleksandra 
Gładyś-Jakubczyk, fizjoterapeuci: Wojciech Kiebzak i Ar-
kadiusz Żurawski, radiolodzy: Piotr Cierniak, Arkadiusz 
Kozera. W akcję zaangażowana była również: Agnieszka Ja-
kubczyk – oddziałowa Kliniki Neonatologii WSzZ.

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
25-516 Kielce, aleja IX Wieków Kielc 3

Redakcja: Biuro Komunikacji Społecznej, tel. 41 343 90 37
www.sejmik.kielce.pl   e-mail: nasz.region@sejmik.kielce.pl

Redaktor Naczelny: Dariusz Detka
Redaguje zespół: Małgorzata Niewczas-Sochacka,

Robert Siwiec, Iwona Sinkiewicz, Paulina Strojna
Skład i druk: Digital Art Studio  www.digitalartstudio.pl

ne znaczenie już w życiu pło-
dowym. Noworodki z takimi 
problemami muszą być objęte 
opieką specjalisty już w okresie 
okołoporodowym, a później być 
pod stałą kontrolą Poradni Kar-
diologicznej. Starannej diagno-
styki, dużego zaangażowania ze 
strony lekarzy wymagają dzieci 
ze zdiagnozowaną wadą serca. 

 Na to, że wcześniaki potrze-
bują długoterminowej opieki 
uczulał fizjoterapeuta Wojciech 
Kiebzak. Specjalista przyznał, 
że większość dzieci urodzo-
nych przedwcześnie jest opóź-
niona w rozwoju psychomoto-
rycznym, ale później większość 
problemów udaje się skorygo-
wać. 

 W województwie świętokrzy-
skim co 10 dziecko na 10 ty-
sięcy porodów to wcześniak. 
Specjaliści z Kliniki Neonatolo-
gii WSzZ, która posiada III, naj-
wyższy poziom referencyjny, są 
w stanie uratować życie nowo-
rodków urodzonych po ukoń-
czeniu 24. tygodnia życia. 

Z kompleksowych badań zorganizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach
skorzystało wielu maluchów

Małego pacjenta bada pulmonolog Elżbieta Kołodziej
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 Podczas dzisiejszego posie-
dzenia Zarządu Województwa 
Damian Urbanowski, dyrektor 
Świętokrzyskiego Zarząd Dróg 
Wojewódzkich przedstawił stan 
przygotowań drogowców do 
akcji Zima 2015/2016.
 W regionie świętokrzyskim 
mamy 1061,5 km dróg woje-
wódzkich zarządzanych przez 
ŚZDW. Zdecydowana większość 
tych tras jest w III (656,6 km) 
i IV (370,4 km) standardzie zimo-
wego utrzymania. Oznacza to, że 
jezdnia ma być odśnieżona na 
całej szerokości i posypana na 
newralgicznych odcinkach, np. 
skrzyżowaniach, przystankach 
autobusowych, odcinakach o du-
żym nachyleniu. Jedynie droga 
nr 762 Kielce – Chęciny i nr 764 

Drogowcy deklarują: zima nas nie zaskoczy
Prawie 33 tysiące ton piasku i 7,5 tysiąca ton soli przygotowali drogowcy ze Świętokrzyskiego Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w ramach zimowego utrzymania dróg 2015/2016. Drogowcy szykują się do prognozowanego na najbliż-
szy weekend załamania pogody, chociaż w ramach tegorocznej akcji „Zima” pierwszy raz piaskarki pracowały już 
12 października.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego doceniony 
7 listopada,  podczas międzynarodowego turnieju piłki ręcznej mężczyzn rozgrywanego w Gdańsku, ogłoszono 
wyniki plebiscytu miesięcznika „Handball Polska” podsumowującego sezon 2014/2015 na krajowym podwórku.  
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego uhonorowany został tytułem „Najbardziej zaangażowanego 
samorządu na rzecz piłki ręcznej”.  Okolicznościową statuetkę w trójmiejskiej Ergo Arenie odebrał Jacek Kowal-
czyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

 Wyboru dokonali czytelnicy 
magazynu „Handball Polska”, 
którzy drogą mailową głosowali 
w trzynastu konkursowych ka-
tegoriach. Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego 
wśród samorządów okazał się 
być bezkonkurencyjny! Władze 
Związku Piłki Ręcznej w Polsce 
oraz polscy kibice szczypior-
niaka docenili w ten sposób re-
alizowany od 2010 roku przez 
Samorząd Województwa Święto-
krzyskiego i Klub Sportowy Vive 
Tauron Kielce projekt gospodar-
czej, turystycznej i sportowej pro-
mocji regionu „Gramy razem dla 
Świętokrzyskiego”.

Połaniec – most na rzece Wiśle 
utrzymane będą w II standardzie 
zimowego utrzymania (jezdnia 
odśnieżona i posypana na całej 
długości). Natomiast V standard 
zimowego utrzymania dotyczy 
odcinków dróg wojewódzkich 
o łącznej długości 22,6 km i  są 
to drogi zbiorcze na trasie Kielce 
– Chęciny oraz drogi dojazdowe 
wzdłuż drogi 764 Połaniec – most 
na Wiśle. 
 W ramach akcji Zima 2015/2016 
drogowcy przygotowali prawie 
33 tysiące ton piasku i 7,5 tysią-
ca ton soli. Do dyspozycji mają 
29 pługopiaskarek, 6 pługów cięż-
kich, po 5 równiarek i ładowarek 
oraz pług wirnikowy.
 Jak informuje dyrektor Da-
mian Urbanowski obwody 

drogowe ŚZDW wyposażone 
są w stacje osłony meteorolo-
gicznej określające temperaturę 
i wilgotność powietrza. Odczy-
ty z tych czujników sygnalizują 
możliwość powstania gołoledzi. 
Stacje osłony meteorologicznej 
zlokalizowane są m.in. w Słabo-
szowie w gm. Czarnocin, w Koń-
skich, Hucie Koszary w gm. 
Bieliny, Szydłowie i na moście 
w Połańcu.  Jednocześnie na 
wszystkich pługopiaskarkach 
i pługosolarkach zainstalowane 
będą lokalizatory wyposażone 
w czujniki posypu i odśnieża-
nia.  – System monitorowania 
pojazdów pozwoli na bieżąco 
obserwować efektywność dzia-
łań maszyn. Będziemy mogli  
rzetelnie ocenić zakres  i jakość 

wykonanej pracy – podkreśla 
dyrektor Urbanowski.
 Po rozpoczęciu akcji zimo-
wej w siedzibie ŚZDW oraz 
w obwodach drogowych wpro-
wadzone zostaną dyżury zimo-
wego utrzymania. W godzinach 
od 6.00 do 22.00 pod numera-
mi telefonów 41 3470471 (72), 
41 3470480 (81) i 41 3470490 
(do 92) można będzie uzyskać 
informacje o przejezdności 
dróg wojewódzkich. Komuni-
katy z zimowego utrzymania 
pojawią się też na stronie in-
ternetowej Świętokrzyskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich: 
www.szdw.kielce.com.pl   

Iwona Sinkiewicz – Potaczała, 
rzecznik prasowy marszałka

 Najlepszym trenerem w se-
zonie 2014/201 wybrany został 
szkoleniowiec mistrzów Polski - 
Tałant Dujszebajew, najlepszym 
zawodnikiem - Michał Jurecki, 
zaś drużyną roku – Vive Tauron 
Kielce. Klub uhonorowany zo-
stał także za „Najwartościow-
szą działalność klubową na 
rzecz piłki ręcznej”, zaś naj-
aktywniejszym propagatorem 
piłki ręcznej została  Grażyna 
Jarosz, prezes Fundacji „Vive 
Serce Dzieciom”, która każde-
go roku organizuje turniej „Mała 
Liga Piłki Ręcznej”. 

R.S.
W trójmiejskiej Ergo Arenie wyróżnienie dla Urzędu Marszałkowskiego 

odebrał Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji,
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki UMWŚ
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 Celem konferencji, zorgani-
zowanej przez Biuro Społeczeń-
stwa Informacyjnego Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, było 
zaprezentowanie aktualnego 
stanu realizacji dobiegającego 
końca przedsięwzięcia, podsu-
mowanie zadań już zrealizowa-
nych oraz przedstawienie dal-
szych działań niezbędnych do 
osiągnięcia zakładanych celów 
projektu, tj. umożliwienia dostę-
pu do szerokopasmowego In-
ternetu dla 92,3% gospodarstw 
domowych województwa Świę-
tokrzyskiego. 
 - Sukces ma wielu ojców 
i w tym przypadku to powie-
dzenie oddaje istotę sprawy. 
Kieruję ogromne podziękowa-
nia do wszystkich pracowników 
administracji rządowej. To było 
dla nas, jako Samorządu Wo-
jewództwa, ogromne wyzwanie 
i przy pomocy państwa oraz 
kolegów samorządowców uda-
ło nam się je wykonać. Dziękuję 
tym, którzy realizowali ten pro-
jekt w naszym województwie, 
przede wszystkim pracow-
nikom Biura Społeczeństwa 
Informacyjnego Urzędu Mar-
szałkowskiego, którzy wykonali 
wspaniałą pracę, która przysłu-
ży się społeczeństwu - mówiła 
członek Zarządu Województwa, 
Agata Binkowska.
 W ramach projektu zosta-
ło wybudowane 1420 km sie-
ci światłowodowej, 8 węzłów 
szkieletowych, 135 węzłów dys-
trybucyjnych. Ponadto zostały 
zrealizowane działania informa-
cyjno-promocyjne oraz eduka-
cyjne. Obejmował on również 
działania edukacyjne, dzięki 
którym przeszkolono z podstaw 
używania komputera i sieci In-
ternet 1072 mieszkańców woje-
wództwa w wieku 45+; średnio 
10 osób w każdej gminie.
 - Jest to największe przed-
sięwzięcie realizowane w woje-

Otwarte drzwi do rozwoju
„Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie” to największy projekt telekomunikacyj-
ny, jaki kiedykolwiek był realizowany w naszym regionie. 28 października, na konferencji podsumowującej reali-
zację tego przedsięwzięcia, jego wagę podkreślali przedstawiciele administracji rządowej oraz Samorządu Woje-
wództwa z członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Agatą Binkowską na czele.

wództwie świętokrzyskim i jest 
ono zarazem częścią najwięk-
szego projektu teleinformatycz-
nego w całej europie. Wkład 
unijny wyniósł w nim aż miliard 
złotych. W ramach tych 5 pro-
jektów Polski Wschodniej udało 
się położyć aż 10 tys. km sieci 
światłowodowej i stworzyć 1000 
węzłów szkieletowych i dystry-
bucyjnych. Jest to ogrom pracy 
i bardzo cieszymy się, że naj-
ważniejszy etap projektu mamy 
już za sobą - powiedziała Mo-
nika Pałasz - dyrektor Depar-
tamentu Projektów Ponadregio-
nalnych Ministerstwa Infrastruk-
tury i Rozwoju.
 Ideą budowy regionalnych 
sieci szerokopasmowych jest 
przybliżenie punktu styku ze 
światową siecią Internet do 
miejsc, w których do tej pory 
nie były dostępne usługi sze-
rokopasmowe lub nie było kon-
kurencji w świadczeniu takich 
usług.
 - Świętokrzyskie, również 
dzięki temu projektowi, jest do-
brze przygotowane do dalszej 
perspektywy finansowej, w tym 
do realizacji kolejnego projektu 
- Polska Cyfrowa. Chcę podkre-
ślić bardzo dobrą współpracę 

z Samorządem Województwa - 
nasze wsparcie zostało przez tu 
dobrze odebrane i wykorzysta-
ne - podkreślił Bogdan Dom-
browski, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Administracji 
i Cyfryzacji.
 Efekty, jakie powinna przy-
nieść realizacja projektu to 
m.in. spadek cen za dostęp 
do Internetu, nowe możliwości, 
m.in. telepraca, e-learning, ad-
ministracja elektroniczna, a tak-
że wzrost gospodarczy.
 - Przed nami teraz najważ-
niejszy moment tego projektu. 
W dzisiejszych czasach wszy-
scy chcemy mieć szybki i łatwy 
dostęp do Internetu i w naszym 
województwie zmiana w tym za-
kresie jest niezwykle mocno wi-
doczna, same za siebie mówią 
liczby, jakie padają przy oma-
wianiu tego projektu. Chcemy 
podziękować przedstawicie-
lom administracji rządowej za 
bardzo przyjazne i konstruk-
tywne podejście do rozwiązy-
wania wszelkich pytań i kwestii 
pojawiających się po naszej 
stronie przy realizacji tego pro-
jektu - mówiła dyrektor Biura 
Społeczeństwa Informacyjnego 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego, 
Ewelina Gładki.
 Zakończenie budowy in-
frastruktury pasywnej i aktyw-
nej jest tak naprawdę dopiero 
pierwszym etapem zaplanowa-
nego na kolejne 10 lat przed-
sięwzięcia. Od grudnia 2015r. 
rozpocznie się drugi etap, tj. 
świadczenie usług hurtowych 
z wykorzystaniem wybudo-
wanej sieci przez wybranego 
w konkurencyjnej procedurze 
Operatora Infrastruktury. 
 Szczegóły projektu przed-
stawili podczas konferencji 
zastępca dyrektora Biura Spo-
łeczeństwa Informacyjnego 
Andrzej Sztokfisz oraz kierow-
nik projektu, Krzysztof Kowal-
czyk.
 Projekt „Sieć Szerokopasmo-
wa Polski Wschodniej – Woje-
wództwo Świętokrzyskie”, realizo-
wany przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego 
w Kielcach, jest współfinanso-
wany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej. War-
tość przedsięwzięcia to około 
200 mln złotych.

M.C.

Konferencja była także okazją do wręczenia pamiątkowych grawertonów
osobom zaangażowanym w realizację projektu
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 - Niezwykle ważnym ob-
szarem działania jest polityka 
społeczna, dlatego szczególną 
uwagę należy skoncentrować 
na efektywności działania na 
tym polu. Pieniądze przezna-
czone na wsparcie osób wy-
kluczonych społecznie powinny 
być dobrze wykorzystane, dla-

Nowe konkursy
w ramach RPOWŚ 2014-2020
Spotkanie informacyjne na temat możliwości wsparcia osób wykluczonych społecznie w konkursach ogłaszanych 
w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” odbyło się 
17 listopada w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Uczestnicy spotkania, związani z instytucjami pomocy spo-
łecznej mogli uzyskać informacje o założeniach konkursów umożliwiających wsparcie usług społecznych i opiekuń-
czych oraz działań związanych z integracją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
W spotkaniu uczestniczyli członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek oraz Aleksandra Mar-
cinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego.

 Na konkurs w ramach poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” przeznaczono kwotę 16 750 000 złotych, złożone 
projekty muszą być skierowane bezpośrednio do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w tym rodzin i dzie-
ci, a także osób funkcjonujących w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się jednostki 
samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, instytucje pomocy i integracji społecznej, podmioty organizujące 
pieczę zastępczą oraz podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe. Nabór wniosków od 23 listopada 2015 r. do 11 grudnia 
2015 r.
 Na konkurs w ramach działania 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” przeznaczono kwotę 11 000 000 złotych. Przed-
sięwzięcie umożliwi zaplanowanie kompleksowego wsparcia osobom doświadczającym wykluczenia w wymiarze zawodowym, społecznym, zdrowot-
nym czy edukacyjnym.  O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, 
jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, podmioty ekonomii społecznej,  podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji spo-
łecznej i zawodowej  na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej oraz zakłady 
aktywizacji zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej. Nabór wniosków będzie prowadzony od 21 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.
 Podczas spotkania dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju Zofia Guz opowiedziała o dobrych praktykach 
wykorzystywania środków z dofinansowania w sferze integracji społecznej w gminie Busko-Zdrój. 
 Omówione zostały także kryteria naboru i oceny wniosków w konkursach w ramach Osi 9 RPOWŚ 2014-2020 w IV kwartale 2015 roku, podstawo-
we założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w nowej perspektywie finansowej oraz  praca 
z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych EFS. 

tego zorganizowano dzisiejsze 
spotkanie. Naszym celem jest 
nawiązanie współpracy, zdo-
bycie informacji oraz doświad-
czeń – to ułatwi realizację za-
dań – mówił Piotr Żołądek.
 Dyrektor Departamentu Wdra-
żania Europejskiego Funduszu 
Społecznego Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Świę-
tokrzyskiego, Aleksandra Marcin-
kowska mówiła o możliwościach 
dofinansowania działań spo-
łecznych RPOWŚ na lata 2014-
2020. Przytoczyła informacje 
dotyczące najczęściej popełnia-
nych błędów podczas wypełnia-
nia wniosków o dofinansowanie 

projektów, poinformowała także 
o nowościach w ogłaszanych 
konkursach. 
 - Nowością wśród konkur-
sów społecznych jest konkurs 
wspierający usługi społeczne 
i opiekuńcze. Zgodnie z za-
łożeniami poddziałania 9.2.1 
w projektach możliwe będą 
działania wspierające proces 
usamodzielniania się i inte-
gracji ze środowiskiem osób 
z rodzin niepełnych, osób star-
szych, niepełnosprawnych, 
niesamodzielnych. W działaniu 
9.1, o dofinansowanie po raz 
pierwszy będą mogły ubiegać 
się Warsztaty Terapii Zajęciowej 
– mówiła Aleksandra Marcin-
kowska. 
 Podczas spotkania dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Busku-
-Zdroju Zofia Guz opowiedziała 
o dobrych praktykach wykorzy-
stywania środków z dofinanso-
wania w sferze integracji spo-
łecznej w gminie Busko-Zdrój.

Emilia Sitarska

 - Aby pieniądze przeznaczone na wsparcie osób wykluczonych były efektywnie wydawane,
konieczna jest bliska współpraca oraz wymiana doświadczeń wszystkich działających w tym obszarze

polityki społecznej – mówił podczas spotkania Piotr Żołądek
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 Strukturę administracyjną woj. 
świętokrzyskiego tworzy 14 po-
wiatów (w tym 1 miasto mające 
status miasta na prawach powia-
tu tj. Kielce) i 102 gminy, w tym 
5 gmin miejskich, 71 wiejskich 
oraz 26 miejsko-wiejskich. 
  Głównym źródłem wpływów 
do budżetów jednostek samo-
rządu terytorialnego były docho-
dy własne, ich udział w docho-
dach ogółem wyniósł w 2014 r. 
przeszło 37%, pozostała część 
przypadała na dochody obce 
tj. subwencje ogólne, dotacje 
celowe i pozostałe dotacje. 
Wysoki udział dochodów wła-
snych w dochodach ogółem 
oznaczał większą niezależność 
samorządów w dysponowaniu 
środkami budżetowymi. W bu-
dżetach gmin wskaźnik ten był 
zróżnicowany i wahał się od 
17,8% w Mniowie do 72,8 % 
w Sitkówce-Nowinach. W 2014 
r. dochody ogółem samorządu 
województwa świętokrzyskiego 

Finanse publiczne
w regionie świętokrzyskim
Dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego, na które składają się: 
dochody województwa, powiatów, miasta na prawach powiatu oraz gmin wyniosły w 2014 r. 6063,9 mln zł i w po-
równaniu z 2013 r. były wyższe o 181 tys. zł. Jednocześnie stanowiły 3,1% zagregowanych dochodów wszystkich 
jednostek samorządu terytorialnego w kraju.

na 1 mieszkańca wyniosły 500 zł, 
dało to 7 lokatę wśród 16 woje-
wództw w Polsce. Miasto Kielce 
w rankingu 66 miast na prawach 
powiatu znalazło się na 17 miej-
scu z dochodami i wydatkami 
budżetów na 1 mieszkańca 
(odpowiednio 5295 zł i 5557 zł). 
Spośród wszystkich powiatów w 
naszym kraju (bez miast na pra-
wach powiatu) powiat opatow-
ski zajął  5lokatę pod względem 
wysokości dochodów budże-
tów powiatów na 1 mieszkańca 
(1572 zł). W woj. świętokrzyskim 
gmina o najniższych dochodach 
per capita osiągnęła ok. 70% 
średnich dochodów budżetów 
gmin w kraju.
 W 2014 r. wydatki ogółem jed-
nostek samorządu terytorialnego 
w województwie świętokrzyskim 
były wyższe o 3,2% w porówna-
niu z wydatkami zrealizowanymi 
w 2013 r. i wyniosły 6170,5 mln zł. 
Głównym obciążeniem budże-
tów jednostek samorządu lokal-

nego były wydatki bieżące, które 
stanowiły blisko 80% wydatków 
ogółem. Z ogółu wydatków na 
inwestycje najwięcej przeznaczy-
ła gmina Nowy Korczyn (50,2%), 
a najmniej Łopuszno – 2,0%. 
Wśród powiatów udział wydat-
ków inwestycyjnych osiągnął 
najwyższe wartości w powiatach: 
kieleckim i opatowskim odpo-
wiednio 26,5% i 22,1%, podczas 
gdy w powiecie ostrowieckim 
stanowił 8,0%. 
  Pod względem wysokości wy-
datków na 1 mieszkańca (492 zł) 
samorząd naszego województwa 
zajął w 2014 r. 8 pozycję spo-
śród wszystkich województw. 
Wśród gmin naszego regionu 
najwyższe wydatki w przelicze-
niu na 1 mieszkańca poniosły 
gminy: Sitkówka–Nowiny (5716 
zł), Nowy Korczyn (5594 zł) oraz 
Tuczępy (4941 zł), natomiast naj-
mniejsze kwoty wydatkowały: 
Suchedniów (2234 zł), Kazimierza 
Wielka (2379 zł) i Ostrowiec Świę-

tokrzyski (2515 zł). W powiatach: 
opatowskim, kazimierskim i skar-
żyskim odnotowano największą 
kwotę poniesionych wydatków na 
1 mieszkańca (między ok. 1300-
1600 zł), najmniejszą zaś w po-
wiecie kieleckim (694 zł). 
 Analiza wydatków według po-
szczególnych działów wskazuje, 
że największą pozycję  w budże-
tach jednostek samorządu tery-
torialnego w 2014r. zajmowała 
oświata i wychowanie. Samo-
rządy gminne i powiatowe prze-
znaczyły na ten cel odpowiednio 
34,1% i 29% swoich wydatków, 
podczas gdy województwo 
4,2%. Najwięcej środków na 
oświatę i wychowanie przezna-
czono w powiecie: staszowskim, 
jędrzejowskim i ostrowieckim.
 W 2014 r. w woj. świętokrzyskim 
47 jednostek samorządu terytorial-
nego osiągnęło nadwyżkę budże-
tową, a w 69 odnotowano deficyt. 

Urząd Statystyczny
w Kielcach
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Pozostałe inicjatywy zgłoszone do konkursu: 
„Teatr Kapitalny” – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie – 
Centrum Edukacyjne Szklany Dom, „Młodzieżowa Drużyna Pożarni-
czo-Medyczna działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadowiu”- 
Ochotnicza Straż Pożarna w Sadowiu, „Młodzieżowa Rada Gminy Bej-
sce” - Urząd Gminy Bejsce, „Budowa placu rekreacyjno-sportowego 
dla mieszkańców Śladkowa Małego”- Koło ZMW w Śladkowie Małym, 
„Młodzieżowa Rada Miejska w Kunowie” - Gmina Kunów, „Akcja Smile 
i Eksplozja Kolorów” -  Grupa Młodzieżowa „Junior Bałt”, „Z teatrem 
na Ty” -  Wolna Strefa Skrzelczyce i Stowarzyszenie KALEJDOSKOP, 
„Świętokrzyski Konwent Fantastyki Jagacon” -  Stowarzyszenie Tygiel

Oni tworzą przestrzeń
dla młodzieży 
Niesamowicie cieszy mnie zawsze moment naboru wniosków w ramach konkursu „Nowa Przestrzeń. Najlepsza 
inicjatywa dla młodzieży województwa świętokrzyskiego”. Teraz, podczas trzeciej edycji konkursu, radość mieszała 
się z zachwytem, ponieważ z roku na rok daje się odczuć, że poziom zgłoszonych inicjatyw jest coraz wyższy. A nie 
ma dla kogoś takiego jak ja lepszej pożywki, jak widzieć, że w naszym regionie jest coraz więcej ludzi i bardzo do-
brych inicjatyw włączających młodzież w DZIAŁANIE! 

 Konkurs „Nowa Przestrzeń” 
wymyśliła w 2013 roku Fun-
dacja Aktywizacji i Rozwoju 
Młodzieży FARMa, w ramach 
kampanii promującej aktyw-
ność społeczną młodzieży pro-
wadzonej wspólnie z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Świętokrzyskiego. Pomysł zro-
dził się  z potrzeby docenienia 
ludzi, którzy w sposób mądry 
i rozważny angażują młodzież 
do aktywności społecznej, da-
jąc im z jednej strony potrzebne 
wsparcie, z drugiej obdarzając 
zaufaniem i zostawiając dużą 
przestrzeń dla samodzielnego 
tworzenia, inicjowania i odpo-
wiedzialności. Kto pracuje taki-
mi metodami z młodymi ludźmi 
dobrze wie, jak to jest trudne 
zajęcie. 
 W tym roku otrzymaliśmy 
12 zgłoszeń. Wszystkim ser-
decznie dziękujemy i gratulujemy 
efektów pracy! Komisja konkur-
sowa postanowiła przyznać tytuł 
„Najlepszej inicjatywy dla mło-
dzieży województwa świętokrzy-
skiego” Stowarzyszeniu Sabat 
Fiction we współpracy z Targa-
mi Kielce za inicjatywę: „Sabat 
Fiction-Fest 2015. Ogólnopolski 
Festiwal Fantastyki Gier i Kultury 
Dalekiego Wschodu”. 
 Wyróżnienia powędrowały 
do: Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Rodzinie w Kielcach 

za inicjatywę „MOPR Wolon-
tariat Kielce - siła aktywności 
społecznej”, Stowarzyszenia 
Przestrzeń Inicjatyw Spo-
łeczno-Kulturalnych PISK za 
inicjatywę „Młodzi z głową” 
i Regionalnego Centrum Wo-
lontariatu  za inicjatywę „Przy-
stanek Młodych”. 
 Wręczenie nagród odbyło 
się podczas Kongresu Stowa-
rzyszeń Województwa Świę-
tokrzyskiego w Filharmonii 
Świętokrzyskiej. 
Rośnijcie w siłę! Inspirujcie!

Barbara Zamożniewicz
Rzecznik Młodzieży

przy Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa

Świętokrzyskiego

Konkurs wygrał Sabat Fiction-Fest 2015. Ogólnopolski Festiwal 
Fantastyki Gier i Kultury Dalekiego Wschodu

Wręczenie nagród odbyło się podczas Kongresu Stowarzyszeń
Województwa Świętokrzyskiego w Filharmonii Świętokrzyskiej

Wyróżnienie otrzymała inicjatywa „MOPR Wolontariat Kielce 
- siła aktywności społecznej”
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Historia i rozwój
 Powstanie biblioteki wiąże się 
z powojennymi dziejami oświa-
ty,z założenia bowiem, bibliote-
ki pedagogiczne miały służyć 
głównie kadrze nauczycielskiej. 
W styczniu 1945 roku powoła-
ne do życia zostało pierwsze 
w historii regionu Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Kieleckiego. 
Książnica powstała przy instytu-
cji, z inicjatywy wizytatora szkół 
powszechnych, Piotra Ormań-
czyka. Początkowo biblioteka 
mieściła się w lokalu zajmowa-
nym przez kuratorium na ulicy 
Sienkiewicza 68. Księgozbiór 
składał się z 3000 tomów. Prze-
łomową datą w dziejach pla-
cówki był 1 stycznia 1946 roku, 
kiedy biblioteka otworzyła swe 
drzwi dla czytelników.

 W 1951 roku Ministerstwo 
Oświaty wydało zarządzenie 
w sprawie reorganizacji bi-
bliotek pedagogicznych. Na 
terenie województwa kielec-
kiego utworzona została sieć 
pedagogicznych bibliotek po-
wiatowych. Powstały placówki 
w: Busku-Zdroju, Jędrzejowie, 
Kozienicach, Opatowie, Opocz-
nie, Pińczowie, Radomiu, San-
domierzu. Centralna Bibliote-
ka Pedagogiczna w Kielcach 
sprawowała nad nimi nadzór 
instrukcyjno – metodyczny. 
Biblioteki stanowiły warsztat 
informacyjno-bibliograficzny 
dla nauczycieli, poszukujących 
materiałów wspomagających 
codzienną pracę w szkole, sa-
mokształcenie oraz dla peda-
gogów studiujących zaocznie. 
W tym samym roku decyzją Mi-
nisterstwa Oświaty i Wychowa-
nia biblioteka otrzymała nazwę: 
Pedagogiczna Biblioteka Woje-
wódzka w Kielcach. Wszedł w 
życie nowy statut, który gwaran-

Jubileusz biblioteki
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach obchodzi w tym roku 70. rocznicę powstania. Placówka, wspólnie 
z 11. filiami na terenie regionu służy środowisku lokalnemu. Oferuje bogate zbiory, organizuje konferencje, szkole-
nia, konkursy międzyszkolne. Pracownicy PBW prowadzą lekcje biblioteczne dla wszystkich poziomów nauczania. 
Przygotowują bibliografie, wystawy, spotkania autorskie. Przez całe lata biblioteka wspierała przede wszystkim 
nauczycieli, studentów. Od kilku lat otwarta jest dla wszystkich mieszkańców regionu świętokrzyskiego. 

tował bibliotece własny budżet 
i etaty.

 W sierpniu 1965 roku biblio-
teka przeniosła się do nowego 
lokalu. Była to cześć parterowa 
dawnego Liceum im. Stefana 
Żeromskiego na ulicy Świer-
czewskiego 25 (obecnie Jana 
Pawła II nr 5).

 Do mieszczących się tutaj 
szkół uczęszczali, m.in. Ad-
olf Dygasiński, Bolesław Prus, 
Stefan Żeromski, Gustaw Her-
ling-Grudziński. W 1972 roku 
kuratorium przekazało PBW 
administrację całym budyn-
kiem, biblioteka zdobyła bar-
dzo potrzebną powierzchnię 
magazynową. W 1984 roku, 
po opuszczeniu budynku przez 
Wyższą Szkołę Pedagogiczną, 
placówka uzyskała dodatkowe 
pomieszczenia.

 Pod koniec 1985 r. stan 
księgozbioru wynosił 174500 
woluminów. Biblioteka współ-
pracowała aktywnie z wieloma 
instytucjami, m.in.  Kuratorium 
Oświaty i Wychowania, kielec-
kim Oddziałem Doskonalenia 
Nauczycieli, Wyższą Szkołą 
Pedagogiczną, organizowane 
były konferencje metodyczne 
dla pracujących i kształcących 
się nauczycieli, spotkania ze 
znawcami literatury i historii, pi-
sarzami, pedagogami.

 Na początku lat 90-tych XX 
wieku bibliotekę dotknęły kłopo-
ty finansowe. Tak potrzebnego 
wówczas wsparcia, udzielili nasi 
czytelnicy oraz kieleckie insty-
tucje i firmy. Pozyskane w ten 
sposób środki przeznaczono 
na oprawę zniszczonych i zakup 
nowych książek. Rozpoczął się 
proces informatyzacji instytu-

cji. Pierwszy komputer, kupiony 
w 1995 roku, służył do tworzenia 
bibliografii bieżącej materiałów 
wspierających edukację. Wy-
chodząc naprzeciw zmieniają-
cym się potrzebom użytkow-
ników, kielecka PBW udostęp-
niła Internet oraz stronę www 
(2001 r.), rozpoczęto elektronicz-
ne katalogowanie książek i cza-
sopism. W 2005 roku utworzone 
zostało Internetowe Centrum 
Informacji Multimedialnej. W tym 
samym roku, w związku z nową 
maturą, odnotowano rekordową 
liczbę  maturzystów w bibliote-
ce (3000 osób). W 2010 r. po-
wstał profil biblioteki na Twite-
rze. W 2011 roku wprowadzono 
dla użytkowników nowe usługi: 
elektroniczną rezerwację książek 
oraz bezprzewodowy Internet na 
terenie placówki, biblioteka do-
łączyła także do „społeczności” 
Fecebooka.

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Biblioteki w Busku-Zdroju.
Wstęgę przecina dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Urszula Salwa
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 Wszechstronna działalność 
Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej w Kielcach nie byłaby 
możliwa, gdyby nie osoby kie-
rujący placówką oraz nauczy-
cieli bibliotekarzy, wykonują-
cych swą codzienną pracę. Bi-
blioteką kierowali kolejno: Maria 
Brzosek, Halina Wójcik, Janina 
Ciepluch, Bohdan Furnal, Maria 
Furtak, Marta Podgórska. Od 
1 sierpnia 2008 r. funkcję dyrek-
tora PBW pełni Urszula Salwa.

Dzisiaj
 Organem prowadzącym 
Pedagogiczną Bibliotekę Wo-
jewódzką w Kielcach jest Sa-
morząd Województwa Święto-
krzyskiego. Nadzór pedago-
giczny nad instytucją sprawuje 
Świętokrzyski Kurator Oświaty. 
Obecnie, Pedagogiczna Bi-
blioteka Wojewódzka w Kiel-
cach, ma w swojej strukturze 
11. placówek powiatowych: 
w Busku-Zdroju, Jędrzejowie, 
Kazimierzy Wielkiej, Końskich, 
Opatowie, Ostrowcu Święto-
krzyskim, Pińczowie, Sando-
mierzu, Starachowicach, Sta-
szowie, Włoszczowie. Zasoby 
placówek powiatowych to, nie-
rzadko, jedyne naukowe księ-
gozbiory w powiecie. W Kiel-

cach czytelnicy mają do dys-
pozycji 265 tys. zbiorów, w tym 
244 tys. książek, 9 tys. zbiorów 
multimedialnych. Rocznie pre-
numerowanych jest ok. 170. 
tytułów czasopism, w większo-
ści naukowych. W lutym 2015 
r. PBW w Kielcach dołączyła do 
projektu realizowanego przez 
Bibliotekę Narodową: ACADE-
MICA - Cyfrowej Wypożyczalni 
Międzybibliotecznej Publikacji 
Naukowych. Poprzez platfor-
mę IBUK, użytkownicy mają 
również dostęp do 632 książek 
w wersji elektronicznej.

 Wychodząc naprzeciw po-
trzebom współczesnego czytel-
nika PBW oferuje szerokie usłu-
gi: pomaga w wyszukiwaniu 
informacji, realizuje kwerendy 
do tematów, w tym prac nauko-
wych, świadczy e-usługi, m.in.  
bibliografie wysyłane drogą ma-
ilową. Organizuje wystawy po-
święcone aktualnym zagadnie-
niom pedagogicznym, oświa-
towym, literackim. Uczestniczy 
w ogólnopolskich projektach 
edukacyjnych. Biblioteki peda-
gogiczne wspomagają procesy 
edukacyjne dzieci i młodzieży 
na każdym szczeblu nauczania 
i wychowania. Przedsięwzięcia 
edukacyjne PBW w Kielcach, to 
m.in. spotkania biblioteczne dla 

przedszkolaków; lekcje biblio-
teczne, konkursy, warsztaty dla 
uczniów, uroczystości rocznico-
we. Organizuje praktyki i szko-
lenia dla studentów, warsztaty, 
konferencje dla bibliotekarzy 
szkolnych i nauczycieli.

 Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka  w Kielcach wspól-
nie ze Świętokrzyskim Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli 
utworzyła „Sieć współpracy 
i samokształcenia nauczycieli 
bibliotekarzy szkolnych woje-
wództwa świętokrzyskiego”. 
Jest największą tego typu sie-
cią w kraju.

 Od 2004 roku placówka or-
ganizuje Miejskie Konkursy Lite-
rackie, przygotowywane przez 
Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących Integracyjnych nr 4 
w Kielcach, wspólnie ze Świę-
tokrzyskim Centrum Profilakty-
ki i Edukacji, Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, Świetlicą Wspiera-
jąco-Integrującą  „Plus”. Współ-
organizuje Konkurs Młodych 
Twórców Poezji „Poezja ogród 
naszych marzeń”. Od 2008 r. 
Pedagogiczna Biblioteka Wo-
jewódzka w Kielcach, wraz z fi-
liami, włączyła się w obchody 
Europejskich Dni Dziedzictwa. 

Od kilku lat współorganizujemy, 
wspólnie ze Świętokrzyskim 
Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli, Tydzień Kultury Języ-
ka. Wraz z kieleckim oddziałem 
Związku Literatów Polskich or-
ganizujemy cykliczne „głośne 
czytania dramatów”. W 2010 
r. PBW w Kielcach przystąpiła 
do realizacji projektu Filmoteka 
Szkolna: Akcja!  W ramach pro-
jektu biblioteka prowadzi, m.in. 
zajęcia edukacyjne, organizuje 
warsztaty metodyczne dla na-
uczycieli, prowadzi lekcje poka-
zowe dla uczniów szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych 
z zakresu edukacji filmowej.

 Wieloletnia i wszechstronna 
praca biblioteki jest dostrzega-
na i doceniana. Dyrekcja PBW 
otrzymała dyplom „za promo-
cję wydawnictw regionalnych 
i dziedzictwa kulturowego re-
gionu” od Towarzystwa Uniwer-
sytetów Ludowych. W 2013 r. 
Urszula Salwa została koordy-
natorem Salonu Kreatywnych 
Szkół i Placówek, w zakresie 
placówek oświatowych. W 2014 
roku biblioteka została wyróż-
niona przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa za zaangażowanie 
w organizację XXII Edycji Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa.

 Mieszkańcy regionu mają 
zapewnione coraz lepsze wa-
runki korzystania z usług bi-
bliotecznych. Budynek siedziby 
PBW w Kielcach, w latach 2004-
2013, poddany został kilku re-
montom generalnym (dachu, 
elewacji, wnętrza oraz instalacji 
elektrycznej i ppoż.). Sukce-
sywne modernizacje przeszły 
lokale filii, część z nich przepro-
wadziła się do nowych siedzib 
(Busko-Zdrój, Ostrowiec Św.).
Przez dziesiątki lat swego ist-
nienia, Pedagogiczna Bibliote-
ka Wojewódzka w Kielcach, re-
alizując powierzone jej zadania 
oraz wychodząc naprzeciw po-
trzebom użytkowników, wspie-
ra lokalną oświatę i kulturę. 
W 2014 roku kielecką siedzibę 
i filie odwiedziło blisko 91 tys. 
osób. Świadczy to najlepiej 
o zapotrzebowaniu na nasze 
usługi oraz ich wysokiej jakości.

Ewa Lewicka

Siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
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 Bardzo cieszy fakt, że napły-
wają od Państwa kolejne prace. 
Na wzięcie udziału w konkursie 
zdecydował się m.in. pan Józef 
Kotlarz z Połańca, który pisze: 
„(…) utworzenie województwa 
świętokrzyskiego podniosło pre-
stiż regionu, mamy własny Regio-
nalny Program Operacyjny, dla-
tego środki pozyskiwane z Unii 
Europejskiej są większe. Powsta-
ło wiele inwestycji, m.in.  most na 
Wiśle w Połańcu, długo oczeki-

25 lat samorządności.
16 lat w województwie świętokrzyskim 

– konkurs
Jeszcze raz pragniemy przypomnieć Państwu o konkursie zorganizowanym przez redakcję „NASZEGO REGIONU” 
z okazji jubileuszu polskiej samorządności. Już prawie od 16 lat na mapie naszego kraju istnieje województwo 
świętokrzyskie. Droga wiodąca do jego powstania była długa i wyboista, ale wspólny wysiłek mieszkańców sprawił, 
że stało się ono faktem. Funkcjonowanie i rozwój samorządnego województwa świętokrzyskiego ze stolicą w Kiel-
cach, jest jednym z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii naszego regionu. Stąd właśnie nasz konkurs. 

 Według przeprowadzone-
go w 2005 r. oficjalnego spisu 
ludności w Republice Mołdawii 
zamieszkuje 2380 osób po-
chodzenia polskiego. Jednak 
z szacunków polskiej placów-
ki dyplomatycznej wynika, że 
liczba ta jest znacznie większa 
i wynosi około 4000 osób. Po-

„Świętokrzyskie
Polakom w Mołdawii”

To kolejna akcja pomocy skierowana do osób pocho-
dzenia polskiego zamieszkałych na terenie Mołdawii 
i Naddniestrza. Organizatorami akcji są: Marszałek Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, Rzecznik Praw Dziecka 
oraz Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty, którzy przy 
wsparciu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. Oddział 
w Kielcach przygotowali dla polskich dzieci kredki, 
książki, misie pluszowe i zabawki.

lonia skupiona jest w 20 organi-
zacjach. Największe znajdują w 
Bielcach oraz w Komracie. Dwie 
organizacje polonijne działają 
też na terenie Naddniestrza. 
Prezenty zostaną zawiezione 
do Kiszyniowa samochodem 
Ambasady RP w Kiszyniowie.

wany przez pokolenia. (…)Zanim 
by nastąpiła integracja z innym 
województwem, musiałoby upły-
nąć wiele lat, a dzięki temu jeste-
śmy 16 lat do przodu”.
 Z każdej otrzymanej pracy 
bardzo się cieszymy i każdą 
wnikliwie czytamy, dlatego go-
rąco namawiamy Państwa do 
przysyłania kolejnych.
 Zasady konkursu są bardzo 
proste. Prosimy o przygotowy-
wanie tekstów (maksymalnie 

2 strony formatu A4) w formie 
wspomnień, opowiadań, felie-
tonów, utworów satyrycznych, 
a nawet wierszowanych, które 
odpowiadały będą na pytanie: 
„Dlaczego istnienie własnego, 
samorządnego województwa 
świętokrzyskiego ze stolicą 
w Kielcach jest naszym wspól-
nym sukcesem?”
 Prosimy Państwa o nad-
syłanie ich na adres: Urząd 
Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego, Biuro Ko-
munikacji Społecznej – „Nasz 
Region” , Aleja IX Wieków Kielc 
3, 25-516 Kielce 25-516 Kiel-
ce z dopiskiem na kopercie 
„Konkurs” lub na adres poczty 
elektronicznej: nasz.region@
sejmik.kielce.pl
 Na Państwa teksty czekamy 
do 7 grudnia br. Autorów naj-
ciekawszych prac nagrodzimy 
atrakcyjnymi nagrodami!

R.S.

Marszałek Adam Jarubas i ambasador Fundacji Jaśka Meli
„Poza Horyzonty” Robert Biernacki



Świętokrzyski Informator Samorządowy 23

Nasz Region 11 (107) / 2015 AKTUALNOŚCI

 Przewodnik „Świętokrzyskie 
na weekend”, który ukazał się 
w nakładzie 5 tysięcy egzem-
plarzy, ma być wskazówką dla 
tych, którzy chcą w krótkim cza-
sie zobaczyć największe atrak-
cje naszego regionu.
 W liczącym 130 stron wy-
dawnictwie znajdziemy naj-
ważniejsze adresy, mapy woje-
wództwa oraz opis najciekaw-
szych atrakcji regionu. Są one 
podzielone na 14 tras tema-
tycznych, dzięki czemu turyści 
będą mogli łatwiej poznawać 
poszczególne aspekty święto-
krzyskiego krajobrazu, kultury 
i historii. Wśród tras znalazły 
się m.in. Sandomierz, Ponidzie, 
Szlak Archeo-Geologiczny, 
Szlak literacki czy „miejsc mocy 
śladami obiektów sakralnych”.
 - Pokazujemy nasze stałe, 
flagowe pozycje, ale też no-
wości i łączymy je tematycznie 
w ciekawej prezentacji ma-
powej, dzięki czemu turyści 
mają gotowy plan na podróż i 
zwiedzanie. Wydawnictwo to 
kierujemy do grupy turystów, 
na których bardzo nam zale-
ży, a zatem rodzin z dziećmi – 
mówi o tym przewodniku Jacek 
Kowalczyk, dyrektor Departa-

 Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy bardzo wiele pra-
widłowych rozwiązań krzyżówki zamieszczonej w poprzednim 
(nr 10/106) wydaniu Świętokrzyskiego Informatora Samorządowe-
go. Rozwiązanie-hasło krzyżówki brzmi oczywiście: „Świętokrzy-
skie pięknieje”.
 Wśród autorów poprawnych odpowiedzi wylosowaliśmy trój-
kę zwycięzców. Nagrody otrzymują: pani Katarzyna Kowalczyk 
z Kielc oraz panowie Roman Toboła z Pińczowa i Wojciech 
Szczęk z Kielc. Panią Katarzynę i pana Romana prosimy o kontakt 
z redakcją (343 90 37) w celu odebrania nagród.
Gratulujemy!

Nowości dla turystów
Jak przyjemnie, zdrowo i pożytecznie spędzić kilka dni w województwie świętokrzyskim? Jakich imprez odbywa-
jących się w naszym regionie nie można przegapić w przyszłym roku? Tego można dowiedzieć się dzięki najnow-
szym wydawnictwom turystycznym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - przewodnikowi 
rodzinnemu „Świętokrzyskie na weekend” oraz „Świętokrzyskie kalendarz imprez 2016 r.”. Planowane są już ko-
lejne interesujące wydawnictwa.

mentu Promocji, Edukacji, Kul-
tury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego.
 Przewodnik będzie stanowił 
materiał promocyjny regionu 
i będzie rozdawany podczas tar-
gów i wydarzeń turystycznych. 
Co ważne, jest on dostępny rów-
nież w wersji angielskiej, tak aby 
przyciągnąć jak największą licz-
bę zagranicznych turystów.
 W pozycji „Świętokrzyskie 
kalendarz imprez 2016 r.” znaj-
dziemy skondensowaną pre-
zentację części imprez, będą-

cych nieodłącznym elementem 
świętokrzyskiego życia. Liczą-
ca blisko 30 stron publikacja 
zawiera spis najważniejszym 
wydarzeń, jakie zaplanowane 
są w naszym województwie. 
Znaczna część opisanych im-
prez ma ścisły związek z re-
gionalnymi atutami Świętokrzy-
skiego. Dominują: geologia, 
archeologia, historia, folklor, 
a także fakty powiązane z waż-
nymi dla ziemi świętokrzyskiej 
postaciami. Oprócz tego miło-
śnicy aktywnego wypoczynku 
mogą wziąć udział w rajdach 

pieszych i rowerowych oraz za-
wodach sportowych. 
 - Mamy już kilka markowych 
imprez i tu warto wymienić, 
oprócz Sabatu Czarownic, Dy-
marki, wydarzenia w Europej-
skim Centrum Bajki w Pacano-
wie czy Festiwal Filmów Nie-
zwykłych. Na uwagę zasługuje 
również piknik archeologiczny 
w Rydnie. Pojawia się jednak 
coraz więcej nowych, cieka-
wych imprez i o nich również 
piszemy w tym wydawnictwie – 
dodaje Jacek Kowalczyk
 Na opis każdej imprezy 
składają się jej krótkie przed-
stawienie, ilustracja z jednej 
z poprzednich jej edycji oraz 
podstawowe informacje doty-
czące miejsca, daty imprezy, 
organizatorów czy stron inter-
netowych.
 Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Świętokrzyskiego przy-
gotowuje już kolejne wydaw-
nictwa. Jednym z nich będzie 
album „Świętokrzyskie filmowo”, 
do którego dołączona będzie 
płyta DVD z filmami ukazującymi 
ciekawe ujęcia z naszego woje-
wództwa. Jego nakład będzie 
wynosił 5000 sztuk.

Mateusz Cieślicki

Krzyżówka
(nr 10/106)

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania 
„Naszego Regionu” odebrał już pan Wojciech Szczęk z Kielc
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Krzyżówka
 Litery z pół ponumerowanych w prawych dolnych rogach ułożone od 1 do 32 utworzą hasło związane z jedną z jednostek 
podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrody. 
Rozwiązania prosimy nadsyłać listownie na adres Redakcji. Czekamy do 7 grudnia br.

POZIOMO:
1. jesienny miesiąc. 7. potocznie: osiołek. 9. piastunka. 10. choroba przewlekła stawów. 11. miasto z zakładami „Łucznik”. 12. najazd, 
agresja. 15. biurowy drucik. 16. domowy spirytus, bimber. 20. oznaka, symptom. 21. upokarzający, żałosny. 22. z cybuchem. 23. plama 
na honorze. 24. racja. 25. duże jezioro polskie. 26. oko aparatu fotograficznego.

PIONOWO:
1. językoznawca. 2. balsam, pasta. 3. elektroluks. 4. narzędzie rzeźbiarza. 5. czynność wymagana przepisami. 6. nauka o rybach. 
8. przyswojenie, wchłonięcie. 13. gatunek jaskółki. 14. ateista. 17. nieobecność w pracy. 18. z pieca spadło. 19. nicpoń, łobuz. 20. kielich.

Krzyżówkę przygotował Robert Siwiec


