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 W nowej, rozpoczynającej 
się edycji PROW województwo 
świętokrzyskie będzie miało do 
dyspozycji ponad 300 mln zł, 
a więc mniej niż w poprzedniej, 
podczas której wykorzysta-
no około 540 mln zł. – Jestem 
pełen optymizmu, że będzie-
my ten program efektywnie i 
racjonalnie realizować. Mamy 
świadomość, że środków jest 
trochę mniej niż w poprzedniej 

Ruszają konkursy
w ramach

PROW 2014-2020
Około 200 przedstawicieli samorządów oraz Lokalnych Grup Działania z województwa świętokrzyskiego uczestni-
czyło 23 listopada 2015 roku w konferencji dotyczącej m. in. działań infrastrukturalnych Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020, wdrażanych przez Samorząd Województwa. W grudniu rozpoczęło się składanie 
wniosków o przyznanie dofinansowania z PROW na projekty dotyczące budowy i modernizacji dróg lokalnych oraz 
na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju w latach 2016-2023. 

edycji, ale pierwotna wersja 
dokumentu wyglądała jeszcze 
gorzej niż teraz. Udało się wy-
negocjować środki szczególnie 
na te działania, które z naszego 
punktu widzenia są niezwykle 
istotne – mówił podczas otwar-
cia konferencji Piotr Żołądek, 
członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego. Zaznaczył, 
że samorząd województwa li-
czy na to, iż w trakcie trwania 

programu pojawią się możli-
wości absorpcji dodatkowych 
środków, jak było w poprzed-
niej edycji PROW. Pokreślił jed-
nocześnie, że mniejsze środki 
zobowiązują beneficjentów do 
szczególnej staranności i od-
powiedzialności przy wyborze 
projektów, na które będą skła-
dane wnioski o dofinansowa-
nie. – Jeśli mamy na przykład 
60 mln zł na infrastrukturę dro-

gową, to na każdy z samorzą-
dów jest przewidywane około 
3 mln zł. Jest więc prośba o doj-
rzałe i odpowiedzialne decy-
zje, ograniczanie się, żeby jak 
największą liczbę samorządów 
objąć wsparciem finansowym – 
mówił Piotr Żołądek.
 W poprzedniej edycji Pro-
gramu, której rozliczenie jest na 
finiszu, w województwie świę-
tokrzyskim w latach 2007-2013 
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dzięki dofinansowaniu z PROW 
zrealizowano prawie 3 tysiące 
projektów. – To daje na jedną 
gminę wiejską około 30 zreali-
zowanych projektów. To jest 
właśnie to, co trwale zostaje po 
PROW; projekty, które są blisko 
ludzi i cieszą społeczności lo-
kalne. Ponad 70 procent z nich 
to były projekty inwestycyjne 
– poinformowała Mirosława 
Mochocka, wicedyrektor Świę-
tokrzyskiego Biura Rozwoju 
Regionalnego i kierownik Biura 
PROW.
 Uczestnicy konferencji mogli 
uzyskać szczegółowe informa-
cje na temat pomocy ofero-
wanej w ramach PROW 2014-
2020 i możliwości ubiegania 
się o dofinansowanie z działań 
infrastrukturalnych Programu. 
Zarząd Województwa Święto-
krzyskiego ogłosił już konkursy 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata  
2014-2020: na działania infra-
strukturalne dla jednostek sa-
morządu terytorialnego oraz na 
realizację Lokalnych Strategii 
rozwoju w latach 2016-2023 dla 
Lokalnych Grup Działania.
 Wnioski do konkursu o przy-
znanie pomocy na operacje 
typu „Budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych” można składać 
w Świętokrzyskim Biurze Roz-
woju Regionalnego w Kielcach 
od 7 grudnia 2015 roku do 
15 stycznia 2016 roku. Jest 

to zarazem pierwszy w woje-
wództwie nabór wniosków na 
dofinansowanie inwestycji in-
frastrukturalnych na obszarach 
wiejskich w ramach bieżącej 
perspektywy finansowej Wspól-
nej Polityki Rolnej UE. Pomoc 
przyznawana będzie na opera-
cje z zakresu budowy, przebu-
dowy lub zmiany nawierzchni 
dróg gminnych, powiatowych 
lub wewnętrznych. O przyzna-
nie pomocy w ramach opera-
cji ubiegać się może gmina, 

związek międzygminny, powiat 
lub związek powiatów. Poziom 
dofinansowania wynosi 63,63% 
kosztów kwalifikowalnych ope-
racji, liczonych w kwocie brutto. 
W całym okresie finansowym 
2014-2020 jeden beneficjent 
może otrzymać na ww. zakres 
nie więcej niż 3 mln zł. 
 W Programie Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-
2020 kontynuowane będzie 
wdrażanie działania LEADER, 
które realizowane było przez 

lokalne grupy działania na pod-
stawie lokalnych strategii roz-
woju w ramach PROW 2007-
2013. W obecnym okresie pro-
gramowania, na takich samych 
zasadach jak LGD, lokalne 
strategie rozwoju będą mogły 
realizować także lokalne grupy 
rybackie działające na obsza-
rach zależnych od rybactwa. 
Zarząd Województwa Święto-
krzyskiego ogłosił konkurs na 
wybór strategii rozwoju lokalne-
go (LSR), współfinansowanych 
w ramach PROW 2014-2020 
oraz PO RYBY 2014-2020 oraz 
przyjął regulamin konkursu wy-
boru LSR. Wnioski o przyznanie 
pomocy LGD i LGR mogą skła-
dać w Świętokrzyskim Biurze 
Rozwoju Regionalnego w Kiel-
cach w terminie od 1 grudnia  
do 30 grudnia 2015 roku.
 W 2016 roku sukcesywnie 
uruchamiane będą kolejne 
nabory wniosków w ramach 
PROW 2014-2020,  m. in. na 
zadania z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej, dotyczące 
obiektów pełniących funkcje 
kulturalne lub kształtowania 
przestrzeni publicznej, jak rów-
nież w zakresie odnawiania lub 
poprawy stanu zabytkowych 
obiektów budowlanych.
 Konferencję w Best Western 
Grand Hotel w Kielcach zorgani-
zował Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego.

Joanna Majewska

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek
otworzył konferencję poświęconą inauguracji nowej edycji PROW

Samorządy oraz Lokalne Grupy Działania w grudniu 2015 roku rozpoczęły składanie wniosków w ramach PROW
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Nagrodzeni za wysoką

jakość i innowacyjne wynalazki
Sześć Nagród Głównych oraz dwa Wyróżnienia trafiły do rąk laureatów XVII edycji konkursu „Świętokrzyska Nagro-
da Jakości”. We wtorek, 8 grudnia, w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się uroczysta gala, podczas 
której nagrodzono i wyróżniono także projekty wynalazcze w VII edycji konkursu „Świętokrzyski Racjonalizator”. 
Laureatów uhonorowali przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk oraz marszałek 
Adam Jarubas.

Laureaci XVII edycji Świętokrzyskiej Nagrody Jakości: 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO Robert Dziubeła w kategorii Dużych Przedsiębiorstw Produkcyjnych, Świętokrzy-
skie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach w kategorii  Organizacji Publicznych 
– ochrona zdrowia, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze w kategorii  Organizacji Publicznych 
– ochrona zdrowia, „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna w kategorii  Bardzo Dużych Przedsiębiorstw Produkcyjno-Usłu-
gowych, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w kategorii  Organizacji Publicznych – ochrona zdrowia oraz 
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w kategorii  Organizacji Publicznych – ochrona zdrowia.
Wyróżnieniami Kapituła uhonorowała Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. w Kielcach w katego-
rii Małych Przedsiębiorstw Usługowych oraz Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w Kielcach w kategorii Mikroprzed-
siębiorstw Usługowych.

 Witając przybyłych do Wo-
jewódzkiego Domu Kultury 
laureatów oraz gości gali, mar-
szałek Adam Jarubas przypo-
mniał idee, które przyświecały 
Samorządowi Województwa, 
kiedy zainicjował konkurs Świę-
tokrzyskiej Nagrody Jakości, 
a w dziesięć lat później także 
Świętokrzyskiego Racjonaliza-
tora: - Świętokrzyska Nagroda 
Jakości zwraca uwagę na firmy 
i instytucje, które szczególną 
wagę przywiązują do jakości. 
Z kolei młodszy konkurs czyli 
Świętokrzyski Racjonalizator 
dostrzega środowisko, które 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Arkadiusz Bąk podkreślał znaczenie naukowych odkryć

dla kondycji regionalnej gospodarki

Laureaci XVII edycji konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości

wartości dodanej szuka w od-
kryciach naukowych, patentach 
i wzorach użytkowych, reali-
zując - mocno akcentowany 
w ostatnim czasie - postulat 
zbliżenia świata nauki i biznesu. 
Jestem głęboko przekonany, 
że maksyma mówiąca, iż „tyl-
ko najlepsi są wystarczająco 
dobrzy”, znajduje wśród lau-
reatów obu konkursów swoje 
potwierdzenie – mówił Adam 
Jarubas.
 Głównym celem konkursu 
Świętokrzyska Nagroda Jako-
ści jest promowanie i nagradza-
nie wyróżniających się w regio-
nie przedsiębiorstw, instytucji 
oraz organizacji, które poprzez 
stałe doskonalenie się, wdraża-
nie nowoczesnych systemów 
i modeli zarządzania – dorów-
nują światowym standardom ja-
kości nie tylko w zakresie ofero-
wanych usług i produktów, ale 
również w sferze swojego we-
wnętrznego funkcjonowania na 
wszystkich poziomach struktury 
organizacyjnej. 
 W XVII edycji Świętokrzy-
skiej Nagrody Jakości, Kapi-
tuła Konkursu, przyznała łącz-
nie sześć Nagród Głównych 
w poszczególnych kategoriach. 
Z rąk Arkadiusza Bąka oraz 
Adama Jarubasa wszyscy na-
grodzeni otrzymali imponujące 
statuetki Świętokrzyskiej Na-
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Nagrody za zgłoszone wynalazki:
- mgr inż. Szymon Kowalski, mgr inż. Krzysztof Sokołow-
ski, dr inż. Artur Szmidt za mechanizm podawania filamentu 
w drukarkach typu FDM i FFF - mgr inż. Daniel Krajcarz, mgr 
inż. Piotr Młynarczyk, dr hab. inż. Sławomir Spadło prof. 
PŚk za aspirator do nosa - mgr inż. Anna Sołtys, dr hab. 
inż. Zdzisława Owsiak prof. PŚk za utoklawizowany beton 
komórkowy oraz zastosowanie haloizytu jako dodatku do au-
toklawizowanego betonu komórkowego - mgr inż. Tomasz 
Kozior, dr inż. Jerzy Bochnia za trzpień tokarski - mgr inż. 
Renata Stoińska, prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur, mgr 
inż. Monika Łukawska za sposób odzysku fosforu z popiołów 
lub pyłów otrzymanych ze spalania osadów ściekowych - dr 
hab. Piotr M. Słomkiewicz prof. UJK, dr hab. Anna Świercz 
za sposób absorpcji toksycznych metali w popiołach po ter-
micznym unieszkodliwieniu osadów ściekowych - dr hab. 
Piotr M. Słomkiewicz prof. UJK, mgr Kamil Czech, mgr 
Magdalena Garnuszek, dr Beata Szczepanik za sposób 
wytwarzania adsorbentu haloizytowego do usuwania 4-chlo-
roaniliny z fazy wodnej - dr hab. Piotr M. Słomkiewicz prof. 
UJK, dr hab. Anna Świercz za sposób wytwarzania adsor-
bentu haloizytowego do pochłaniania siarkowodoru i alkoholi 
tiolowych z osadów ściekowych - dr Anna Adach, dr Małgo-
rzata Tyszka-Czochara za sposób wytwarzania krystalicznej 
formy związku koordynacyjnego solwat toluen [diizotiocyjano 
(bis(3,5-dimetylopirazol-1-ylo)metyloamina oksowand(IV) 
i jego zastosowanie do hamowania wzrostu komórek nowo-
tworowych.

Laureaci VII edycji konkursu
Świętokrzyski Racjonalizator:
- prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński, dr hab. inż. 
Grzegorz Świt  prof. PŚK,  dr hab. inż. Barbara Gosz-
czyńska prof. PŚK, prof. dr inż. Leszek Gołaski za sposób 
identyfikacji procesów destrukcyjnych w konstrukcjach sta-
lowych poddanych obciążeniom - dr hab. Piotr M. Słom-
kiewicz prof. UJK, dr hab. Anna Świercz za wazon wege-
tacyjny do pomiarów rozwoju badanych roślin, zwłaszcza do 
określania reakcji roślin na skład, rodzaj i wilgotność podłoża 
glebowego.
Wyróżnienia:
- Stanisław Szczepaniak, Remigiusz Szczepaniak, Elwira 
Szczepaniak, Dominika Szczepaniak, Monika Szczepa-
niak za nowy czwartorzędowy alifatyczno-heterocykliczny 
wodorozpuszczalny polimer, sposób jego wytwarzania oraz 
zastosowanie nowego czwartorzędowego alifatyczno-hete-
rocyklicznego wodorozpuszczalnego polimeru - Tadeusz 
Jóźwik, Paweł Szydziak, Łukasz Wawrzeńczyk za sposób 
i urządzenie do nastawy ciśnienia początku otwarcia spręży-
nowych zaworów bezpieczeństwa.

grody Jakości, okolicznościowe 
grawertony oraz... własne kary-
katury. Autorem tych niezwy-
kłych, wykonanych z dużą dozą 
humoru obrazów jest pocho-
dzący ze Skarżyska-Kamiennej 
znany malarz, grafik i portreci-
sta Sławomir Goleniec.
 Podczas gali w Wojewódz-
kim Domu Kultury uhonorowano 
także laureatów i wyróżnionych 
w konkursie Świętokrzyski Ra-
cjonalizator. Istotą tego kon-
kursu jest pobudzanie rozwoju 
województwa świętokrzyskiego 
poprzez wspieranie działalno-
ści innowacyjnej, nagradzanie 
rozwiązań chronionych oraz 
projektów wynalazczych zgło-
szonych do ochrony w Urzędzie 
Patentowym RP. 
 W konkursie rozpatrywane 
są rozwiązania, na które Urząd 

Patentowy RP udzielił ochrony 
(patentu na wynalazek lub pra-
wa ochronnego na wzór użyt-
kowy) oraz projekty wynalazcze 
(wynalazki i wzory użytkowe) 
zgłoszone do ochrony w roku 
kalendarzowym poprzedzają-
cym daną edycję konkursu.
 Arkadiusz Bąk, przewodni-
czący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego, zwracając 
się do świętokrzyskich wynalaz-
ców, podkreślał olbrzymie zna-
czenie ich naukowych odkryć 
dla kondycji zarówno regional-
nej, jak i polskiej gospodarki: 
- To konkurs, który pozwala do-
strzec jak wiele niezwykłych rze-
czy powstaje w województwie 
świętokrzyskim, które później 
wchodzą do produkcji zasilając 
naszą gospodarkę, ale także 
jak wielu wspaniałych twórców, 

wynalazców żyje i pracuje obok 
nas - mówił Arkadiusz Bąk. - 
Składam serdeczne gratulacje 
wszystkim tym, którzy znaleźli 
się dziś na tej sali. Znaleźli się 
dlatego, że są wyjątkowymi 
racjonalizatorami i ludźmi pod-
trzymującymi jakość w naszej 
świętokrzyskiej gospodarce.
 W ramach VII edycji konkur-
su Świętokrzyski Racjonalizator 
Komisja Konkursowa, której 
przewodniczył marszałek Adam 
Jarubas, przyznała dwie Na-
grody Główne. 

 Wszystkim Laureatom ser-
decznie gratulujemy!
 O dobry nastrój uczestników 
gali zadbali tancerze ze Szkoły 
Tańca Towarzyskiego „Charle-
ston” oraz obchodzący w tym 
roku dziesięciolecie działalno-
ści klezmerski zespół Chmiel-
nikers, który dedykując  laure-
atom piosenki z okresu dwu-
dziestolecia międzywojennego, 
stworzył w WDK niepowtarzal-
ną, wyjątkową atmosferę.

Robert Siwiec

Nagrodzeni i wyróżnieni w VII edycji konkursu Świętokrzyski Racjonalizator
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 Zarząd Województwa Świę-
tokrzyskiego, wychodząc na-
przeciwko potrzebom i oczeki-
waniom seniorów, już w 2010 
roku powołał Wojewódzką 
Społeczną Radę Seniorów, któ-
ra w 2014 r. - w wyniku zakoń-
czenia czteroletniej kadencji 
- przestała funkcjonować. Teraz 
zdecydowano się reaktywować 
Radę i została ona powołana 
uchwałą Zarządu z Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego z dnia 
7 października 2015 r. 
 Podstawowymi zadaniami 
Rady mają być przeciwdziała-
nie marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu osób starszych, 
włączanie seniorów w życie 
społeczne oraz realizacja dzia-
łań, które mają zaspokoić po-
trzeby i rozwiązywać problemy 
indywidualne i grupowe osób 
starszych. Wojewódzka Spo-
łeczna Rada Seniorów pomóc 
ma samorządowi wojewódz-
twa w prowadzeniu skutecznej 
polityki senioralnej, niezwykle 
istotnej w kontekście starzenia 
się społeczeństwa i wydłuża-
nia się średniego czasu życia. 
Chodzi o to, by jesień życia nie 
była czasem braku aktywności, 

Nowa Wojewódzka
Społeczna Rada Seniorów powołana

Dziewięciu członków liczy powołana przez marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa Wojewódz-
ka Społeczna Rada Seniorów. 23 listopada w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się jej I posiedzenie, podczas któ-
rego członkom Rady wręczone zostały nominacje i wyłoniony został Zarząd tego gremium.  

marginalizacji i wykluczenia 
społecznego. 
 - Dziękuję, że zgodziliście się 
państwo na przystąpienie do tej 
rady, która ma traktować o spra-
wach seniorów, opiniować pro-
jekty w regionie i sugerować nam 
rozwiązania. Chcemy zastanowić 
się, na jakie projekty sprzyjające 
seniorom, moglibyśmy pozyski-
wać środki unijne w ramach fun-
duszy społecznych. Macie pań-
stwo doświadczenie, pełniliście 
wiele odpowiedzialnych funkcji 
w swoich karierach zawodowych 
i możecie nam przekazać zasób 
wiedzy i doświadczeń życio-
wych, będąc dla nas mentorami. 
Zachęcam do tworzenia mapy 
potrzeb, które będziemy mogli 
wspólnie realizować - mówił do 
nowo powołanych członków Wo-
jewódzkiej Społecznej Rady Se-
niorów marszałek województwa 
świętokrzyskiego, Adam Jaru-
bas.
Zostali nimi:
- Sabina Andruszko z Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Busku 
Zdroju,
- Anna Biskup ze Świętokrzy-
skiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku z siedzibą w Kielcach,

- Anna Pytlakowska, reprezen-
tująca Stowarzyszenie Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku WSBiP 
w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- Andrzej Borowiecki ze Stowa-
rzyszenia Mieszkańców i Przy-
jaciół Domu Opieki Rodzinnej 
w Pierzchnicy - Stowarzyszenie 
„Rodzinny Dom”,
- Bogusława Wypych z Lokalnej 
Grupy Działania ,,Ziemia Ję-
drzejowska – Gryf” i Jędrzejow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku,
- Anna Mikołajczyk z Fundacji 
,,PEStka” w Kielcach,
- Roman Kaczmarek, reprezen-
tujący Stowarzyszenie Emery-
tów i Rencistów Oświaty ,,Po-
godna Jesień” we Włoszczowe,
- Kazimierz Grzyb z Gminnej 
Rady Seniorów w Starachowi-
cach oraz

- Józefa Bucka, reprezentująca 
Gminną Radę Seniorów w Mie-
dzianej Górze.
 - Jest to kolejna z rad, które 
funkcjonują przy Urzędzie Mar-
szałkowskim, której powstanie 
i funkcjonowanie możliwe jest 
dzięki inicjatywie pana mar-
szałka i uchwale, która podjął 
Zarząd Województwa. To duży 
krok naprzód jeżeli chodzi o po-
moc ludziom starszym i bliższe 
przyjrzenie się ich potrzebom – 
mówił, otwierając  posiedzenie, 
Jerzy Pyrek, pełnomocnik mar-
szałka województwa ds. polityki 
senioralnej.
 Przewodniczącym Rady 
został Kazimierz Grzyb, wice-
przewodniczącym Sabina An-
druszko, a sekretarzem Roman 
Kaczmarek.

Mateusz Cieślicki

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

Marszałek Adam Jarubas i członkowie Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów
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 Nagroda przyznana zostanie 
w trzech kategoriach:
„Osobowość” – dla osób fizycz-
nych,
”Przedsiębiorczość” – dla przed-
siębiorców,
”Samorządność” – dla jedno-
stek samorządu terytorialnego.

 O wyborze laureatów zdecy-
duje Kapituła Nagrody,  której 

Kapituła VIII edycji Nagrody „Świętokrzyska Victoria” 

1. Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Przewodniczący Kapituły. 
2. Arkadiusz Bąk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Zastępca Prze-
wodniczącego Kapituły. 
3. Bernard Antos, Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego - Sekretarz Kapituły. 
4. Andrzej Swajda, przedstawiciel Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego. 
5. Regina Renz - laureatka VI edycji. 
6. Robert Jaworski - Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny - laureat VI edycji. 
7. Wojciech Legawiec, Prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój - laureat VI edycji. 
8. Rafał Olbiński, laureat VII edycji. 
9. Michał Godowski, Starosta Kielecki - laureat VII edycji. 
10. Waldemar Skowron, Prezes Zarządu Mesko S.A. - laureat VII edycji. 
11. Stanisław Adamczak, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej. 
12. Edmund Kaczmarek, Przewodniczący Konwentu Starostów, Starosta Jędrzejowski. 
13. Michał Markiewicz, Prezes Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. 
14. Piotr Lichota, Prezes Stowarzyszenia „Delta”. 
15. Cezary Tkaczyk, Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

„Świętokrzyska
Victoria” po raz ósmy
Do 15 stycznia 2016 roku można zgłaszać kandydatów do Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. 
„Świętokrzyska Victoria” uhonoruje najbardziej aktywne firmy, samorządy oraz osobowości.

pierwsze posiedzenie odbyło 
się 1 grudnia. Podczas spotka-
nia marszałek Adam Jarubas 
wręczył nominacje członkom 
Kapituły,  w  której skład wcho-
dzą przedstawiciele samorzą-
du, nauki, biznesu i organizacji 
pozarządowych.
 Zwycięzców „Świętokrzyskiej 
Victorii” poznamy podczas uro-
czystej gali, która odbędzie się 

9 lutego 2016 roku w Filharmonii 
Świętokrzyskiej w Kielcach.
 Laureaci nagrody otrzymają 
statuetki, certyfikaty oraz tytuły 
„Laureat Nagrody Marszałka - 
Świętokrzyska Victoria”.
 Celem nagrody jest wspie-
ranie prorozwojowych inicjatyw 
osób fizycznych i prawnych 
działających na terenie wo-
jewództwa świętokrzyskiego, 
promocja dobrych praktyk 

w zakresie zarządzania i kre-
owania rozwoju regionu oraz 
uhonorowanie najbardziej ak-
tywnych samorządów, firm oraz 
osób.
 Dokumentację opisującą 
dokonania zgłaszanych kan-
dydatów w wersji papierowej 
i elektronicznej, należy do 
15 styczna 2016 r. wysłać na 
adres:
Urząd Marszałkowski
Województwa
Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce z dopiskiem 
„Świętokrzyska Victoria”
lub złożyć osobiście
w Kancelarii Zarządu,
Anna Kudła Bud. C2, pok.106
tel. 41 342 15 43
e-mail:
anna.kudla@sejmik.kielce.pl

 Regulamin przyznawania 
nagrody oraz formularze zgło-
szeniowe w poszczególnych 
kategoriach na stronie inter-
netowej www.sejmik.kielce.pl 
w zakładce „Świętokrzyska Vic-
toria” – VIII edycja.

Małgorzata
Niewczas-Sochacka

Inauguracyjne posiedzenie Kapituły VIII edycji Świętokrzyskiej Victorii

Marszałek Adam Jarubas wręczył nominację Cezaremu Tkaczykowi



Świętokrzyski Informator Samorządowy8

Nasz Region 12 (108) / 2015 WYDARZENIA

 Zorganizowane po raz pierw-
szy w historii kieleckiego wysta-
wiennictwa Targi Sadowniczo-
-Warzywnicze HORT-TECHNIKA, 
w których udział wzięło 101 wy-
stawców branży sadowniczo-
-warzywniczej oraz pszczelar-
skiej, stały się doskonałą okazją 
do podjęcia dyskusji na temat 
aktualnej kondycji tej branży, 
wskazania nowych kierunków 
eksportu polskich owoców i wa-
rzyw, a także poruszenia kwestii 
dofinansowań unijnych, rosyj-
skiego embarga na polskie owo-
ce i warzywa oraz suszy.
 - Województwo świętokrzy-
skie ma wiele atutów, by być 
najlepszą lokalizacją dla tego 
rodzaju konferencji – zwrócił 
się do uczestników marsza-
łek Adam Jarubas. - Kilka lat 
temu samorząd województwa 
wraz z rolnikami podjął akcję 
polegającą na spławieniu tra-
twą, która wypłynęła z Nowego 
Korczyna do Warszawy, pro-
duktów rolnych wyprodukowa-
nych na Ponidziu. Happening 
nieprzypadkowo nosił nazwę 
„Od rolnika do pośrednika 
3000 tysiące procent znika”, 
zauważyliśmy bowiem, że na 
przednówku przepaść cenowa 
pomiędzy polem, a półką w su-
permarkecie w dużym mieście 
jest naprawdę bardzo duża i w 
przypadku jednego z produk-
tów wyniosła rzeczywiście aż 
3000 procent. Wspominam o 
tym, ponieważ będziemy roz-
mawiać, między innymi, o tym  
jak wielka wartość tkwi w ko-
operacji, w tworzeniu zrzeszeń 
producenckich. To, w przy-
padku polskich, w tym także 
świętokrzyskich sadowników, 
udało się w sposób najbardziej 
spektakularny – rozpoczął kon-

O sytuacji
na rynku owoców i warzyw 

Nowe rynki zbytu, przetwórstwo jako alternatywa dla sprzedaży, perspektywy grup producentów oraz rolnictwo 
integrowane były najważniejszymi tematami Konferencji Sadowniczo-Warzywniczej zorganizowanej w ramach Tar-
gów HORT-TECHNIKA, które odbyły się 27 i 28 listopada w Targach Kielce. Konferencję zorganizował partner 
targów - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, a uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele związ-
ków i stowarzyszeń skupiających producentów owoców i warzyw, instytucje działające w obszarze rolnictwa oraz 
przedstawiciele świata nauki. Samorząd województwa reprezentowali marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu 
Województwa Piotr Żołądek, a także radni Sejmiku.

ferencję w Targach Kielce mar-
szałek.
 Podczas konferencji głos 
zabrał poseł do Parlamentu Eu-
ropejskiego, przewodniczący 
Komisji Rolnictwa PE Czesław 
Siekierski, który zwrócił uwa-
gę, że dzięki dobrej współpracy 
polskich sadowników i ekspor-
terów, rosyjskie embargo na-
łożone na import owoców nie 
okazało się tak dotkliwe jak na 
początku zakładano. Wskazu-
jąc kierunki w których zmierza 
światowe sadownictwo i han-
del owocami, podkreślał, że 
warunkiem rozwoju tej branży 
w Polsce nie jest zamykanie się 
na uwspólnotowioną Europę 
i lęk przed światowymi rynkami, 
ale otwarcie się na nie. – Ten 
sektor jest niezwykle poważnie 
traktowany w Unii Europejskiej, 
także ze względu na stosunko-
wo niski poziom spożycia owo-
ców i warzyw – mówił. – By być 
konkurencyjnym na rynkach, 
konieczna jest koncentracja 
zarówno produkcji jak i handlu. 
W Europie od lat stawia się na 
rozwój grup producentów. Nie 

możemy też zapominać o nie-
ustannym podnoszeniu jako-
ści; chodzi przede wszystkim 
o nasze warzywa, których pro-
ducenci wkrótce wezmą, miej-
my nadzieję, przykład z pol-
skich sadowników. Niezwykle 
ważne jest także stawianie na 
regionalizację czyli spożywa-
nie produktów wytworzonych 
w regionie; jesteśmy do nich 
od lat przyzwyczajeni, są nam 
przyjazne jeśli chodzi o walory 
zdrowotne, a przy tym smaczne 
– dodał Czesław Siekierski.
 Mówiąc o sytuacji na rynku 
owoców, perspektywach oraz 
nowych rynkach zbytu prze-
wodniczący Związku Sadowni-
ków RP Mirosław Maliszewski, 
podkreślał, iż mało znaczący 
wpływ rosyjskiego embarga 
dla kondycji ekonomicznej 
polskich sadowników to, poza 
pomocą udzieloną przez rząd 
i UE, także skutek dewersy-
fikacji kierunków sprzedaży 
owoców: - Fakt, że w ubiegłym 
roku to embargo przetrwaliśmy, 
był związany z tym, że z Europy 
do Stanów Zjednoczonych wy-

jechała duża ilość koncentratu 
jabłkowego. Dlatego tak ważne 
jest otwarcie na nasze produkty 
rynku amerykańskiego, nasza 
branża absolutnie nie powinna 
obawiać się liberalizacji handlu 
z USA – mówił.
 Profesor Eberhard Makosz 
z Towarzystwa Rozwoju Sadów 
Karłowych w Lublinie zwrócił 
uwagę na dynamiczny rozwój, 
jaki stał się udziałem polskiego 
sadownictwa w ostatnich latach: 
- Coś, co jeszcze dwadzieścia, 
a nawet kilkanaście lat temu 
w najśmielszych snach nie przy-
szłoby nam do głowy, dziś jest 
rzeczywistością. Jesteśmy naj-
większym producentem jabłek 
w Europie i trzecim na świecie. 
W eksporcie zagęszczonego 
soku jabłkowego zajmujemy 
drugie miejsce na świecie, na-
sza zdolność przerobowa jabłek 
znacząco przekracza 3 miliony 
ton, a produkcja drzewek jabłoni 
to około 20 milionów sztuk – mó-
wił profesor Makosz.
 Konferencja w Targach Kiel-
ce cieszyła się ogromnym zain-
teresowaniem i, co warte pod-
kreślenia, poza specjalistami 
wygłaszającymi referaty oraz 
zaproszonymi gośćmi, bralii 
w niej liczny udział przedstawi-
ciele firm wystawiających się na 
Targach HORT-TECHNIKA.
 Konferencja była także oka-
zją do uhonorowania trzynastu 
członków Towarzystwa Rozwo-
ju Sadów Karłowych statuetką 
za wkład w rozwój polskiego 
sadownictwa i działalność To-
warzystwa. Wyróżnienie to z rąk 
profesora Eberharda Makosza 
odebrał także marszałek wo-
jewództwa świętokrzyskiego 
Adam Jarubas.

Robert Siwiec

Konferencja była także okazją do uhonorowania
trzynastu członków Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych

za wkład w rozwój polskiego sadownictwa
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 Wystawę otworzyła Agata 
Binkowska, członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskie-
go: - Centrum Nauki w Po-
dzamczu od ponad roku przy-
ciąga młodych naukowców, 
którzy poszerzają swoją wiedzą 
naukową oraz odkrywają swoje 
zainteresowania artystyczne. 
Centrum oferuje bogaty wa-
chlarz warsztatów, dzięki któ-
rym kształtuje odpowiednie za-
chowania. Przez zabawę uczy 
i rozwija kreatywność. Taka jest 
także obecna wystawa, któ-
rą otwieramy. Jej edukacyjny 

Człowiek - niezwykła maszyna
 – wystawa w Centrum Nauki 
„Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy” – słowa Leonarda da Vinci,  patrona najnowszej wystawy w Cen-
trum Nauki w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w Podzamczu idealnie odzwierciedlają ekspozy-
cję, która poprzez kilkadziesiąt stanowisk multimedialnych odkrywa możliwości ludzkiego ciała oraz pokazuje jak 
nasz organizm reaguje na bodźce z zewnątrz. Wystawę otwarto w piątek, 4 grudnia. Oglądali ją m.in.: członek Za-
rządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska, radny Sejmiku Grzegorz Świercz, dyrektor Departamentu 
Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Jacek Kowalczyk i jego zastępczyni Mał-
gorzata Kowalińska.

oraz multimedialny charakter 
przyczyni się do tego, że lepiej 
zrozumiemy swój organizm – 
mówiła Agata Binkowska.
 W otwarciu wystawy wzięli 
udział także m.in.: wiceprezydent 
Kielc Czesław Gruszewski, 
Świętokrzyski Kurator Oświaty 
Małgorzata Muzoł, wicestaro-
sta kielecki Zenon Janus, rektor 
Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego Jacek Semaniak, dyrek-
torzy i przedstawiciele jednostek 
podległych Urzędowi Marszał-
kowskiemu w Kielcach oraz wło-
darze świętokrzyskich gmin.

 Dyrektor Regionalnego Cen-
trum Naukowo - Technologicz-
nego w Podzamczu Michał 
Piast podziękował pracownikom 
oraz wykonawcom za zaanga-
żowanie przy tworzeniu nowej 
ekspozycji. Dodał, że placówka 
już myśli o kolejnych przedsię-
wzięciach: - Kolejne projekty 
z Uniwersytetem Jana Kocha-
nowskiego, czy z jednostkami 
z Gminy Chęciny już przygoto-
wujemy. Liczę też na współpracę 
z Energetycznym Centrum Na-
uki. Razem może stworzyć nową 
jakość – mówił Michał Piast, któ-
ry zaprosił wszystkich do obej-
rzenia wystawy.
 Ekspozycja „Człowiek - nie-
zwykła maszyna” jest podzielo-
na na kilka stref tematycznych: 
oddychanie, krew i serce, pra-
ca mózgu, postawa ciała, od-
żywianie, sprawność umysłu 
i sprawność fizyczna. W każdej 
znajdują się stanowiska mul-
timedialne oraz interaktywne, 
dzięki którym możemy zoba-
czyć w jakiej kondycji jest nasz 
organizm. Można sprawdzić 
pojemność swoich płuc, zoba-
czyć jak zmienia się plastikowa 

butelka, która jest pod wpły-
wem substancji smolistych. 
Ciekawostką są płuca świńskie: 
zdrowe oraz zanieczyszczone, 
których prace można porów-
nać. Jest stanowisko do zmie-
rzenia sobie ilości wody w or-
ganizmie, zbilansowania diety 
oraz ułożenia dziennego jadło-
spisu, który zawiera tyle kalorii 
ile nasz organizm potrzebuje. 
Na wystawie możemy spraw-
dzić nasz poziom reakcji oraz 
refleks, jak również dowiedzieć 
się za co odpowiadają po-
szczególne półkule mózgu.
 Strefa poświęcona sprawno-
ści fizycznej zawiera elementy, 
w których możemy się ocenić. 
Jest „koło chomika”, w którym 
zmierzymy sobie spalanie kalo-
rii, stanowisko do delikatnego 
skoku, bieżnia do sprawdze-
nia szybkości, czy drążek – do 
zmierzenia wytrzymałości i siły. 
 Wystawa a atrakcyjny spo-
sób uczy, pokazuje jak reaguje 
nasz organizm, czego mu bra-
kuje, co ma w nadmiarze  oraz 
pobudza do myślenia nad swo-
im trybem i stylem życia.

Paulina Strojna 

W dniu otwarcia wystawy 
RCN-T odwiedziło bardzo wielu gości

Agata Binkowska i Małgorzata Kowalińska 
oglądają najnowszą wystawę w Podzamczu

Wielką popularnością cieszy się urządzenie pozwalające 
na obejrzenie własnego układu kostnego
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 Po październikowych wybo-
rach parlamentarnych, w których 
mandat poselski uzyskało czte-
rech dotychczasowych radnych 
Sejmiku Województwa, koniecz-
ne było uzupełnienie składu Sej-
miku.Kazimierza Kotowskiego 
zastąpiła Ewelina Bień, radnym 
w miejsce Krystiana Jarubasa 
został Dariusz Pankowski, An-

 Sesja Sejmiku odbywała się 
obok dwóch imprez wystawien-
niczych w Targach Kielce - Tar-
gów Sadowniczo - Warzywni-
czych HORT Technika oraz Wy-
stawy Rybactwa Śródlądowego. 
Gośćmi specjalnymi obrad 
byli licealiści z klasy maturalnej 
z VII LO im. Józefa Piłsudskie-
go w Kielcach, którzy w ramach 
lekcji wiedzy o społeczeństwie 
poznawali działanie Samorządu 
Województwa. Przed rozpoczę-
ciem obrad, prezentację do-

Witamy nowych radnych!
Podczas obrad XVII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, odbywającej się 27 listopada w Targach Kielce, 
ślubowanie złożyło trzech nowych radnych Sejmiku Województwa - Dariusz Pankowski, Grzegorz Socha i Tomasz 
Zbróg. 

drzeja Kryja zastąpił Grzegorz 
Socha, a Bogdana Latosińskie-
go Tomasz Zbróg.Trzech z czte-
rech nowych radnych na począt-
ku XVII sesji złożyło ślubowanie, 
którego treść odczytał przewod-
niczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego, Arkadiusz 
Bąk, który powitał również no-
wych radnych.

 - Jest mi niezwykle miło 
powitać panów w naszym gro-
nie i pogratulować zasiadania 
w Sejmiku. Życzymy udanej 
pracy na rzecz województwa 
i owocnej współpracy w gro-
nie radnych - powiedział Arka-
diusz Bąk, który symbolicznie 
przekazał nowym radnym Sta-
tut Województwa oraz Strategię 
Rozwoju Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2014-2020.

 Oto nowi radni Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego:
 Dariusz Pankowski ma 49 
lat i jest lekarzem chorób we-
wnętrznych. Pracuje w Ośrodku 
Zdrowia we Wzdole Rządowym 
w gminie Bodzentyn. W 2013 
roku zwyciężył w plebiscycie 
„Lekarz Roku 2013” w powie-
cie kieleckim organizowanym 
przez redakcję „Echa Dnia”. 
Jego pasją jest piłka nożna, gra 
w reprezentacji województwa 
świętokrzyskiego lekarzy w pił-

ce nożnej. Ma żonę Danutę 
i synów Mateusza i Piotra. 
 Grzegorz Socha mieszka 
wraz z żoną i piątką dzieci w Mil-
czanach w gminie Samborzec. 
Jest prawnikiem, doradcą orga-
nizacji pozarządowych, wykła-
dowcą i Doradcą Europejskim 
do spraw funduszy unijnych. 
Pełni funkcję wiceprezesa KSW 
Polska sp. z o. o. Posiada 3 hek-
tarowy sad wiśniowy oraz śliwko-
wy. Interesuje się ogrodnictwem, 
kulturą, filmem i sportem. 
 Tomasz Zbróg ma 32 lata, 
mieszka w Węgrzynowie wraz z 
żoną i dwójką dzieci. Jest absol-
wentem politologii na Akademii 
Świętokrzyskiej. Pełnił funkcję 
radnego Gminy Mniów, był także 
radnym Powiatu Kieleckiego w la-
tach 2010 – 2014. Były asystent 
europosła Jacka Włosowicza. 
 Na kolejnej sesji Sejmiku 
ślubowanie złoży radna Ewelina 
Bień.

Mateusz Cieślicki

Program Rozwoju
Infrastruktury Transportowej przyjęty

Najważniejszym punktem obrad XVII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego było uchwalenie „Programu 
Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

tyczącą Targów Kielce, przed-
stawiła Bożena Staniak, Wice-
prezes Zarządu i Dyrektor Eko-
nomiczny tej instytucji. Przed 
rozpoczęciem obrad Złotym 
Krzyżem Zasługi za działalność 
społeczną uhonorowana zosta-
ła Anna Sokołowska - Smołkow-
ska, dyrektor Świętokrzyskiego 
Ośrodka Adopcyjnego.
 Pierwszym merytorycznym 
punktem obrad Sejmiku było 
rozpatrzenie projektu uchwały 
w sprawie uchwalenia „Pro-

gramu Rozwoju Infrastruktury 
Transportowej Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020”.
 - To niezwykle istotny doku-
ment. Po pierwsze mamy ko-
nieczność jego przyjęcia, aby 
móc skutecznie wnioskować 
o środki unijne oraz właściwie 
z nich korzystać. Po drugie, 
chcemy działać w sposób pla-
nowy, uporządkowany i czytel-
ny dla mieszkańców. Program 
zawiera inwestycje, które chce-

my zrealizować. Przede wszyst-
kim, jako Samorząd Wojewódz-
twa, chcemy kontynuować to, 
co rozpoczęliśmy dotychczas 
pod względem projektowym 
i środowiskowym. W programie 
jest więcej inwestycji, niż planu-
jemy, ale jest to zabieg celowy, 
na wypadek, gdyby wcześniej-
sze inwestycje nie były możliwe 
do wykonania - wyjaśniał pod-
czas sesji wicemarszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego, Jan 
Maćkowiak.

Nowi radni Sejmiku Dariusz Pankowski, Grzegorz Socha
i Tomasz Zbróg po złożeniu ślubowania
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 Szczegółowe inwestycje, ja-
kie mają być realizowane w ra-
mach programu, przedstawili 
Ryszard Nagórny - zastępca 
dyrektora Świętokrzyskiego 
Biura Rozwoju Regionalnego, 
Wojciech Siporski - dyrektor 
Departamentu Infrastruktury 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
oraz Damian Urbanowski - dy-
rektor Świętokrzyskiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich.
 Radni, po pozytywnej opinii 
Komisji Strategii, Rozwoju, Pro-
mocji i Współpracy z Zagranicą, 
jednogłośnie przyjęli Program 
Rozwoju Infrastruktury Trans-
portowej Województwa Święto-
krzyskiego.
 Radni zaktualizowali również 
„Program ochrony powietrza 
dla województwa świętokrzy-
skiego wraz z planem działań 
krótkoterminowych”.
 - Dotyczy on stref Kielce 
i Świętokrzyskiej, w których 
przekroczone zostały stany 
zanieczyszczeń. Program pro-
ponuje działania naprawcze na 
tych terenach. Termin jego reali-
zacji to najbliższe 8 lat - mówił 
członek Zarządu Województwa, 
Piotr Żołądek.
 Określone zostały również 
dni zakończenia okresu zbio-

ru wybranych gatunków roślin 
uprawianych na terenie woje-
wództwa świętokrzyskiego.
 Sejmik wyraził także zgodę 
na nabycie przez Województwo 
Świętokrzyskie od osób fizycz-
nych, w drodze umowy sprze-
daży, nieruchomości gruntowej 
położonej na terenie gminy Ma-
łogoszcz.
 - Są to grunty okołodrogowe 
i mają być przeznaczone pod 
budowę zatoki przystankowej 
i teraz chcemy dopełnić formal-
ności własnościowych - mówiła 
członek Zarządu Województwa, 
Agata Binkowska.
 Istotnym punktem obrad 
było rozpatrzenie projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w la-
tach 2012-2014 „Programu 
opieki nad zabytkami woje-
wództwa świętokrzyskiego”.
 - Podsumowujemy 2 lata 
opieki nad zabytkami, które były 
intensywnym okresem. Środki 
Samorządu Województwa trafi-
ły do kilkunastu obiektów, które 
udało się zrewitalizować czy 
zabezpieczyć. Mocno korzy-
staliśmy ze środków unijnych. 
Kluczowe były inwestycje na 
zamku w Chęcinach i zamku 
Krzyżtopór. Cieszy nas również 
to, że kończymy prace w Parku 
Etnograficznym Muzeum Wsi 
Kieleckiej w Tokarni, w którym 
złożyliśmy ponad 60 obiektów 
przeniesionych z innych miej-

scowości. Mamy nadzieję, że 
kolejne lata będą również obfito-
wały w projekty chroniące nasze 
zabytki, przede wszystkim my-
ślimy o Wiślicy i Krzemionkach 
Opatowskich - wyjaśniał przed 
sesją Jacek Kowalczyk, dy-
rektor Departamentu Promocji, 
Edukacji, Kultury, Sportu i Tury-
styki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego.
 Radni przyjęli projek-
ty uchwał w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2015-2028 
oraz w budżecie województwa 
na 2015 roku, które wynika-
ją z przyjętych podczas sesji 
uchwał. Uchwały przedstawiła 
Skarbnik Województwa Świę-
tokrzyskiego Maria Fidzińska 
- Dziurzyńska, a pozytywnie 
opiniowała je Komisja Budżetu 
i Finansów.
 Przyjęte zostały także wyniki 
kontroli przeprowadzonej przez 
Komisję Rewizyjną w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Świętokrzyskiego w przedmio-
cie realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskie-
go podjętych w okresie od 
1 października 2014 r. do 30 
września 2015 r.

Mateusz Cieślicki

Przewodniczący i wiceprzewodniczący Sejmiku
oraz Sekretarze Obrad

Zarząd Województwa

Członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek rekomendował radnym 
przyjęcie zaktualizowanego „Programu Ochrony Powietrza

dla Województwa Świętokrzyskiego”.

Radni Sejmiku przyjęli jednogłośnie
Program Rozwoju Infranstruktury Transportowej

Wicemarszałek Jan Maćkowiak
przedstawił Program Rozwoju Infrastruktury Transportowej
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 Od 1 grudnia 2014r. do 
1 grudnia 2015r. odbyło się 17 
sesji Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego. Sejmik pod-
jął w tym okresie 260 uchwał, 
które dotyczyły:

- budżetu i finansów wojewódz-
twa – 65,
- ochrony środowiska w tym li-
kwidacji dotychczasowych i wy-
znaczenia nowych obszarów 
aglomeracji  – 71,
- ochrony zdrowia, funkcjono-
wania wojewódzkich zakładów 
opieki zdrowotnej – 29,
- polityki społecznej – 14,
- mienia, geodezji, planowania 
przestrzennego – 11,
- promocji, edukacji, kultury 
i sportu – 9,
- infrastruktury drogowej – 6,
- polityki regionalnej - 4,
- sytuacji na rynku pracy i prze-
ciwdziałania bezrobociu – 2,
- organizacji działalności Sejmi-
ku - 40, 

12 miesięcy Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego

Zbliżający się koniec roku kalendarzowego skłania nie tylko do snucia planów na nadchodzący Nowy Rok, ale 
przede wszystkim do podsumowywania wydarzeń, które już za nami. 2015 rok był pracowitym czasem także dla 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Czego dokonali świętokrzyscy radni? Jakie decyzje podejmowali? O tym 
w krótkim podsumowaniu.

- przyjęcia wyników kontroli Ko-
misji Rewizyjnej – 8.
 Do najważniejszych doku-
mentów o charakterze progra-
mowym, uchwalonych przez 
Sejmik w omawianym okresie,  
należały:  
- „Program Rozwoju Infrastruk-
tury Transportowej Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020”,
- „Program rozwoju bazy spor-
towej na 2015 rok i lata następ-
ne w Województwie Świętokrzy-
skim”,
- „Program opieki nad zabyt-
kami województwa świętokrzy-
skiego na lata 2015-2016”,
- „Aktualizacja Programu 
ochrony powietrza dla woje-
wództwa świętokrzyskiego wraz 
z planem działań krótkotermi-
nowych”.
 W 2015 roku przypadł Jubi-
leusz 25- lecia  samorządu te-
rytorialnego, który Sejmik uczcił 
w dniu 12 czerwca br. na  wspól-

nej sesji zorganizowanej ze 
Związkiem Miast i Gmin Regionu 
Świętokrzyskiego oraz Konwen-
tem Starostów Województwa 
Świętokrzyskiego w Regionalnym 
Centrum Naukowo-Technolo-
gicznym. Wśród zacnego gro-
na gości nie zabrakło radnych, 
członków Zarządu Województwa, 
a także samorządowców z całe-
go regionu. Obrady zaszczyciła 
również swoją obecnością dele-
gacja z Obwodu Winnickiego na 
Ukrainie.  
 Osobom szczególnie zasłu-
żonym wręczone zostały Ho-
norowe Odznaki „Za Zasługi 
dla Rozwoju Gospodarki RP”, 
medale „Za Zasługi dla Obron-
ności Kraju” oraz Odznaki Ho-
norowe Województwa Święto-
krzyskiego. 
 Uczestnicy obrad przyjęli 
w drodze aklamacji stanowisko, 
w którym wyrazili wdzięczność 
i szacunek dla wszystkich, którzy 
swoim zaangażowaniem oraz 

postawą przyczynili się do demo-
kratycznych przemian i odrodze-
nia wolnej Polski. Samorządow-
cy podziękowali mieszkańcom 
województwa świętokrzyskiego, 
przedsiębiorcom, organizacjom 
pozarządowym oraz innym insty-
tucjom za owocną współpracę 
i zrozumienie ducha zmian oraz 
zadeklarowali dalsze wypełnianie 
swojej misji  rozumianej jako  za-
rządzanie sprawami publicznymi 
z korzyścią dla społeczności re-
gionu.
 Miłym akcentem kończą-
cym obchody Jubileuszu było 
wspólne zasadzenie „Dębów 
25-lecia Samorządności” i od-
słonięcie postumentu zegara 
słonecznego z wizerunkiem 
herbu województwa. 
 Szczególnie uroczysty cha-
rakter miały  również  obrady  
Sejmiku z Senatem Politechni-
ki Świętokrzyskiej poświęcone 
uczczeniu Jubileuszu 50-lecia 
jej istnienia. Sesja ta  była wyra-
zem uznania samorządu woje-
wództwa dla Uczelni technicz-
nej o tak wspaniałym dorobku 
i niekwestionowanym znacze-
niu dla rozwoju regionu święto-
krzyskiego. 
 Radni województwa mieli 
okazję nie tylko bliżej poznać 
historię Politechniki Świętokrzy-
skiej i perspektywy jej dalsze-
go rozwoju, ale także zwiedzić 
obiekty uczelni. 
 Podczas obrad doszło do 
podpisania listu intencyjnego  
Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego i Senatu Uczelni, 
w którym zadeklarowana zo-
stała dalsza współpraca  m.in. 
dla kształcenia wysoko wykwa-
lifikowanej kadry inżynierskiej 
i menadżerskiej oraz wdrażania 
postępu technologicznego, po-
pularyzacji wiedzy technicznej 
czy pobudzania rozwoju przed-
siębiorczości. Radni podczas sesji
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 - Rzeczywiście w ostat-
nich latach znacząco wzrosła 
rola samorządu województwa 
w kształtowaniu polityki roz-
woju regionu.  Jednoznaczne 
wskazanie najistotniejszych 
obszarów działalności Sejmiku 
nie jest łatwe, gdyż do każde-
go problemu radni podchodzą 
z takim samym zaangażowa-
niem - uczestniczą w posiedze-
niach komisji problemowych, 
biorą udział w radach społecz-

Przewodniczący
o najważniejszych zadaniach
Rośnie znaczenie samorządu wojewódzkiego. Szczególnie w kontekście napływających do kraju funduszy euro-
pejskich, którymi ten dysponuje. Na przestrzeni 25 lat rola Sejmiku Województwa w rozwoju regionu zmieniła się. 
Jakie dziś stoją przed nim wyzwania? Które z obszarów działalności Sejmiku są najważniejsze? Odpowiada Arka-
diusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

nych oraz działają w terenie, 
aby ostatecznie na sesjach Sej-
miku podejmować najbardziej 
słuszne decyzje, przynoszące 
korzyści dla mieszkańców wo-
jewództwa. 
 Są jednak takie obszary, któ-
re stają się dla nas niezwykle 
ważne i szczególna troska o nie 
jest odpowiedzią na nowe wy-
zwania gospodarcze i społecz-
ne.
 Priorytetem w tym zakresie 
jest stymulowanie rozwoju go-
spodarczego. To prawda, że 
bardzo dużą pomocą są dla nas 
fundusze unijne, jednak musi-
my pamiętać, że wskazane jest 
wydawanie ich w najbardziej 
efektywny sposób. Oznacza to, 
że należy zwrócić większą uwa-
gę na inteligentne specjalizacje 
zapisane przecież w strategii 
rozwoju województwa oraz roz-
wijanie bazy do inwestowania 
dla młodych ludzi – istotne jest 
postawienie na rozwój stref eko-
nomicznych. 

 Ponadto dostrzegam ko-
nieczność zmiany schematu 
działania polskiej gospodarki w 
tym również gospodarki regionu 
tak, aby powstające tu produkty 
i inicjatywy były czymś nowym. 
Trzeba zachęcić ludzi do roz-
woju, a zatem musimy postawić 
sobie większe wymagania. 
 Nowa unijna pespektywa 
finansowa pozwoliła zmienić 
myślenie o pomocy przedsię-
biorcom - przede wszystkim 
musimy nie tylko zasilać daną 
gałąź gospodarki, ale myśleć 
o efektach tego wsparcia np. 
o nowych i trwałych miejscach 
pracy. 
 Nie możemy zaniechać rów-
nież dalszych inwestycji w infra-
strukturę drogową, czy kolejo-
wą, która już od bardzo dawna 
jest „oczkiem w głowie” samo-
rządu województwa. Szansą 
dla nas stał się również projekt 
szerokopasmowego interne-
tu, który już został zakończony 
i bez wątpienia będzie istotnym 

motorem stymulującym rozwój 
gospodarczy regionu. 
 Musimy pamiętać, że stoi 
przed nami kolejne wyzwanie – 
budowa infrastruktury społecz-
nej, a w obliczu niekorzystnych 
tendencji demograficznych, 
należy objąć szczególną opieką 
zwłaszcza osoby starsze. 
 Trzeba jednak uświadomić 
sobie, że cele, które wymieni-
łem możliwe będą do zrealizo-
wania we współpracy z wszyst-
kimi samorządami z naszego 
terenu. Mądra, prorozwojowa  
i odpowiedzialna polityka gmin, 
czy powiatów w połączeniu 
z potencjałem i możliwościami 
samorządu województwa może 
przynieść wymierne skutki. Dla-
tego chcę, aby Sejmik Woje-
wództwa Świętokrzyskiego był 
inicjatorem większej współpracy 
między samorządami i traktuję 
to również jako osobiste wyzwa-
nie. 

Redakcja

 Okresem szczególnie wytę-
żonej pracy Sejmiku był lipiec, 
w którym odbyły się trzy sesje, 
z czego dwie poświęcone były 
debacie  i podjęciu uchwały 
w sprawie połączenia  Woje-
wódzkiego Specjalistycznego 
Szpitala Dziecięcego im. Wła-
dysława Buszkowskiego z Wo-
jewódzkim Szpitalem Zespolo-
nym. 
 Konsolidacja tych jednostek 
lecznictwa zamkniętego  sfinali-
zowała  trwający kilka lat proces 
budowy i wyposażenia nowej 
siedziby świętokrzyskiej pedia-
trii i stworzyła małym pacjentom  
godne warunki do odbywania 
leczenia przy wykorzystaniu 
nowoczesnej aparatury,  a ich 
rodzinom możliwość przebywa-

nia wraz z dziećmi w specjalnie 
dostosowanych salach.  
 Dzięki połączeniu obu pla-
cówek powstał silny podmiot, 
zapewniający kompleksowość 
świadczonych usług oraz sta-
nowiący bazę do organizowa-
nia oddziałów klinicznych pod 
potrzeby nowo utworzonego 
Wydziału Lekarskiego Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego.  
 W pierwszym roku V kaden-
cji Sejmik wychodził również 
naprzeciw inicjatywom zgłasza-
nym przez jednostki samorzą-
du terytorialnego i wojewódzkie 
jednostki organizacyjne. Przy-
kładowo:
- poparł starania Muzeum Hi-
storyczno - Archeologiczne-
go w Ostrowcu Świętokrzyskim 

w związku z przygotowywanym 
wnioskiem o wpisanie na Li-
stę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO obiektu: „Krzemionki 
– pradziejowe kopalnie krze-
mienia”, 
- wskazał na konieczność pod-
jęcia działań mających na celu 
ostateczne wypracowanie no-
wej koncepcji finansowania 
Świętokrzyskiej Kolejki Dojaz-
dowej „Ciuchcia Expres Poni-
dzie”.
 Z inicjatywy komisji stałych i 
klubów radnych, Sejmik przyjął 
szereg stanowisk i apeli, które 
dotyczyły m.in.:  
- ujęcia w Programie Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014- 
2023  inwestycji drogowych:   
obwodnicy Wąchocka oraz  

drugiego mostu przez rzekę Wi-
słę w Sandomierzu wraz z bu-
dową ul. Lwowskiej Bis w ciągu 
drogi krajowej nr 77,  
- poparcia grupy zawodowej 
pielęgniarek i położnych w sta-
raniach zmierzających do wpro-
wadzenia zmian systemowych 
dotyczących wykonywania za-
wodu pielęgniarek i położnych,
- sytuacji na rynkach rolnych 
województwa świętokrzyskie-
go,
- dalszego finansowania pro-
gramu likwidacji Zakładów Gór-
niczych Kopalni Siarki „Machów 
S.A”,  
- uczczenia 35. rocznicy utwo-
rzenia Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowe-
go „Solidarność”.

Arkadiusz Bąk
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 – Konkurs dotyczył jednej z 
najciekawszych i najbardziej roz-
wijających się jednostek w woje-
wództwie świętokrzyskim w ob-
szarze kultury dziecięcej. Po kilku 
latach funkcjonowania Europej-
skiego Centrum Bajki  widać, że 
to instytucja, która pięknie wpi-
sała się w krajobraz naszej ofer-
ty turystycznej i notuje rekordy 
frekwencyjne. Mam nadzieję, że 
czeka ją jeszcze większy rozwój 
– powiedział marszałek Adam 
Jarubas.
 Dziennie ECB przyjmuje 650 
osób, w 2014 roku odwiedziło 
je 172 tysiące turystów i szacuje 
się, że po rozbudowie każdego 
dnia bajkowy kompleks może 
odwiedzić nawet 2 tysiące 
osób.
 Konkurs polegał na opraco-
waniu scenariusza kreatywne-
go programu edukacyjno-kul-
turalnego oraz koncepcji archi-

Bajkowy, multimedialny park w Pacanowie 
„Akademia Bajki” to zewnętrzny park edukacyjny, który powstanie przy Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. 
Znajdą się w nim: liczne stanowiska multimedialne, amfiteatr, park linowy. Całą koncepcję architektoniczno-urbani-
styczną zaprezentowano 30 listopada na konferencji prasowej, podczaj której poznaliśmy zwycięzcę konkursu na 
projekt parku. 

tektoniczno-urbanistycznej Par-
ku Edukacyjnego „Akademia 
Bajki” w Pacanowie. Zgłosiły się 
23 pracownie.
 Komisja konkursowa pierw-
sze miejsce oraz nagrodę 23 
tys. złotych przyznała grupie 
architektonicznej DOMINO ze 
Szczecina uzasadniając, że 
zaprojektowany scenariusz 
jest ciekawy i elastyczny. Mała 
architektura i zaproponowane 
urządzenia parkowe są różno-

rodne, a zarazem nawiązują 
do istniejących już form i fak-
tur. Ponadto doceniona została 
warstwa edukacyjno-kulturalna 
– otwarta na zapotrzebowania 
młodych odbiorców.
 Karolina Kępczyk, dyrektor 
Europejskiego Centrum Bajki 
w Pacanowie, a także członek 
jury konkursowego, przyzna-
ła, że podczas oceniania prac 
szczególną uwagę przykładała 
do walorów edukacyjnych i kre-

atywnych. Zaznaczyła, że jeśli 
wszystko będzie przebiegało 
zgodnie z planem prace budo-
wane mogą ruszyć już w 2018 
roku.
 Wartość projektu wyno-
si około 20 milionów złotych. 
Część kosztów budowy bajko-
wego parku pokryje dofinan-
sowanie z funduszy Unii Euro-
pejskiej przy 15. procentowym 
wkładzie własnym.

Emilia Sitarska, /ps/

Wojewódzka Rada Dialogu
Społecznego rozpoczęła działalność

W siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej odbyło się pierwsze posiedzenie, powołanej na mocy znowelizowanych 
przepisów, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W jej skład weszli przedstawiciele Samorządu Województwa, 
administracji rządowej na szczeblu województwa oraz reprezentanci związków pracowników i pracodawców. Nomi-
nacje członkom rady wręczył marszałek Adam Jarubas.

 Wojewódzkie Rady Dialogu 
Społecznego są regionalnymi 
instytucjami dialogu społeczne-
go w Polsce. Na mocy Ustawy 
o Radzie Dialogu Społecznego 
i innych instytucjach dialogu 
społecznego z lipca tego roku, 
zastąpiły one działające do-
tychczas Wojewódzkie Komisje 
Dialogu Społecznego (WKDS). 
Tworzenie oraz zapewnienie 
funkcjonowania Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego jest 
zadaniem z zakresu administra-
cji rządowej, które zostało zleco-
ne Marszałkowi Województwa. 

 - Dialog społeczny jest for-
malnym sposobem porozumie-
wania się środowisk pracodaw-
ców, pracowników, samorządu 
i administracji rządowej. Teraz 
gospodarzem tego dialogu 
będzie Samorząd Wojewódz-
twa, a dziś inaugurujemy nasze 
spotkania. Będziemy omawiać 
najważniejsze problemy i wy-
pracowywać sposoby ich roz-
wiązywania. Mam nadzieję, że 
uda nam się osiągnąć zamie-
rzone cele w atmosferze dia-
logu – powiedział o powołaniu 
Rady marszałek Województwa 

Świętokrzyskiego, Adam Jaru-
bas.
 Do kompetencji Wojewódz-
kiej Rady Dialogu Społeczne-
go należą: wyrażanie opinii 
w sprawach objętych zakresem 
zadań związków zawodowych 
lub organizacji pracodawców 
oraz w sprawach będących 
w kompetencji administracji 
rządowej i samorządowej z te-
renu województwa, opiniowa-
nie projektów strategii rozwoju 
województwa i innych progra-
mów w zakresie objętym zada-
niami związków zawodowych 

i organizacji pracodawców oraz 
przygotowywanie sprawozdań 
z realizacji tych zadań, rozpa-
trywanie spraw o zasięgu wo-
jewódzkim, które zostały prze-
kazane przez Radę Dialogu 
Społecznego, przekazywanie 
Radzie Dialogu Społecznego 
oraz organom administracji 
publicznej rekomendowanych 
rozwiązań i propozycji zmian 
prawnych oraz rozpatrywanie 
spraw społecznych lub gospo-
darczych powodujących kon-
flikty między pracodawcami 
a pracownikami, jeżeli zostaną 
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 Na konferencji 26 listopada 
w ramach projektu „Dwujęzycz-
ne Świętokrzyskie” zorganizo-
wanej przez marszałka Adama 
Jarubasa,  przy współpracy 
z Cambridge English Language 
Assessment i VI LO im. Juliusza 
Słowackiego w Kielcach młody-
mi panelistami byli: Aleksandra 
Lipecka - uczennica Katolic-
kiego L.O im. św.  Stanisława 
Kostki w Kielcach, Igor Kacper-
ski z  II L.O im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Końskich, Olivia 
Masoja oraz Adam Koczoski 
– uczniowie z VI LO im. Juliusza 
Słowackiego w Kielcach.
 - Chcę podziękować Wam 
za ostatnią konferencję, za to, 
że wspaniale wcieliliście się 
w rolę prezenterów i współtwo-
rzyliście atmosferę tego spo-
tkania. Kompetencje językowe 
młodych ludzi mają ogromne 
znaczenie dla przyszłości na-
szego regionu. Poziom zna-

Zdolni, wielojęzyczni świętokrzyscy licealiści 
Na konferencji „Dwujęzyczność – bogactwo możliwości” w rolę panelistów wcielili się młodzi, zdolni, świętokrzyscy 
licealiści. Przed liczną publicznością mówili m.in.: w języku angielskim, francuskim, japońskim, czy shona, który 
jest głównym językiem w Zimbabwe. 26 listopada  marszałek Adam Jarubas podziękował uczniom, nauczycielom 
oraz dyrektorom szkół, którzy zaangażowali się w projekt „Dwujęzyczne Świętokrzyskie”. W spotkaniu uczestniczył 
Andrzej Łukasik, doradca marszałka województwa świętokrzyskiego, który koordynuje to przedsięwzięcie.

jomości języków obcych jest 
ważnym składnikiem budowa-
nia pomyślności gospodarki 
danego kraju – mówił marsza-
łek Adam Jarubas. – Dziękuję 
za Państwa otwartość. Zapra-
szam i zachęcam do tego, aby-

ście cały czas zarażali innych 
chęcią nauki języków.
 Sami uczniowie w rozmowie 
z marszałkiem przyznali, że ta-
kie wystąpienia wiele ich uczą 
oraz motywują do dalszej pra-
cy nad płynnością językową:  - 

Dzięki wystąpieniu na konferencji 
mogłam się sprawdzić językowo. 
Podczas wydarzenia poznałam 
wiele ciekawych osób, poznałam 
inspirujące pomysły. To wszystko 
motywuje mnie do tego, by cały 
czas się uczyć i rozwijać – mówi-
ła Aleksandra Lipecka z Kato-
lickiego L.O. im. św. Stanisława 
Kostki w Kielcach.
 Na spotkaniu Andrzej Łuka-
sik, doradca marszałka zazna-
czył główny cel projektu oraz 
nakreślił dalsze plany działa-
nia. Kolejnym zadaniem będzie 
organizacja wojewódzkiego 
konkursu „Public speaking”  - 
wystąpienia publiczne o Na-
grodę Marszałka Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. Konkurs 
będzie skierowany do uczniów 
szkół średnich. Po wewnętrznej 
weryfikacji, szkoły wydelegują 
ucznia, który przez osiem minut 
wygłosi prezentację.

Paulina Strojna 

one uznane za istotne dla za-
chowania pokoju społecznego. 
 W skład rady weszło 27 
członków - marszałek woje-
wództwa oraz dwie wskazane 
przez niego osoby spośród 
przedstawicieli innych jedno-
stek samorządu terytorialnego 
albo organizacji zrzeszających 
samorządy, przedstawiciele 
reprezentatywnych organizacji 
związkowych, przedstawiciele 
reprezentatywnych organizacji 
pracodawców oraz Wojewoda 
Świętokrzyski oraz dwie wska-
zane przez niego osoby. W Fil-
harmonii Świętokrzyskiej odby-
ło się pierwsze jej posiedzenie, 
na którym wręczono nominacje 
członkom rady. 
 - Chcę zapewnić państwa, 
że dołożę wszelkich starań, by 
poczucie uczestniczenia w dia-
logu i rozwiązywania problemów 
było w tym gremium faktyczne – 
dodał otwierając spotkanie mar-
szałek Adam Jarubas.

 Uczestniczyli w nim Sekretarz 
Województwa Bernard Antos, 
przedstawiciele Wojewody Świę-
tokrzyskiego, związków praco-
dawców, przedsiębiorców czy 
zrzeszeń pracowników.
 Podczas posiedzenia człon-
kowie Rady wybrali kolejność 
przewodniczenia w niej każ-

dej z czterech stron biorących 
udział w dialogu społecznym 
oraz powołali Prezydium Rady. 
Weszli do niego: 
Aleksander Kabziński - Pre-
zes Zarządu Polskiego Związku 
Producentów Kruszyw, 
Marek Banasik - Wicepre-
zes Zarządu Świętokrzyskiego 

Związku Pracodawców Prywat-
nych Lewiatan, właściciel PPH 
POLFOL,
Krzysztof Orkisz, Prezes Izby 
Rzemieślników i Przedsiębior-
ców w Kielcach,
Andrzej Mochoń, Wiceprezes 
Zarządu Business Centre Club, 
Kanclerz Loży Świętokrzyskiej 
BCC, Prezes Targów Kielce,
Elżbieta Drogosz, Przewodni-
cząca Rady OPZZ Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego,
Waldemar Bartosz, Przewod-
niczący Zarządu Regionu Świę-
tokrzyskiego NSZZ „Solidar-
ność”,
Andrzej Matysek, Przewodni-
czący Zarządu Wojewódzkiego 
Forum Związków Zawodowych 
województwa świętokrzyskie-
go,
Wojewoda Świętokrzyski, Aga-
ta Wojtyszek
Adam Jarubas, Marszałek Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego.

M.C.

Adam Jarubas wręcza podziękowania Aleksandrze Lipeckiej

Pierwsze posiedzenie Rady
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 - Nie może być większego 
szczęścia niż przenieść się 
w świat dziecięcej beztroski. 
Bardzo Wam zazdroszczę tych 
spontanicznych tańców i rado-
snych zabaw. Cieszę się, że już 
po raz dziewiąty możemy go-

Magiczne „Marszałkowe 
Mikołajki” w WDK

W podróż dookoła świata zabrał Święty Mikołaj uczestników zabawy w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. 
Prawie 250 uczniów klas I - III z różnych stron województwa świętokrzyskiego bawiło się podczas „Marszałkowych 
Mikołajek”, które po raz dziewiąty zorganizował Urząd Marszałkowski. Imprezie towarzyszyło wiele atrakcji, m.in. 
pokazy iluzjonistyczne, clownada, konkurs tańca disco oraz liczne konkursy z nagrodami. Wspólnie z dziećmi ba-
wili się Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa i Dariusz Detka, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej.

ścić dzieci z różnych zakątków 
regionu. Życzę Wam wspania-
łej zabawy i wymarzonych pre-
zentów pod choinką - mówił do 
najmłodszych Piotr Żołądek, 
członek Zarządu Wojewódz-
twa.

 W „Marszałkowych Mikołaj-
kach” wzięli udział uczniowie 
klas I - III z różnych stron wo-
jewództwa, m.in. Obrazowa 
(powiat sandomierski), Czarncy 
(powiat włoszczowski), Osin 

(powiat starachowicki), Ożaro-
wa (powiat ostrowiecki), Rudy 
Strawczyńskiej, podopieczni 
Stowarzyszenia Przyjaciół Gmi-
ny Smyków oraz uczniowie kie-
leckich szkół - nr 9, 27 i 19
 Podczas imprezy dzieci 
chętnie brały udział w atrakcyj-
nych zabawach tanecznych, 
przy znanych i lubianych dzie-
cięcych przebojach. Nie bra-
kowało konkursów, w których 
uczestnicy otrzymywali atrak-
cyjne nagrody. Dzieci rywalizo-
wały m.in. w konkursach: kan-
gurze skoki, „wigwamy”, naśla-
dowaniu afrykańskich zwierząt 
oraz konkursie tańca disco, 
który poprowadziła Aleksandra 
Kwapisz, instruktor tańca towa-
rzyskiego.
 Atrakcją były występy iluzjo-
nisty, żonglera i rozbawiającego 
dzieci clowna. Finałem zabawy 
było spotkanie ze Świętym Mi-
kołajem, który przyjechał do 
Kielc z workiem pełnym prezen-
tów i dla każdego uczestnika 
miał pełne słodkości paczki.

Małgorzata
Niewczas-Sochacka

Dzieci i ich opiekunowie tańczyli przy przebojach Orkiestry Świętego Mikołaja

 Z uczestnikami Mikołajek bawił się Piotr Żołądek

 Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 19 w Kielcach
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 Podczas ostatniej aukcji ze-
brano ponad 14 tys. złotych. Jak 
poinformował Robert Biernacki, 
Ambasador Fundacji Jaśka Meli 
„Poza Horyzonty” za te pieniądze 
zakupiono: dwa monitory para-
metrów życiowych, ułatwiające 
całodobową opiekę nad mały-
mi pacjentami w najcięższych 
stanach oraz podnoszące ich 
bezpieczeństwo, dwa pulsoksy-
metry przenośne, cztery ciśnie-
niomierze, termometry, a także 
narożną kanapę dla rodziców 
oraz zabawki do świetlicy.
 – Dzieci na naszym oddzia-
le są czasem w takim stanie, 
że walczą o życie. Te monitory 

Sprzęt z jubileuszowej aukcji trafił
do szpitalika
Sprzęt medyczny pomagający w ratowaniu życia najmłodszych pacjentów, zakupiony za pieniądze zebrane pod-
czas X Jubileuszowej Aukcji Charytatywnej na rzecz Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej, został przeka-
zany na Oddział na początku grudnia 2015 roku. Organizację Aukcji Charytatywnej od 2008 roku wspiera, będąc 
jednocześnie jej patronem honorowym, marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

ułatwiają całodobową opie-
ką nad pacjentami w najcięż-
szych stanach, zwiększają też 
bezpieczeństwo chorych – po-
dziękowała doktor Grażyna 
Karolczyk, kierownik II Kliniki 
Pediatrii – Oddziału Onkologii 
i Hematologii Dziecięcej.
 Na koniec spotkania dla 
dzieci z oddziału Onkologii 
i Hematologii Dziecięcej Świę-
tokrzyski Klub Tańca i Tańca 
Sportowego JUMP przedstawił 
krótki pokaz. Organizatorami 
akcji są: Fundacja Jaśka Meli 
Poza Horyzonty oraz Agencja 
Reklamowa Blues Brothers. 

J.M. 
Od dziesięciu lat organizatorzy aukcji charytatynej pamiętają
o potrzebach oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Prezenty dzieciom wręczało aż dwóch Mikołajów! Najmłodsi uczestniczyli w licznych konkursach

Wielką atrakcją były występy iluzjonisty Niecierpliwie oczekiwane prezenty!
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 Nuta nostalgii towarzyszy 
rozmowie o świętach z Janem 
Maćkowiakiem, wicemarszał-
kiem województwa święto-
krzyskiego. Przyznaje on, że 
w dzisiejszych czasach trudno 
odtworzyć magiczną atmosfe-
rę świąt i wyglądają one nieco 
inaczej niż te, które pamięta 
z domu rodzinnego. – Mamy 
dwie małe córeczki, dla których 
święta są ważne i bardzo mi za-
leży, żeby poczuły atmosferę, 
którą ja pamiętam z dzieciń-
stwa – podkreśla wicemarsza-
łek. Kiedyś w świąteczne przy-
gotowania angażowała się cała 
rodzina. – Tęsknię za świętami, 
które pachniały ciastem pieczo-
nym w domu, pieczonym mię-
sem. Z mamą i babcią wyplata-
liśmy papierowe gwiazdki, które 
wieszaliśmy razem na choince. 
Robiliśmy piękne łańcuchy, któ-
re na pewno nie były tak lśniące 
i kolorowe jak dzisiejsze, ale 
przygotowywały nas do atmos-
fery świąt dużo wcześniej. Dziś 
na pewno mamy piękniejszą 
choinkę, bardziej błyszczącą 
i zgrabniejszą, ale niestety, nie 

Podczas świąt
króluje tradycja

Święta Bożego Narodzenia to dla wielu osób magiczny czas spędzany przede wszystkim w rodzinnym gronie. Nie 
może zabraknąć choinki, tradycyjnych świątecznych potraw i wspólnego śpiewania kolęd. Nie inaczej jest w do-
mach wicemarszałka województwa świętokrzyskiego Jana Maćkowiaka oraz członka Zarządu Województwa Piotra 
Żołądka, z którymi rozmawialiśmy o tym, jak u nich obchodzone są święta.

jest to już żywe drzewko. Ozdo-
by choinkowe nie są robione 
przez nas i to dla mnie jest 
troszkę smutne – opowiada Jan 
Maćkowiak. 
 Sam wicemarszałek, z uwa-
gi na liczne obciążenia zawo-
dowe, nie jest osobą najbar-
dziej w domu zaangażowaną 
w świąteczne przygotowania: – 
Mówię to ze smutkiem. W spo-
sób znikomy w nich uczestni-
czę, bo w mojej pracy koniec 
roku to zwykle ciężki czas, na-
stępuje zamykanie wielu spraw. 
Mógłbym zażartować, że mam 
dobry pretekst, żeby się „wymi-
gać”, ale rzeczywiście, w moim 
przypadku pogodzenie aktyw-
ności zawodowej z życiem ro-
dzinnym to duże wyzwanie.
 W świąteczne przygotowa-
nia za to bardzo angażują się 
dzieci, Julia i Marysia (8 i 6 lat), 
które zawsze ubierają choinkę. 
Nigdy nie mogą się doczekać 
i już od początku grudnia dopy-
tują, kiedy nastąpi ten moment. 
Córki angażują się również 
w przygotowania kulinarne. – 
Są jeszcze małe, więc się przy 
tym oczywiście „uciapią”, wy-
brudzą wszystko dookoła, ale 
trzeba przyznać, że chętnie 
się uczą, pomagają i później 
z dumą pokazują potrawy, które 
zrobiły lub przy których poma-
gały. To jest bardzo ważne. 
 Święta są również pełnym 
pozytywnych emocji cza-
sem dla żony wicemarszałka 
Maćkowiaka. – Żona uwielbia 
świąteczną atmosferę, pięknie 
przystrojone domy przy drodze 
mijane wieczorem, te wszystkie 
błyszczące i świetliste atrybuty 
towarzyszące świętom spra-
wiają jej dużą przyjemność. Dla 

mnie akurat te aspekty są mniej 
ważne. Generalnie nie podoba 
mi się to, że święta w dzisiej-
szych czasach stają się coraz 
bardziej naznaczone komercją, 
po amerykańsku „plastikowe”, 
brokatowe – ubolewa Jan Mać-
kowiak. Dodaje, że wspaniałym 
przeżyciem, dającym ogrom-
ną radość całej rodzinie, jest 
wspólne śpiewanie – żona gra 
kolędy na pianinie, uczą się 
tego również dzieci. – Nie ule-
gamy szerzącej się modzie na 
wyjazdy świąteczne i spędzanie 
tego czasu poza domem. Wielu 
moich znajomych marzy, żeby 
wyjechać na święta w góry, 
tam szukać dobrej atmosfery. 
Ja bronię się przed tym. Dla 
mnie Wigilia to przede wszyst-
kim dom i rodzina. To gwaran-
towany czas, gdy od rana do 
wieczora jesteśmy razem, gdy 
możemy ten czas dobrze spę-
dzić. Wychodzimy na spacer 
z psami, a gdy jest śnieg, jest 
fantastyczna zabawa w śniegu 
– podkreśla.
 Wigilia odbywa się zawsze 
w szerokim gronie. – W tym 
roku żona zaprosiła do nas 
rodzinę – i moją, i jej. Cieszę 
się, bo będę miał wszystkich 
bliskich w swoim domu, który 
przez to staje się cieplejszy, 
prawdziwszy, lepszy. Nie za-
wsze mamy niestety dwanaście 
potraw, choć teściowa, żona 
i moja siostra wkładają wysiłek, 
żeby zawsze były te tradycyjne 
jak karp, zupa wigilijna czy ka-
pusta z grochem na oleju. 
 Zawsze w gronie rodzinnym 
obchodzone są również święta 
u członka Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Piotra 
Żołądka. – To wspaniały czas 

spędzany w zaciszu domowym, 
albo jesteśmy u rodziców, albo 
rodzice u nas. Nie preferujemy 
z żoną wyjazdów świątecznych, 
bo to jest odpowiednia chwila, 
aby nadrabiać swoją nieobec-
ność w domu, która wynika 
z zaangażowania w pracę za-
wodową.
 Święta obchodzone są bar-
dzo tradycyjnie. Na stole musi 
być dwanaście potraw, jest 
wspólne śpiewanie kolęd, pa-
sterka, uczestnictwo w nabo-
żeństwach. – Te święta zawsze 
mają u nas charakter bardzo 
mocno refleksyjny. To okazja, 
żeby w gronie rodziny poroz-
mawiać o problemach współ-
czesnego świata, jest czas na 
tzw. refleksję humanistyczną, 
czyli dyskusję o wartościach. 
Bardzo lubię takie dyskusje 
z moją siostrą Jolantą, jak rów-
nież z moją żoną. Święta stwa-
rzają niepowtarzalną atmosfe-
rę, która sprzyja takim rozmo-
wom – mówi Piotr Żołądek. 
 Choinkę rodzina Piotra Żo-
łądka ubiera wspólnie. – Ja 
przygotowuję stojak, ustawiam 

Jan Maćkowiak, wicemarszałek 
województwa świętokrzyskiego

Piotr Żołądek, członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego
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choinkę, a moje dwie córeczki, 
Ola i Patrycja, zajmują się de-
koracją. Robią to w wyjątkowy 
sposób, mają swój artystyczny 
smak i każdego roku ubierają 
ją zupełnie inaczej. Każdego 
roku ta choinka w mojej oce-
nie wygląda jeszcze piękniej 
– opowiada Piotr Żołądek. Do 
jego zadań od lat należy rów-
nież oprawianie świątecznego 
karpia. 

 Na stole wigilijnym króluje 
tradycja. – Nie wyszukujemy 
orientalnych potraw, jesteśmy 
zwolennikami naszej regional-
nej kuchni. Moja mama robi 
fantastyczne pierogi, na które 
wszyscy czekają, a żona przy-
gotowuje wspaniałą zupę grzy-
bową. To prawdziwe rarytasy 
naszej polskiej kuchni i nie wy-
obrażam sobie, żeby one nam 
nie towarzyszyły w tym czasie. 

 Równie ważnym elementem 
świątecznej atmosfery są dla 
Piotra Żołądka spotkania opłat-
kowe, w których uczestniczy 
na zaproszenie stowarzyszeń, 
organizacji czy straży pożar-
nych. – Mają one niezwykły kli-
mat. Jestem pewien, że święta 
swoją magią oddziałują na każ-
dego człowieka. To niezwykły 
okres w roku, w którym wszy-
scy szczerzej i mocniej się do 

siebie uśmiechamy. Sam czas 
duchowego przygotowania do 
świąt wyzwala w człowieku po-
zytywną energię i chęć bycia 
dobrym dla innych. Szkoda, że 
być może na co dzień nie za-
wsze tak jest, ale dobrze, że w 
takich momentach próbujemy 
wznieść się ponad przecięt-
ność – podkreśla Piotr Żołądek. 

Joanna Majewska

 Zakupy umożliwią pani Marii 
z Kielc, która samotnie wycho-
wuje trzy córki: Olę (18 l.), Ka-
się (3 l.), Patrycję (3 l.) Święta 
Bożego Narodzenia spędzić 
w spokoju, nie martwiąc się 
o podstawowe produkty, któ-
rych rodzinie brakowało. 

„Szlachetna paczka”
dla rodziny na święta 
Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskie po raz piąty włączyli się w akcję pomocy po-
trzebującym – „Szlachetna Paczka”. W ramach koleżeńskiej zbiórki zebraliśmy ponad 4,6 tysięcy złotych, za które 
kupiliśmy wszystkie wskazane przez rodzinę potrzebne rzeczy. Paczka do rodziny trafi  prosto na święta. 

  - Inicjator „Szlachetnej pacz-
ki”  ksiądz Jacek Stryczek pew-
nie sam nie przypuszczał, że ak-
cja się tak rozwinie. Cieszę się, 
że przybywa osób wrażliwych, 
również u nas w urzędzie. Lu-
dzie myślą z empatią o potrze-
bujących, chcą się z nimi dzielić 

tym co mają. Bardzo dziękuję 
wszystkim  pracownikom, któ-
rzy dołączyli do tej szlachetnej 
inicjatywy - mówi marszałek 
województwa świętokrzyskiego 
Adam Jarubas.
 Za zebrane środki zostały 
zakupione wszystkie rzeczy, 

których rodzina potrzebowała: 
kołdry, komplety pościeli, ręcz-
niki, poduszki, koce, ozdobne 
„jaśki”, obrus, serwetki, odzież 
dla każdego i obuwie, robot 
kuchenny, deska do praso-
wania, czajnik, tablet, zabawki 
edukacyjne dla dziewczynek, 
przybory szkolne, podstawo-
we produkty spożywcze oraz 
te niskosłodzone, środki czy-
stości. 
 Akcję przeprowadzili pra-
cownicy Biura Komunikacji 
Społecznej Urzędu Marszał-
kowskiego w Kielcach. Rodzi-
na została wybrana spośród 
wskazanych jako potrzebują-
ce pomocy na stronach inter-
netowych akcji „Szlachetna 
paczka”. 
 Inicjatywa jest projektem 
Stowarzyszenia WIOSNA, który 
dociera do prawdziwej, często 
ukrytej biedy. Akcja pomaga 
rodzinom, które często są wie-
lodzietne, z niepełnosprawnym, 
lub chorym dzieckiem oraz do 
samotnych rodziców. „Szla-
chetna paczka” dociera też do 
osób starszych, samotnych, 
niedołężnych, dotkniętych nie-
szczęściem. 

Paulina Strojna Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i pracownicy urzędu przekazali Szlachetną Paczkę
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 Największym problemem 
organizacji jest  brak środków 
na systematyczne działanie 
i zatrudnienie osób pracują-
cych z młodzieżą - to bolącz-
ka 84% uczestników bada-
nia. W olbrzymiej większości, 
jeśli nie całkowicie, polegają 
na środkach z grantów. Jest 
projekt, jest praca z młodymi. 
Incydentalność działań, ciągłe 
zmiany wynikające z koniecz-
ności dostosowania się do 
warunków konkursowych spra-
wiają, że praca z młodzieżą jest 
bardzo zmienna, niesystema-
tyczna, a to wszystko wpływa 
na jej słabą jakość. Nie da się 
dokonać wielkich rzeczy działa-
jąc w ten sposób.  
 Zbudowanie stabilizacji sek-
tora organizacji  uważam za 
największe wyzwanie. Jak to 
zrobić? Istnieje wiele mechani-
zmów umożliwiających wzmoc-
nienie organizacji przez jed-
nostki samorządu terytorialne-
go, np. poprzez zlecanie zadań 
wieloletnich czy przekazywanie 
prowadzenia instytucji (np. do-
mów kultury, świetlic, ośrodków 

Słaba kondycja
organizacji...

W tym miesiącu prezentuję Państwu wyniki badania internetowego, w którym wzięło udział 25 organizacji pra-
cujących z młodzieżą w naszym województwie. Dobrze jest poznać kondycję i potrzeby organizacji, które są na-
szym regionie najważniejszym partnerem w realizacji wielu działań skierowanych do młodzieży- przede wszystkim 
w edukacji społecznej i obywatelskiej. Dziś nieco o tym, co u nich słychać.

sportu). Niestety, w naszym 
województwie mechanizmy 
te są bardzo rzadko stosowa-
ne: znam tylko jeden przykład 
Urzędu Miasta w Kielcach, 
który podpisał umowę 3-letnią 
z organizacją na prowadzenie 
świetlicy.
 Myślę też, że organizacje 
powinny coraz częściej szukać 
alternatywnych źródeł. Wśród 
naszych NGO znam spora-
dyczne przypadki prowadzenia 
działalności odpłatnej lub go-
spodarczej, czy prowadzenia 
akcji crowdfundingowych (tzw. 
finansowanie społecznościo-
we). Dobrym rozwiązaniem 
może być także długofalowa 
współpraca z biznesem, pyta-
nie jednak czy obydwie strony 
są gotowe do zbudowania ta-
kiej relacji. 
 Co mnie bardzo ucieszyło 
to fakt, że 68% uczestników 
badania wskazało potrzebę 
doskonalenia swoich umie-
jętności w pracy z młodzieżą. 
Chodzi o podniesienie kompe-
tencji osób, które bezpośrednio  
pracują z młodymi ludźmi. Od 

niedawna w polskiej klasyfika-
cji zawodów widnieją oni jako 
„pracownicy młodzieżowi”. 
Zawód ten jest bardzo popu-
larny np. w Wielkiej Brytanii, 
u nas dopiero zaczyna wal-
czyć o miejsce w świadomości 
Polaków. To nie to samo co in-
struktor śpiewu czy plastyczka 
w ośrodku kultury, ani trener na 
Orliku, ani nawet wychowawca 
w świetlicy. To zupełnie inny 
model pracy, gdzie celem jest  
zwiększenie zaangażowania 
młodzieży w życie publiczne 
oraz ich rozwój osobisty i spo-
łeczny.  
 Wśród potrzeb ankietowa-
ni mówili także o konieczności 
stworzenia internetowej bazy 
wiedzy związanej z pracą 
z młodzieżą (np. w postaci 
serwisu internetowego) – 64% 
wskazań, a także utworzenie 
regionalnego programu gran-
towego na projekty młodzie-
żowe - 80% odpowiedzi. 
 A czego potrzeba, by wes-
przeć bezpośrednio młodzież w 
aktywności społecznej? Przede 
wszystkim programu finansu-

jącego mini-projekty nieformal-
nych grup młodzieżowych oraz 
czegoś na kształt „młodzie-
żowej akademii lidera”, która 
umożliwi rozwój najbardziej ak-
tywnych młodych osób, za któ-
rymi mogą pójść dziesiątki ich 
rówieśników (odpowiednio 68% 
oraz 44% wskazań). 
 Za jeden z większych pro-
blemów organizacje wskaza-
ły także zbyt małą promocję 
aktywności młodzieżowej 
w mediach. Zwiększenie zna-
czenia i popularności społecz-
nych i obywatelskich działań 
młodzieży jest niezwykle ważne 
w czasach, kiedy na rynku pra-
cy najbardziej poszukiwane są 
kompetencje miękkie – a mogą 
one być wspaniale ćwiczone 
przez młodzież w działalności 
społecznej właśnie.
 Ogrom pracy mamy do zro-
bienia. 

Barbara Zamożniewicz
Rzecznik Młodzieży przy 

Urzędzie Marszałkowskim
Województwa

Świętokrzyskiego
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 Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy bardzo wiele pra-
widłowych rozwiązań krzyżówki zamieszczonej w poprzednim 
(nr 11/107) wydaniu Świętokrzyskiego Informatora Samorządowe-
go. Rozwiązanie-hasło brzmiało oczywiście: „Jubileusz Biblioteki 
Pedagogicznej”. 
 Wśród autorów poprawnych odpowiedzi wylosowaliśmy trójkę 
zwycięzców. Nagrody otrzymują: państwo Jolanta Bator z Woli 
Jastrzębskiej oraz Tomasz Stępień i Piotr Skonieczny z Kielc. 

Redakcja

 Sala Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Kielcach została wypeł-
niona po brzegi. Świętokrzyscy 
uczniowie z uwagą wsłuchiwali 
się w interpretację jednej z ulu-
bionych książek dzieci „Pippi 
Pończoszanki”. Aktorka Edyta 
Jungowska zachęcała do czyta-
nia również poprzez atrakcyjne 
animacje. Nawiązywała z dziećmi 
dialog, dzięki czemu słuchacze 
byli cały czas zainteresowani.
 - Znani, lubiani i popularni 
potrafią bardzo skutecznie za-
chęcić dzieci do regularnego 
czytania. Książki oraz autorów 
pokazują małym czytelnikom 
w atrakcyjny sposób, przez co 
wywołują pozytywne emocje. 
Wrażenia dzieci nie da się opi-
sać – mówi  Urszula Salwa, 
dyrektor Pedagogicznej Biblio-
teki Wojewódzkiej w Kielcach. – 
Akcja „Cała Polska czyta dzie-

Czytanie bajek i warsztaty
z Edytą Jungowską 
Znana aktorka Edyta Jungowska w Kielcach czytała dzieciom ze szkół podstawowych w województwie święto-
krzyskim książkę „Pippi Pończoszanka” Astrid Lindgren, a z gimnazjalistami poprowadziła warsztaty aktorskie. 
Spotkania 23 listopada w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowali: Pedagogiczna Biblioteka Wo-
jewódzka w Kielcach, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Kielcach oraz Wojewódzki 
Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

ciom” przynosi oczekiwany re-
zultaty, wyrabia u dzieci nawyk 
czytania. Zachęcam rodziców, 
aby dołączyli się do nas, żeby 
czytali swoim dzieciom oraz 
aby podkreślali, że czytanie jest 

przyjemne i ważne – dodaje Ur-
szula Salwa.
 Najważniejszym celem kam-
panii „Cała Polska czyta dzie-
ciom” jest wyrobienie nawyków 
głośnego czytania dzieciom 

co najmniej 20 minut dziennie. 
Wpływa to pozytywnie na psy-
chiczny i umysłowy rozwój naj-
młodszych, rozwija jego język 
pamięć i wyobraźnię.
 Akcja zainaugurowana 
w czerwcu 2001 roku i w bardzo 
szybkim czasie zjednała sobie 
życzliwość wielu znanych osób, 
m.in. Edyty Jungowskiej. Aktor-
ka założyła swoje wydawnictwo, 
w którym wydaje najważniejsze 
dzieła szwedzkiej pisarki Astrid 
Lindgren w formie książek do 
słuchania – audiobooków. Wy-
dała już: Pippi, Dzieci z Buller-
byn, Karlssona z Dachu, Braci 
Lwie Serce, Emila ze Smalandii 
i innych.
 W Kielcach aktorka spotkała 
się również ze świętokrzyskimi 
gimnazjalistami, z którymi pro-
wadziła warsztaty aktorskie. 

Paulina Strojna 

Rozwiązanie 
krzyżówki

Ryszard Koziej, Edyta Jungowska i Urszula Salwa
zaprosili dzieci do czytania

Pani Jolanta i pan Tomasz już odebrali swoje nagrody. Gratulujemy!
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 W roku szkolnym 2014/15 
w 568 świętokrzyskich szkołach 
podstawowych dla dzieci i mło-
dzieży (łącznie z 30 szkołami 
specjalnymi) kształciło się 70,9 
tys. osób, tj. o 6,2% więcej niż 
rok wcześniej. W roku szkolnym 
2014/15 na 100 chłopców przy-
padało 97 dziewczynek. Wpro-
wadzenie obowiązku rozpoczę-
cia nauki dla dzieci urodzonych 
w pierwszej połowie 2008 r. 
sprawiło, że w roku szkolnym 
2014/15 w I klasach rozpoczęło 
naukę 15,8 tys. pierwszoklasi-
stów, tj. o 51,0% więcej niż rok 
wcześniej. Przeciętna liczeb-
ność klasy w szkole podsta-
wowej (bez szkół specjalnych) 
wyniosła 16,9 uczniów. Oddzia-
ły szkół podstawowych w wo-
jewództwie były mniejsze niż 
średnio w skali kraju. Na jedną 
szkołę przypadało w naszym 
regionie 131 uczniów (w kraju 
– 179), znacznie więcej w mia-
stach - 302, podczas gdy na 
wsi – 88. Do szkół podstawo-
wych (bez szkół specjalnych) 
dowożonych było ok. 21% 
wszystkich uczniów (przecięt-
nie w kraju prawie 14%). Zdecy-
dowanie częściej odbywało się 
to na terenach wiejskich. 
 W roku szkolnym 2014/15 
w 257 gimnazjach woj. świę-
tokrzyskiego (ze specjalnymi) 
uczyło się 35,8 tys. uczniów. 
Wprawdzie liczba szkół wzrosła 
w porównaniu z poprzednim 
rokiem szkolnym (o 3 placów-
ki), jednak liczba uczniów ob-

Kształcenie
dzieci i młodzieży w regionie

Proces kształcenia stanowi ważne źródło zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia w dorosłym 
życiu ról zawodowych i społecznych. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do szkół dla dzieci i młodzieży (łącznie 
ze specjalnymi) oraz dla dorosłych zaliczają się: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz 
szkoły policealne. Co na temat kształcenia dzieci i młodzieży w województwie świętokrzyskim mówią statystyki?

niżyła się (o 4,4%). Wpływ na 
to miała malejąca liczba dzieci 
w przedziale wiekowym 13–15 
lat. Większość gimnazjów zlo-
kalizowana była na wsi. Obsza-
ry miejskie skupiały natomiast 
większość uczęszczających 
do gimnazjów uczniów – 19,4 
tys. Struktura dzieci i młodzie-
ży według płci była podobna 
jak w szkołach podstawowych. 
W roku szkolnym 2014/15 na 
100 chłopców przypadało 91 
dziewczynek. Gimnazja znaj-
dujące się na terenach wiej-
skich województwa miały pra-
wie dwukrotnie mniejszą liczbę 
dzieci przypadających na szko-
łę niż gimnazja w miastach. Do 
gimnazjów w województwie 
świętokrzyskim dowożony był 
częściej niż co trzeci uczeń.
 Z początkiem września 2014 
r. na obszarze województwa 
świętokrzyskiego absolwen-
ci szkół gimnazjalnych mogli 
kontynuować naukę w 232 
szkołach ponadgimnazjalnych 
(łącznie ze szkołami specjal-
nymi). Do tego typu placówek 
uczęszczało 44,6 tys. uczniów 
(mniej o 2,7% niż w roku szkol-
nym 2013/14). Najbardziej 
popularne wśród młodzieży 
były technika, które skupiały 
blisko połowę uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Niewiele 
mniejszym zainteresowaniem 
cieszyły się licea ogólnokształ-
cące. Kobiety rzadziej wybierały 
szkoły techniczne niż mężczyź-
ni. W liceach ogólnokształ-
cących stanowiły one prawie 
2/3 wszystkich uczących się, 
w technikach 38,3%, a w za-
sadniczych szkołach zawodo-
wych – 27,9%. 
 W roku szkolnym 2014/15 
największą popularnością wśród 
młodzieży uczęszczającej do 
techników cieszyły się takie pro-
file kształcenia jak: usługi dla 

ludności, inżynieryjno-technicz-
ne oraz technologie teleinforma-
cyjne. 
 W szkołach zasadniczych 
dominowały natomiast kierunki: 
inżynieryjno-techniczne, usługi 
dla ludności oraz architektura 
i budownictwo.
 Coraz ważniejszym ele-
mentem edukacji w systemie 
kształcenia jest nauka języków 
obcych. W Świętokrzyskiem, 
częściej niż przeciętnie w całej 
Polsce, obowiązkowym języ-
kiem nauczania w roku szkol-
nym 2014/15 był angielski. 
Ponadto województwo wyróż-
niało się stosunkowo wysokim 
udziałem osób uczących się 
obowiązkowo języka rosyjskie-
go, rzadziej natomiast: francu-
skiego, niemieckiego oraz hisz-
pańskiego.  
 Świętokrzyskie szkoły za-
pewniały uczniom również 
liczne zajęcia pozalekcyjne 
w ramach szkolnych kół, klu-
bów i zespołów, mając na celu 
pogłębienie ich wiedzy, rozwój 
talentów artystycznych i za-

interesowań, czy doskonale-
nie umiejętności sportowych. 
W roku szkolnym 2014/15 we 
wszystkich typach szkół dzia-
łało łącznie 9,1 tys. szkolnych 
kół, klubów i zespołów prowa-
dzących zajęcia pozalekcyjne 
i nadobowiązkowe, w których 
uczestniczyło 102,0 tys. dzieci 
i młodzieży. Największą po-
pularnością cieszyły się koła 
przedmiotowe, sportowe  i arty-
styczne, które łącznie skupiały 
blisko 80% wszystkich uczest-
ników zajęć pozalekcyjnych. 
Prawie połowa wszystkich kół 
i zespołów szkolnych funkcjo-
nowała w szkołach podstawo-
wych, a 31,6% w gimnazjach. 
 Więcej informacji można od-
naleźć na stronie internetowej 
Urzędu Statystycznego w Kiel-
cach http://kielce.stat.gov.pl/ 
w publikacji „Edukacja i wycho-
wanie w woj. świętokrzyskim 
w roku szkolnym 2014/2015.” 

Urząd Statystyczny
w Kielcach
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- O, tu sroczka kaszkę ważyła! - Okular niby malutki, a wszechświat w nim widzę ogromny…

- To co? Wymieniamy?
- Dobra. Pan górą, ja dołem. Na trzy-cztery!

– Co tam ciekawego?
- Piszą, że zima idzie.

– Kolejny odcinek z cyklu „Dorwać fachowca” ukończony!
– Zgodzi się pan zagrać u mnie Hamleta?

- Z przyjemnością! 

- O sole, o sole Mio sta‚ nfronte a te! Sta‚ nfronte a te!– Jurek Daniel się cieszy, ale to ja dostałem ładniejszą różę. He, he…
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Krzyżówka świąteczna
 Litery z pół ponumerowanych w prawych dolnych rogach ułożone od 1 do 27 utworzą hasło związane ze świętami Bożego 
Narodzenia. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Rozwiązanie (wraz z numerem telefonu kontakto-
wego) prosimy nadsyłać listownie na adres Redakcji. Czekamy do końca 2015 roku!

POZIOMO:
1. przynosi prezenty. 5. świąteczne ciasto. 8. mała torebka na drobiazgi. 9. np. prezydenckie noworoczne do narodu. 17. Borys, polski 
aktor. 20. wigilijne ryby. 21. na choince z papieru kolorowego i bibuły. 22. miesiąc ze świętami. 

PIONOWO:
1.świąteczna strucla. 2. śpiewana w Boże Narodzenie. 3. rodzaj suchego, pękającego owocu. 4. widowisko bożonarodzeniowe. 5. mała 
sosna. 6. zrzeszony w cechu, rękodzielnik. 7. tląca się z kominka. 10. wśród ozdób na choince. 11. świąteczne drzewko. 12. kolacja 
z opłatkiem. 13. łamany w wigilijny wieczór. 14. zielony świąteczny pasożyt drzew. 15. kolorowe pod choinką. 16. gdy na niebie się pojawi 
pierwsza, zasiadamy do wieczerzy wigilijnej. 17. warzywna z majonezem. 18. atrybut króla. 19. wigilijny solenizant.

Krzyżówkę przygotował Robert Siwiec


