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Przedsiębiorczość:

Effector S.A. Producent z Włoszczowy wytwarza bogatą ko-
lekcję produktów aluminiowych m.in.: listwy wykończeniowe 
i elementy aranżacji wnętrz czy aluminiowe systemy okładzin 
okiennych. Zajmuje się także prefabrykacją stolarki aluminio-
wej oraz usługami z zakresu obróbki aluminium. Jest zna-
czącym eksporterem do krajów Unii Europejskiej i na rynki 
wschodnie. Laureat licznych nagród branżowych m.in. Gepard 
Biznesu 2010, „Lider Regionu”, „Polski Sukces 2004”. Sponsor 
tytularny klubu EFFECTOR KIELCE, grającego w siatkarskiej 
ekstraklasie. Spółka jest jednym z największych pracodawców 
w regionie, zatrudniając ponad 300 osób.

Grupa PSB S.A. z siedzibą w Wełeczu k/Buska-Zdroju, jest 
największą i najszybciej rozwijającą się siecią hurtowni ma-
teriałów budowlanych oraz marketów dom i ogród w Polsce. 
Obecnie zrzesza 352 małe i średnie, rodzinne firmy z terenu 
całej Polski, które prowadzą handel w 425 składach budowla-
nych, w 208 marketach oraz w 43 centrach handlowych. W pla-
cówkach sieci PSB pracuje ponad 12 tysięcy osób. W 2015 r. 
Grupa PSB S.A. przejęła Hotel Słoneczny Zdrój Medical 

 „Świętokrzyska Victoria” 
to nagroda Samorządu Wo-
jewództwa, której celem jest 
promowanie najbardziej aktyw-
nych świętokrzyskich samorzą-
dów, przedsiębiorstw i osób - 
społeczników, działających na 
rzecz swoich środowisk. W każ-
dej z trzech kategorii: przed-
siębiorczość, samorządność 
i osobowość o statuetkę i pre-
stiżowy laur zwycięzcy ubiega 
się piątka nominowanych. 
 26 stycznia w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Świę-
tokrzyskiego odbyło się 2. posie-
dzenie kapituły tegorocznej edycji 
konkursu, któremu przewodniczył 
marszałek województwa święto-
krzyskiego, Adam Jarubas. Pod-

Poznaliśmy nominowanych 
do Świętokrzyskiej Victorii 

Wiemy już, kto ma szanse na zwycięstwo w VIII edycji prestiżowego plebiscytu „Świętokrzyska Victoria”, organizo-
wanego przez Samorząd Województwa. Łącznie w trzech kategoriach: przedsiębiorczość, samorządność i osobo-
wość wpłynęły 53 zgłoszenia, spośród których wybrano 15 - po pięciu nominowanych w każdej z kategorii.

Nominowani do Świętokrzyskiej Victorii
SPA & Wellness****. Jest laureatem licznych nagród m.in. 
„Business Superbrands 2015/2016”, „Nagroda Gospodarcza 
Prezydenta RP 2014”. 

Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak - działają 
od 2000 roku. Zatrudniają ponad 6,5 tys. osób, w tym 2,5 tys. 
na terenie powiatu staszowskiego. Za sukcesy zawodowe 
Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak otrzymały sze-
reg nagród i wyróżnień, m.in.: tytuł ,,Lider Polskiego Eksportu 
2013”, tytuł „Euro firma 2005”, medal w dziedzinie ,,Działal-
ność Filantropijna”. Przedsiębiorstwo jest sponsorem szeregu 
inicjatyw społecznych na terenie powiatu staszowskiego. 

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Sło-
neczko” powstało w 2011r. i oferuje min. zajęcia z języków 
obcych, taneczne z elementami gimnastyki artystycznej i bale-
tu, teatralne, muzyczne, warsztaty z logopedą i psychologiem 
czy jazdę konną z elementami hipoterapii. W 2014 r. zdobyło 
tytuł „Przedszkola z Pasją”, przyznawany przez ogólnopolską 
oficynę prawniczą. Posiada liczne certyfikaty związane ze swo-
ją działalnością. W chwili obecnej w placówce zatrudnionych 
jest 15 osób.

czas niego poznaliśmy piątkę 
nominowanych we wszystkich 
trzech kategoriach. 
 W skład kapituły plebiscytu 
wchodzą m.in. władze samo-
rządowe, laureaci poprzednich 
edycji, przedstawiciele świata 
nauki i biznesu oraz organizacji 
pozarządowych.
 Zwycięzców plebiscytu 
„Świętokrzyska Wiktoria” po-
znamy 9 lutego podczas uro-
czystej gali, która odbędzie się 
w Międzynarodowym Centrum 
Kultur. Laureaci otrzymają sta-
tuetki, certyfikaty oraz tytuły 
„Zwycięzca w Konkursie o Na-
grodę Marszałka Świętokrzyska 
Victoria”.

Mateusz Cieślicki Posiedzenie kapituły nagrody Świętokrzyska Victoria
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Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o. - hoduje konie czystej 
krwi arabskiej od ponad 60 lat. Największa w Polsce, jedna 
z większych w Europie. Utrzymuje stado prawie 324 koni czy-
stej krwi. Od lat Stadnina Koni Michałów zajmuje czołowe miej-
sca w rankingu polskich przedsiębiorstw rolnych na tzw. „Li-
ście 300”. Konie michałowskie zdobyły różnego rodzaju tytuły: 
Championka Polski Klaczy Młodszych (19 razy), Championka 
Polski Klaczy (22 razy), Champion Polski Ogierów Młodszych 
(13 razy), Champion Polski Ogierów (14 razy). Michałowskie 
klacze i ogiery zdobywają również najwyższe trofea na poka-
zach zagranicznych: 22x Championat Europy, 14x Championat 
Świata, 11x Championat USA: Akwizgran (Puchar Narodów), 
Puchar Hodowców 2001, 2007, 2010, 2014, 2015.

Osobowość:

Henryk Dłużewski – W 2016 r. obchodzi jubileusz 100-lecia 
urodzin. Wciąż podejmuje i planuje realizację nowych działań 
upamiętniających miejsca pamięci narodowej oraz szerzenia 
wśród następnych pokoleń wartości patriotycznych. Jest ini-
cjatorem i projektantem budowy i rozbudowy kilkudziesięciu 
pomników, tablic i innych form architektonicznych upamiętnia-
jących miejsca pamięci narodowej na terenie Kielc i wojewódz-
twa świętokrzyskiego. 

Jan Oleszko - Rektor Kościoła św. Karola Boromeuszka na 
Karczówce. Dzięki działaniom Księdza Oleszko, Karczówka 
stała się ważnym ośrodkiem zjazdów oazowych dla młodzieży 
z całego świata. W Centrum Dialogu, które mieści 100 gości 
organizowane są seminaria, plenery artystyczne i konferencji. 
Ksiądz Jan Oleszko jest organizatorem i założycielem czterech 
szkół, inicjatorem powstania klubu łuczniczego, organizatorem 
świetlic parafialnych dla dzieci oraz fundatorem stypendiów 
dla dzieci i młodzieży z biednych rodzin. Pełni funkcję Prezesa 
Stowarzyszenie PRO PATRE Centrum Świadomego Ojcostwa. 

Grzegorz Pańtak - zastępca dyrektora Kieleckiego Teatru Tańca, 
tancerz - solista, pedagog tańca jazzowego, choreograf. Współ-
prowadzi Kielecki Teatr Tańca, jeden z trzech instytucjonalnych 
teatrów tańca w Polsce, w którym zrealizował jako choreograf kil-
kanaście spektakli. Jest pomysłodawcą i inicjatorem corocznego 
Festiwalu Tańca Kielce. Otrzymał m.in. Nominację do 2009 IN-
TERNATIONAL EMMY® AWARD w kategorii: ARTS PROGRAM-
MING za film muzyczno - taneczny Siedem Bram Jerozolimy.

Mirosław Pawlak - Poseł ziemi świętokrzyskiej przez sześć 
kolejnych kadencji, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w świętokrzyskim, członek 
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP. Odznaczony m.in. 
Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Znakiem Związku OSP, Meda-
lem Honorowym im. Bolesława Chomicza, Medalem im. Józefa 
Tulikowskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym 
Medalem „Za Zasługi dla Policji”, Złotym Medalem „Za Ratowa-
nie Życia i Mienia”. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem 
imprez integrujących społeczności lokalne, fundatorem nagród 
w zawodach sportowych. Wspiera działalność OSP. 

Aleksander Staniszew - Posiada doktorat z filozofii sztuk wal-
ki obroniony w 2009 roku na International University (Misso-
uri, USA). Otrzymał z rąk Prezesa Rady Ministrów prestiżową 
nominację na Honorowego Profesora Oświaty. Wprowadził do 
Polski Karate Shorin-Ryu oraz Kobudo. Może poszczycić się 
wykształceniem w Shorin-Ryu Karate oraz w Kobudo wielu mi-
strzów (ponad 160 czarnych pasów). Jego uczniowie w kraju 

i za granicą prowadzą kilkadziesiąt klubów sportowych i wielo-
krotnie stawali na najwyższym podium Mistrzostw Świata i Pol-
ski. Napisał dwie książki: „Lekcja Karate”, P.U.S.K. 2001 „Kata 
Bunkai Applications”, O.K.I., 1999. 

Samorząd:

Gmina Bieliny – Aktywnie wykorzystuje swoje położenie 
w Sercu Gór Świętokrzyskich. W ostatnich latach powstało 
tam Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich, odby-
ła się również restauracja zabytków Świętego Krzyża. Gmina 
przeprowadziła też rewitalizację Bielin oraz uzupełniła braku-
jącą sieć wodociągową i kanalizacyjną. Przebudowano szereg 
dróg gminnych i wybudowano ogólnodostępne boisko spor-
towe w Belnie i Hucie Podłysicy. Gmina była m.in.  najlepsza 
w województwie świętokrzyskim w rankingu „Perły Samorządu 
2012” i zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Kra-
jowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w 2013 roku.

Gmina Daleszyce - Nieustannie pozyskuje środki zewnętrzne, 
przeprowadzając dzięki nim ważne dla mieszkańców inwe-
stycje, takie jak budowa żłobka, przydomowych oczyszczalni 
ścieków czy odnowa Placu Cedry. Gmina stworzyła Plac Tar-
gowy „Mój rynek” oraz Pasaż Handlowy, zbudowała również 
mikrostacje producenckie fotovoltaiki, dzięki czemu 20 gospo-
darstw domowych oraz 2 szkoły wyposażono w panele fotovol-
taiczne. W 2013 i 2014 roku była Laureatem rankingu „Rzecz-
pospolitej” w kategorii gmina miejsko-wiejska.

Gmina Morawica - Skutecznie wykorzystywała środki własne 
i unijne, budując m.in. Centrum Samorządowe, halę sportową 
i żłobek w Bilczy, kanalizację sanitarną czy przeprowadzając 
rewitalizację zabytkowego parku w Morawicy. Gmina aktyw-
nie wspiera przedsiębiorczość, m.in. poprzez przygotowanie 
terenów inwestycyjnych, szkolenia czy spotkania. W ostatnich 
latach otrzymała kilkadziesiąt nagród, wyróżnień i certyfikatów, 
m.in. I miejsce w województwie świętokrzyskim w Rankingu 
Samorządów dziennika Rzeczpospolita (dwukrotnie), Wyróż-
nienie w Rankingu „Perły Samorządu” czy tytuł Samorządowe-
go Menadżera Regionu.

Miasto i Gmina Połaniec - posiada bogatą ofertę dla przed-
siębiorców, a dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, przy-
gotowała tereny inwestycyjne o powierzchni 58 ha. Z udziałem 
środków własnych Gmina wybudowała żłobek oraz przebudo-
wała drogi gminne. Istotnym przedsięwzięciem, ze względu na 
rozwój przedsiębiorczości była budowa mostu na rzece Wiśle. 
Gmina dba również o ochronę przyrody - zmodernizowała 
oczyszczalnię ścieków oraz sieć wodociągową i kanalizacyj-
ną na terenie gminy. W 2014 roku Gmina otrzymała tytuł „Euro 
- Gmina” oraz wyróżnienie jako Samorządowego Menadżera 
Regionu w prestiżowym rankingu Filary Polskiej Gospodarki.

Gmina Sitkówka - Nowiny - aktywnie pozyskuje środki zewnę-
trze, finansując z nich inwestycje służące mieszkańcom, pro-
wadzi programy służące zmniejszaniu bezrobocia i poprawie 
konkurencyjności młodzieży na rynku pracy. W ostatnim czasie 
Gmina wykonała remont krytej pływalni „Perła”, wybudowała 
sieć wodociągową i kanalizacyjną i wyremontowała świetlicę 
w Szewcach. Gmina dba o pozyskanie inwestorów i przedsię-
biorców, m.in. stosując zwolnienia podatkowe czy utrzymując 
niski poziom podatków od nieruchomości. W ciągu ostatnich 
4 lat Gmina otrzymała m.in. Nagrodę Gospodarczą „Skrzydła 
2013” oraz statuetkę „Przyjaciel Biegacza 2015”.
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 - Prezentując budżet woje-
wództwa na 2016 rok mówił 
Pan, że „tworzenie budżetu to 
umiejętne rozłożenie rozcza-
rowań”. Dużo było tych roz-
czarowań do „umiejętnego 
rozłożenia”? 

 Adam Jarubas:  - Konstru-
owaniu budżetu nigdy nie jest 
łatwym zadaniem. Nawet w bu-
dżecie domowym nie da się 
uniknąć „rozkładania rozcza-
rowań”. Niewiele chyba osób 
ma ten komfort funkcjonowa-
nia, że może sobie pozwolić 
na wszystko, czego w danym 
momencie potrzebuje. Zawsze 
jest to pewien wybór, układanie 
hierarchii ważności wydatków, 
umiejętność rezygnacji z pew-
nych spraw, czy odkładania ich 
w czasie. Tak samo jest z bu-
dżetem województwa, tylko 
w znacznie większej skali. Dla-
tego mówiłem o tym umiejęt-
nym rozkładaniu rozczarowań, 
bo z pewnością nie stać nas na 
wszystko, co chcielibyśmy zro-
bić, a już na pewno nie od razu. 
Ten rok jest też specyficzny, 

Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego: „Budżet województwa jest nieco skromniejszy niż przed 
rokiem, ale wciąż prorozwojowy. I to jest najważniejszy jego wyróżnik.”

Po pierwsze:
modernizacja dróg  

bo z końcem grudnia 2015 za-
mknęliśmy realizację inwestycji 
ze starej unijnej perspektywy 
finansowej, czyli lat 2007-2013, 
a nowa jeszcze w pełnie nie ru-
szyła. Oczywiście ogłaszamy 
konkursy, ale faktyczne finanso-
wanie nie zostało jeszcze uru-
chomione, więc tych kwot nie 
widać w budżecie… 

 - W efekcie tegoroczny bu-
dżet jest niższy od ubiegło-
rocznego o 100 mln złotych  
w dochodach i o 140,5 mln zł 
w wydatkach… 

 - To oczywiście jest budżet 
skromniejszy niż rok wcześniej, 
ale wciąż prorozwojowy. I to jest 
najważniejszy wyróżnik tego 
budżetu – ponad 45 procent 
wydatków (dokładnie 45,66 
proc. – red.) to wydatki mająt-
kowe, czyli te przeznaczone na 
inwestycje. Ten wskaźnik daje 
nam trzecie miejsce w kraju – 
po województwach lubelskim 
(48,58 proc.) i małopolskim 
(46,31 proc.) -  pod względem 
wydatków  majątkowych! To wy-
raźnie pokazuje, że Świętokrzy-
skie nie schodzi z prorozwojo-
wego kursu. 

 Warto przypomnieć, że w te-
gorocznym budżecie Woje-
wództwa Świętokrzyskiego do-
chody zaplanowaliśmy na po-
ziomie prawie 514 mln zł, a wy-
datki  - na prawie 548,5 mln zł. 
Zakładany niespełna 35 mln zł 
deficytu, który zostanie pokryty 
z wolnych środków i z kredy-
tu. Na ten rok najważniejszym 
zadaniem jest przygotowanie 
dobrych projektów, na które bę-
dziemy mogli pozyskać unijne 
dofinansowanie. Część z nich 

jest już gotowa i w 2016 roku 
będzie wchodzić do realizacji. 

 - O jakich projektach mó-
wimy? 

 - To są projekty związane 
z dalszą modernizacją infrastruk-
tury drogowej regionu. W tym 
roku na inwestycje z zakresu 
transportu i łączności przewidzie-
liśmy w sumie prawie 172 mln 
zł, to jest nieco ponad 31 proc. 
wszystkich wydatków budżeto-
wych. Jesteśmy już przygotowa-
ni, tzn. Świętokrzyski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich ma decyzje ZRID 
zezwalające na rozpoczęcie prac 
modernizacyjnych na drodze 754 
z Ostrowca Świętokrzyskiego 
przez Bałtów do granicy z Ma-
zowszem, a także na realizację 
kolejnego etapu prac na drodze 
wojewódzkiej nr 755 - tym razem 
chodzi o budowę obwodnicy 
Ćmielowa.

 Będziemy także ubiegali się 
o pieniądze z programu Polska 
Wschodnia na realizację czte-
rech innych projektów drogo-
wych. Myślę tu o modernizacji 
położonego w gminie Chęciny 
10-kilometrowego odcinka dro-
gi wojewódzkiej nr 762 Chęciny 
– Małogoszcz, drogi 764 Kiel-
ce-Daleszyce, odcinka trasy 
wojewódzkiej nr 761 Piekoszów 
– Jaworznia (chodzi o połącze-
nie położonych przy tej drodze 
terenów inwestycyjnych z S7), 
a budowę obwodnicy Chmiel-
nika od drogi krajowej nr 73 do 
wojewódzkiej 765.

 Ale nie zapominamy też 
o transporcie kolejowym. W tym 
roku wydamy prawie 15 mln 
złotych na zakup nowego i mo-

dernizację taboru kolejowego, 
którym już dysponujemy.

 - Plan Rozwoju Infrastruk-
tury Transportowej w Woje-
wództwie Świętokrzyskim do 
2020 r. zakłada modernizację 
ponad 300 kilometrów dróg 
wojewódzkich. Uda się?

 - Poprzeczkę stawiamy so-
bie wysoko i będziemy robić 
wszystko, żeby te ambitne pla-
ny zrealizować. Oczywiście do 
tego potrzebne są nam pienią-
dze z Unii Europejskiej, stąd 
tak podkreślam wagę przygo-
towania dobrych projektów. 
Będziemy zabiegać o fundusze 
z dwóch programów: Regional-
nego Programu Operacyjnego 
2014-2020 i Programu Ope-
racyjnego Polska Wschodnia. 
Jedną z największych inwe-
stycji (koszt prawie 150 mln zł) 
będzie budowa mostu przez 
Wisłę w Nowym Korczynie.  By-
łaby to kolejna, po oddanym 
w poprzedniej kadencji moście 
na Wiśle w Połańcu, przeprawa 
mostowa zrealizowana w Świę-
tokrzyskiem w ostatnich latach.  
Taka „wisienka na torcie” inwe-
stycji drogowych. 

 Plany są rzeczywiście am-
bitne, ale przypomnę tylko, że 
w poprzedniej unijnej perspek-
tywie finansowej zmodernizo-
waliśmy ponad 230 km dróg 
wojewódzkich. Inwestycje te 
kosztowały nas ponad 900 mln 
zł, z czego 670 mln zł stanowiło 
dofinansowanie z programów 
unijnych.

 - Panie marszałku, a kiedy 
można się spodziewać nasi-
lenia inwestycji współfinanso-
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 Ksiądz Biskup Jan Piotrow-
ski dziękował wszystkim za 
wspólny trud i ciężką pracę, 
podkreślił jak ważne jest osią-
ganie wspólnych  celów, szcze-
gólnie tych, które mają służyć 
drugiemu człowiekowi. Przypo-
mniał, że rok 2016 ogłoszony 

Biskup spotkał się
z samorządowcami
W auli Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach odbyło się spotkanie opłatkowo – noworoczne świętokrzy-
skich samorządowców z Ordynariuszem Diecezji Kieleckiej Księdzem Biskupem dr Janem Piotrowskim. Samorząd 
Województwa Świętokrzyskiego reprezentowali: wiceprzewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk i Andrzej Pruś, 
marszałek Adam Jarubas, członkowie Zarządu: Agata Binkowska i Marek Szczepanik, radni Sejmiku: Grzegorz 
Gałuszka, Mieczysław Gębski i Tomasz Zbróg oraz Renata Janik, dyrektor Departamentu Organizacyjnego-Admini-
stracyjnego Urzędu Marszałkowskiego.

został przez papieża Francisz-
ka, rokiem Miłosierdzia.
 Za dotychczasową posługę pa-
sterską dziękował Ordynariuszowi 
Diecezji Kieleckiej marszalek Adam 
Jarubas. - Nasza praca to nie tylko 
same sukcesy, to duże wyzwania. 
Życzę, żebyśmy budowali wspól-

notowe relacje, łączyli siły, aby 
pracować skutecznie dla naszego 
regionu i kraju. Dzisiaj wobec no-
wych wyzwań m.in. Światowych 
Dni Młodzieży, chciałbym zadekla-
rować, że samorząd województwa 
chętnie przyłączy się do tej inicja-
tywy. Wydarzenie będzie również 

dobrą okazją do promocji ziemi 
kieleckiej i jej najlepszych walorów 
tych duchowych jak i historycznych 
– mówił marszałek Adam Jarubas.
 Spotkanie, jak co roku zor-
ganizował i poprowadził ksiądz 
Tadeusz Szlachta.

Dominika Kiesz-Misztal

wanych z funduszy unijnych – 
z RPO 2014-2020  i programu 
Polska Wschodnia?  

 - Doświadczenie we wdraża-
niu programów finansowanych 
z Unii Europejskiej pokazuje, 
że ten szczyt realizacji unijnych 

inwestycji przypada na poło-
wę okresu programowania. 
Tak więc znaczące inwestycje 
unijne będą widoczne dopiero 
w kolejnych latach. Myślę, że 
ten okres największych wydat-
ków przypadnie na lata 2017-
2019. Ale jestem przekonany, 

że uchwalony przez radnych 
pod koniec 2015 r. budżet wo-
jewództwa na obecny rok, też 
będzie się zwiększał. Praktyka 
poprzednich lat pokazuje, że 
nie jest to dokument zamknięty. 
Życie jest dynamiczne i znajdu-
je to swoje odzwierciedlenie w 

budżecie – z pewnością będą 
się w nim pojawiały kolejne za-
dania, zwiększające zarówno 
stronę dochodową, jak i wydat-
kową budżetu. 

 - Dziękuję za rozmowę. 
Iwona  Sinkiewicz-Potaczała

Uczestnicy spotkania w Wyższym Seminarium Duchownym
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 Wsparcie osób młodych na 
rynku pracy i fundusze europej-
skie w nowej perspektywie fi-
nansowej Unii Europejskiej były 
tematem spotkania z młodzieżą 
Liceum Ogólnokształcącego 
nr III im. S. Staszica w Skarży-
sku-Kamiennej. – Chcemy was 
zachęcić do tego, żebyście byli 
aktywni, żebyście brali odpo-
wiedzialność za siebie i sami 
starali się kształtować swój 
los. Jesteście w kluczowym 
momencie życia, podejmuje-
cie wybory, od których będzie 
zależeć, jak potoczy się wasze 
życie zawodowe – mówił mar-
szałek Adam Jarubas.
 O tym, jak ważnym wymo-
giem dzisiejszego rynku pracy 
jest znajomość języków ob-
cych, mówił Andrzej Łukasik, 
doradca marszałka wojewódz-
twa ds. współpracy międzyna-
rodowej. Z kolei asystent mar-
szałka, Paweł Garbuzik, w pre-
zentacji dotyczącej kompeten-
cji niezbędnych na dzisiejszym 
rynku pracy podkreślał m. in. 
potrzebę ciągłego dokształ-
cania się: – Absolwenci szkół 
w ciągu swojego życia zawo-
dowego co najmniej trzy razy 
będą musieli zmienić miejsce 
pracy. Ścieżki kariery są obec-
nie krótsze i mniej przewidywal-
ne niż w przeszłości. Otwartość 
na kształcenie się jest bardzo 
istotna, bo wiedza bardzo szyb-
ko się dziś dewaluuje. Ale by 
odnieść sukces, niezależnie od 
tego, jaki kierunek wybierzecie, 
w tym co robicie musicie być 
jak najlepsi.
 Sytuację na świętokrzyskim 
i polskim rynku pracy przybliżył 
Paweł Lulek z Wojewódzkiego 

W Skarżysku – o szansach
dla młodzieży, potrzebach

inwestycyjnych i środkach unijnych
Okazją do zapoznania się z potrzebami inwestycyjnymi m. in. w dziedzinach edukacji i zdrowia  była wizyta marszał-
ka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa w powiecie skarżyskim, która miała miejsce 7 stycznia 2016 
roku. Gospodarz regionu o perspektywach rynku pracy rozmawiał również z młodzieżą Liceum Ogólnokształcące-
go im. Stanisława Staszica, a z samorządowcami – o nowej unijnej perspektywie finansowej. 

Urzędu Pracy w Kielcach. Z da-
nych statystycznych wynika, 
że wbrew obiegowym opiniom 
wskaźnik zatrudnienia jest naj-
wyższy w grupie ludzi z wyż-
szym wykształceniem – prze-
kracza 77 procent. Obecnie 
przed osobami wkraczającymi 
na rynek pracy rysują się dobre 
perspektywy, ponieważ  w ob-
szarze aktywizacji zawodowej 
w najbliższych latach Unia Eu-
ropejska największe pieniądze 
przeznacza na pomoc właśnie 
młodym ludziom.
 – Takie spotkania w naszej 
szkole stały się tradycją. Sta-
ramy się uatrakcyjniać w ten 
sposób zajęcia z wiedzy o spo-
łeczeństwie, przekazywać mło-
dzieży wiedzę o rynku pracy 
z innej perspektywy, poprzez 
zapraszanie gości, którzy mają 
coś interesującego do prze-
kazania, którzy mogą być źró-
dłem inspiracji – podkreślał 

dyrektor szkoły Paweł Buryło. 
– Spotkanie utwierdziło mnie 
w przekonaniu, że warto się 
uczyć, szczególnie języków ob-
cych, warto inwestować w swo-
je wykształcenie – mówiła po 
spotkaniu Magda Bogacka, 
uczennica klasy trzeciej.
 W Zespole Placówek Szkol-
no-Wychowawczych w Skar-
żysku-Kamiennej, które były 
kolejnym punktem programu 
wizyty w powiecie skarżyskim, 
marszałek zapoznał się z po-
trzebami inwestycyjnymi ośrod-
ka. – Tej placówce brakuje dziś 
zaplecza sportowo-rekreacyj-
nego. Trudno dziś wyobrazić 
sobie funkcjonowanie jednost-
ki, w której kształcą się niepeł-
nosprawne dzieci i młodzież, 
bez tego rodzaju infrastruktury. 
To się musi zmienić, a samo-
rząd województwa chce w tym 
pomóc w nowej perspektywie 
finansowania unijnego – mó-

wił marszałek Adam Jarubas. 
W Zespole Placówek Szkol-
no-Wychowawczych, uczy się 
obecnie 200 niepełnospraw-
nych wychowanków, począw-
szy od poziomu przedszkolne-
go, poprzez szkołę podstawo-
wą, gimnazjum, szkołę przy-
sposabiającą do zawodu oraz 
zasadniczą szkołę zawodową. 
Ośrodek stara się przygotować 
podopiecznych do usamodziel-
nienia się w dorosłym życiu. 
Młodzież może tutaj zdobyć 
zawód kucharza lub stolarza. 
– Wielu naszym wychowan-
kom udaje się znaleźć swoje 
miejsce na rynku pracy, część 
znajduje nawet pracę na tere-
nie Unii Europejskiej – podkre-
ślał dyrektor Zespołu Placówek 
Szkolno-Wychowawczych Mar-
cin Kruk. W planach inwesty-
cyjnych, oprócz budowy boiska 
i placu zabaw, jest rozbudowa 
przedszkola.
 Marszałek zapoznał się 
również z profilem działalności 
dynamicznie rozwijającego się 
skarżyskiego przedsiębiorstwa 
Domel–X, działającego w bran-
ży meblowej, która jest obecnie 
bardzo rozwojowym rynkiem. 
Odwiedził też Szpital Powiatowy 
w Skarżysku-Kamiennej, gdzie 
tematem rozmowy z władzami 
placówki były m. in. potrzeby 
w zakresie inwestycji sprzęto-
wych.
 Wizyta w powiecie skarży-
skim zakończyła się spotka-
niem z samorządowcami z gmi-
ny Suchedniów. Tematem tego 
spotkania były fundusze euro-
pejskie w nowej perspektywie 
finansowej Unii Europejskiej.

Joanna Majewska

Wizyta marszałka Adama Jarubasa
w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. S. Staszica

w Skarżysku-Kamiennej
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 Nastąpił również wzrost licz-
by ofert pracy w 2015 roku, kie-
dy to powiatowe urzędy pracy 
na terenie województwa święto-
krzyskiego pozyskały o ponad 
2500 ofert więcej niż w roku 
2014. Aż 77% ofert pracy (28 
086 ofert) zgłosili pracodawcy 
prywatni. – Pomimo sezono-
wych wahań, możemy mówić 
o trwałej tendencji wzrostu po-
ziomu zatrudnienia w naszym 
województwie – poinformował 
Arkadiusz Piecyk, dyrektor 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Kielcach. Jego zdaniem rok 
2016 powinien przynieść utrzy-
manie pozytywnych tendencji, 
o ile nie zaistnieją niekorzystne 
zjawiska makroekonomiczne. 
Z badań przeprowadzonych 
przez WUP wśród tysiąca pod-
miotów gospodarczych w re-
gionie wynika, że do końca 
2016 roku zadeklarowali oni 
utworzenie ok. 2 tys. nowych 
miejsc pracy, przede wszystkim 
w branżach: transportowej, me-
talowo-odlewniczej i budowla-
nej. 
 Jednym z największych pro-
blemów regionalnego rynku 
pracy jest duże rozwarstwienie 
terytorialne. Najwyższa stopa 
bezrobocia występuje na pół-
nocy województwa – powiat 
skarżyski (22,9%), opatowski 
(18,5%), konecki (17,2%). Naj-
korzystniejsza sytuacja utrzy-
muje się natomiast w powiecie 
buskim (6,7%) i włoszczow-
skim (8,2%). Jak podkreśla 
Piotr Żołądek, członek Zarzą-
du Województwa nadzorujący 
obszar rynku pracy, ten teryto-
rialny kontrast stanowi jedno 
z najważniejszych wyzwań dla 
regionu w obecnym okresie 
programowania funduszy eu-
ropejskich. – Regionalny Pro-

Pozytywne tendencje
na świętokrzyskim rynku pracy
Na koniec grudnia 2015 roku w rejestrach świętokrzyskich urzędów pracy pozostawało 66 131 osób bezrobotnych 
– czyli o 9 300 osób mniej, niż rok wcześniej. Stopa bezrobocia w ciągu roku spadła o 1,7% i na koniec grudnia 
wyniosła 12,5% (w kraju – 9,8%). Najnowsze dane dotyczące tendencji na rynku pracy w regionie przedstawili pod-
czas konferencji prasowej Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Arkadiusz Piecyk, 
dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

gram Operacyjny Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, poprzez 
alokacje środków finansowych 
w obszary inteligentnych spe-
cjalizacji, ma wyzwolić trwałe 
mechanizmy lokalnego oży-
wienia gospodarczego północ-
nych powiatów regionu – mówi 
Piotr Żołądek.
 Spadek liczby bezrobotnych 
wpłynął na zmianę charaktery-
styki problemów regionalne-
go bezrobocia. Niski poziom 
kwalifikacji zawodowych i brak 
doświadczenia zawodowego 
to teraz dominujące problemy 
w kontekście walki z bezrobo-
ciem. Ponad 1/4 bezrobotnych 
w województwie świętokrzy-
skim nie posiada żadnych kwa-
lifikacji zawodowych, a blisko 
1/3 nie ma doświadczenia za-
wodowego. Aktywizacja takich 
osób jest najtrudniejsza i naj-
bardziej kosztowna.
 W 2016 roku Województwo 
Świętokrzyskie otrzyma ponad 
164 miliony złotych z Funduszu 
Pracy. Pieniądze będą przezna-
czone dla samorządów powia-
towych m.in. na finansowanie 
programów promocji zatrudnie-
nia, łagodzenia skutków bezro-

bocia i aktywizację zawodową. 
Z tej globalnej puli wyłączona 
została kwota 4,4 mln zł, z prze-
znaczeniem na realizację „Pro-
gramu regionalnego na rzecz 
aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych w wieku 50+”. 
Jest on dedykowany bezro-
botnym powyżej 50 roku życia, 
czyli osobom, które mają naj-
większy problem z powrotem 
na rynek pracy. Program reali-
zowany będzie w trzech powia-
tach – ostrowieckim, skarżyskim 
i starachowickim oraz w samych 
Kielcach, jako mieście na pra-
wach powiatu. Wsparciem ma 
być objęta grupa 410 bezrobot-
nych. Z analizy WUP wynika, że 
właśnie w tych powiatach osoby 
bezrobotne w wieku 50+ mają 
największym problem ze znale-
zieniem nowej pracy.
 Ponadto w województwie 
świętokrzyskim po raz pierwszy 
przeprowadzono badania, któ-
rych wynikiem jest raport „Ba-
rometr zawodów”. Grupuje on 
trzy kategorie zawodów: zawo-
dy deficytowe, zrównoważone 
i nadwyżkowe. Najwięcej zawo-
dów deficytowych stwierdza się 
tam, gdzie działa najwięcej du-

żych i średnich przedsiębiorstw, 
a więc w powiatach: koneckim, 
starachowickim i ostrowieckim. 
Najwięcej zawodów zrówno-
ważonych, a więc tych które 
będą stabilnie utrzymywać się 
na rynku w najbliższym cza-
sie, prognozuje się w powiecie 
skarżyskim. Z kolei największa 
liczba zawodów nadwyżko-
wych, a więc takich, w których 
coraz trudniej będzie znaleźć 
zatrudnienie, wystąpi w najbliż-
szym czasie w powiatach: skar-
żyskim, staszowskim i włosz-
czowskim. Z prognoz wynika, 
że na rynku będzie pojawiać 
się coraz więcej zawodów, 
w których wystąpi niedobór 
wykwalifikowanych pracowni-
ków, a z drugiej strony rozwój 
technologiczny wielu branż po-
ciąga za sobą redukcję miejsc 
pracy, zwłaszcza w przemyśle. 
Bardzo trudno w związku z tym 
określić listę „zawodów przy-
szłości”, które będą gwaran-
tować zatrudnienie. – Ludzie 
młodzi często zwracają się do 
naszych doradców zawodo-
wych z takim pytaniem, ale po 
prostu nie ma na nie odpowie-
dzi. Ekonometria rynku pracy 
pokazuje, że tylko prognozy 
krótkookresowe mogą być 
wiarygodne. Prognozy średnio-
okresowe są obarczone bar-
dzo wysokim ryzykiem błędu, 
a prognozy długofalowe nie 
maja racji bytu. Można powie-
dzieć, że zawód przyszłości to 
„elastyczny specjalista”, a więc 
ktoś gotowy przekwalifikować 
się w dowolnym momencie 
życia, kto potrafi skomercjalizo-
wać posiadane, najlepiej unika-
towe, kwalifikacje – podkreślał 
Paweł Lulek z Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy.

Joanna Majewska

Arkadiusz Piecyk, Sławomir Neugebauer, Piotr Żołądek
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 Najważniejszymi punkta-
mi merytorycznymi obrad były 
rozpatrzenie projektów uchwał 
w sprawie uchwalenia Budżetu 
Województwa Świętokrzyskie-
go na 2016 rok oraz Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
na lata 2016-2043. Dochody 
Budżetu Województwa w 2016 
roku ustalono na 513 963 
874,30 zł, a wydatki na kwotę 
548 668 426,02 zł. Oznacza 
to deficyt w kwocie 34 704 
551,72 zł, który zostanie pokry-
ty z kredytu i wolnych środków. 
Projekt budżetu na 2016 rok 
przedstawiła Maria Fidzińska 
- Dziurzyńska, Skarbnik Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.
 - Budżet na 2016 rok jest 
skromniejszy niż ten ubiegło-
roczny, ale nadal jest to bu-
dżet prorozwojowy. Trudność 
w skonstruowaniu budżetu na 
2016 rok polega przede wszyst-
kim na niższych wpływach 
z Budżetu Państwa na remonty 
i utrzymanie dróg w związku ze 
zmianą ustawy o dochodach 
jednostek samorządu teryto-
rialnego - powiedziała Maria 
Fidzińska - Dziurzyńska. - 
W przyszłorocznym budżecie 
musimy zabezpieczyć środki na 
realizację zadań wieloletnich, 
trwałość projektów z poprzed-
niej perspektywy oraz na wkład 
własny na zadania z perspek-
tywy unijnej na lata 2014-2020 
oraz realizację zadań własnych 
Samorządu - dodała Skarbnik 
Województwa.
 Za cele polityki budżetowej 
województwa, zgodnie z tym 
dokumentem, uznaje się:
- Program inwestycyjny na lata 
2016-2023 czyli wprowadzenie 

Budżet Województwa 
Świętokrzyskiego przyjęty

Obradujący 29 grudnia, po raz ostatni w 2015 roku, radni Sejmiku Województwa, przyjęli Budżet Województwa 
Świętokrzyskiego na rok 2016 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-
2043. Apelowali oni również do Ministra Finansów o zwiększenie kwoty rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje 
dla Samorządu na remont i budowę dróg.

kluczowych zadań w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020 
na podstawie podpisanego 
Kontraktu Terytorialnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego oraz 
dokumentów Programu Opera-
cyjnego Polska Wschodnia na 
lata 2014-2020,
- Program odbudowy nadwyżek 
operacyjnych czyli dążenie do 
przewagi dochodów bieżących 
nad wydatkami bieżącymi, co 
da zdolność do utrzymywania 
wysokiego potencjału absorpcji 
środków europejskich,
- Program zarządzania długiem
 Jak podkreślała Maria Fi-
dzińska - Dziurzyńska, w obli-
czu pojawiających się trudności 
w sferze prawnej i gospodarczej 
dla Samorządu województwa, 
konstrukcja budżetu na 2016 
rok oraz Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2016 - 2043 
oparta została na fundamencie 
gwarantującym zapewnienie 
realizacji zadań priorytetowych 
dla rozwoju województwa, 
w tym poprawę infrastruktu-
ry, zadań z zakresu ochrony 
zdrowia, rolnictwa i wspierania 
rozwoju zawodowego społe-
czeństwa i poprawy sytuacji na 
rynku pracy. Zabezpieczone zo-
staną również środki na współfi-
nansowanie programów opera-
cyjnych z udziałem środków UE 
na lata 2014 - 2020 w ramach 
wdrażania zadań Europejskie-
go Funduszu Socjalnego oraz 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego.
 Zarówno Komisja Budżetu 
i Finansów Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, jak i Re-
gionalna Izba Obrachunkowa 

w Kielcach pozytywnie zaopi-
niowały projekt uchwały budże-
towej, Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej. Raport z posiedzeń 
komisji Sejmiku przedstawiła 
Bogusława Wypych, przewod-
nicząca Komisji Budżetu i Fi-
nansów Sejmiku Województwa.
 - Zawsze, ilekroć prezentu-
jemy ten dokument, cytuję sło-
wa, że „układanie budżetu to 
umiejętne rozłożenie rozczaro-
wań”. Musimy spojrzeć na ten 
budżet po gospodarsku. Nigdy 
nie wydajemy czegoś, czego 
nie mamy i tak jest skonstru-
owany ten dokument. Mamy 
mniejsze wpływy ze środków 
unijnych, bo taka jest dyna-
mika programowania - jedna 
perspektywa się zakończyła, 
zaczynamy kolejną, w ramach 
której w następnych latach 
środki zapewne będą większe. 
Jest to budżet przejściowy, ale 
przede wszystkim odpowie-
dzialny. Trzeba podkreślić, że 
mamy 3. miejsce w kraju jeżeli 
chodzi o stosunek wydatków na 
inwestycje, które będą wysokie. 

Ten budżet daje szansę na re-
alizację wszystkich naszych za-
dań - mówił podczas dyskusji 
marszałek województwa świę-
tokrzyskiego, Adam Jarubas.
 - Będzie to skromniejszy bu-
dżet niż ubiegłoroczny, ale nie 
oznacza to, że nasze wysiłki 
na inwestycje będą mniejsze. 
W przyszłorocznym budżecie 
będziemy mieć aż 262 mln 
złotych na inwestycje drogowe 
i będzie to jego największa po-
zycja. Kontynuujemy to, co roz-
poczęliśmy w przyszłym roku 
- ocenił budżet wicemarszałek 
województwa świętokrzyskie-
go, Jan Maćkowiak.
 Radni Sejmiku przyjęli obie 
uchwały.
 Kolejnym punktem obrad 
było przyjęcie apelu do Ministra 
Finansów o zwiększenie kwoty 
rezerwy celowej przeznaczonej 
na dotacje dla Samorządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na 
dofinansowanie budowy, prze-
budowy, remontu, utrzymania, 
ochrony dróg wojewódzkich 
i zarządzania tymi drogami.

Prezydium Sejmiku
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 Po uzyskaniu mandatu po-
selskiego przez byłego członka 
Zarządu Województwa, Kazi-
mierza Kotowskiego, powstała 
konieczność wskazania nowe-
go członka Zarządu. Podczas 
obrad 19. Sejmiku Wojewódz-
twa jednym z pierwszych punk-
tów był właśnie wybór Członka 
Zarządu Województwa. Jako 
kandydata na to stanowisko, 
marszałek województwa Adam 
Jarubas, rekomendował Marka 
Szczepanika.
 - Przez ostatnie trzy i pół roku 
Marek Szczepanik pełnił funk-
cję wiceprezesa Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
nadzorując wdrażanie jednych 
z największych programów unij-
nych. Myślę, że doświadczenie 
z realizacji tych projektów może 

Marek Szczepanik nowym członkiem 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Podczas 19. sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Radni Sejmiku dokonali wyboru nowego członka Za-
rządu Województwa. Został nim Marek Szczepanik, były wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

bas, marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego.
 Wybór został dokona-
ny w głosowaniu tajnym - za 
przyjęciem kandydatury Mar-

 „Sejmik Województwa Świę-
tokrzyskiego dostrzega trudną 
sytuację w finansowaniu infra-
struktury drogowej na terenie 
województwa świętokrzyskiego 
w tym kwestii finansowania bu-
dowy, remontów, utrzymania, 
ochrony dróg wojewódzkich 
i zarządzania tymi drogami. 

Zgodnie z informacją Wojewo-
dy Świętokrzyskiego w sprawie 
utworzenia w budżecie państwa 
na 2016 rok rezerwy celowej 
przeznaczonej na dotacje dla 
województw na dofinansowanie 
budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania, ochrony dróg wo-
jewódzkich i zarządzania tymi 

drogami Samorząd Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego otrzyma 
kwotę 15.736.821,00 zł. W roku 
2015 Województwo Świętokrzy-
skie otrzymało dotację w kwocie 
21.649.414,00 zł. Z powyższych 
danych wynika, że dotacja na 
rok 2016 będzie niższa od kwoty 
przyznanej na 2015 rok o kwotę 

5.912.593,00 zł. Obniżenie po-
ziomu finansowania uniemożliwi 
wykonanie niezbędnych remon-
tów dróg i spowoduje większe 
zagrożenie bezpieczeństwa 
użytkowników ruchu drogowe-
go” – piszą radni w swoim ape-
lu, który został przyjęty jedno-
głośnie.
 Podczas sesji radni przyjęli 
również raport z realizacji „Pro-
gramu małej retencji dla wo-
jewództwa świętokrzyskiego” 
za lata 2013-2014, postanowili 
przyjąć również apel o koniecz-
ności umożliwienia wsparcia 
w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowi-
sko 2014-2020, szpitali z terenu 
województwa świętokrzyskie-
go, posiadających odziały kli-
niczne.
 Wybrano także  biegłego 
rewidenta do badania sprawoz-
dania finansowego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego za 2015 
rok.

Mateusz Cieślicki

przyczynić się do usprawnienia 
i efektywnego wykorzystania 
szans, jakie stoją przed naszym 
regionem w nowej perspekty-
wie funduszy unijnych. Wcze-
śniej Marek Szczepanik przez 
6 lat był dyrektorem Departa-
mentu Funduszy Strukturalnych 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, 
ma zatem również wiedzę w za-
kresie działalności urzędu i sa-
morządu. Przed pracą w Urzę-
dzie Marszałkowskim przez 
10 lat pracował w Ministerstwie 
Rolnictwa. Z głębokim przeko-
naniem rekomenduję państwu 
tę kandydaturę wierząc, że nie-
bawem przyjdzie nam razem 
tworzyć lepszą przyszłość tego 
regionu - powiedział przedsta-
wiając kandydata Adam Jaru-

ka Szczepanika głosowało 18 
radnych i tym samym został on 
nowym członkiem Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego.

M.C. 

Marek Szczepanik

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
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 - Jaki jest plan na rozwój 
województwa świętokrzyskie-
go, zgodnie z nową perspek-
tywą unijną? 

 Marek Szczepanik: - Priory-
tety nowej perspektywy unijnej 
zostały określone w Regional-
nym Programie Operacyjnym 
Województwa Świętokrzyskiego 
2014 – 2020. Program szeroko 
konsultowany jest wypadkową 
wszystkich potrzeb, które są do 
zrealizowania przez najbliższe 
sześć lat. Komisja Europejska 
życzy sobie, aby te priorytety 
układać w taki sposób, aby re-
gion mógł się najlepiej rozwijać 
gospodarczo oraz pracować 
nad innowacyjnością gospodar-
ki. Unii zależy na tym, aby go-
spodarka europejska w global-
nym założeniu  mogła być kon-
kurencyjna wobec gospodarek 
światowych, np. amerykańskiej, 
czy azjatyckiej. 

 - Gdybyśmy porównali 
dwa regionalne programy: 
z poprzedniej perspektywy 
i obecnej to jakie kluczowe 
zmiany się pojawiły?

 Dużą zmianą w stosunku to 
poprzedniego RPOWŚ (na lata 
2017 – 2013) jest ujęcie w pro-
gramie  działań skierowanych 
na rozwój gospodarczy, po-
przez wzmocnienie rynku pracy 
przez, edukację oraz zatrud-
nienie z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.  Na pewno 
będzie mniej pieniędzy na in-
frastrukturę podstawową w sa-
morządach, więcej na działa-
nia proinnowacyjne, badania 
przemysłowe, prace rozwojowe 
w przedsiębiorstwach. Nacisk 
jest położony na powiązanie 

Priorytetem
konkurencyjna gospodarka 

O kierunkach rozwoju województwa świętokrzyskiego w ramach RPOWŚ 2014 – 2020, o inteligentnych specjaliza-
cjach oraz o potencjale, który tkwi w Świętokrzyskiem, rozmawiamy z członkiem Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego Markiem Szczepanikiem, który objął tę funkcję pod koniec grudnia ub. roku. 

przedsiębiorczości oraz nauki, 
na wynalazczość oraz innowa-
cję produktową. Program jest 
duży, obejmuje szereg działań, 
z których każdy może coś inte-
resującego dla siebie wybrać: 
dotacje, inne instrumenty po-
mocowe. 

 - W jakim celu nakreślono 
inteligentne specjalizacje re-
gionu?  

 - Komisja Europejska duży 
nacisk kładzie na inteligent-
ne specjalizacje. W każdym 
regionie trzeba zrobić pewne 
podsumowanie, określić poten-
cjały, specjalizacje  i próbować 
je rozwijać oraz dobrze je wy-
korzystywać. Te specjalizacje 
nazywane są inteligentnymi, 
ponieważ mają stanowić siłę 
napędową rozwoju gospodar-
czego każdego z regionów. 
W Świętokrzyskiem po długich 
pracach i analizach zidentyfi-

kowaliśmy takie obszary, które 
wskazaliśmy jako inteligentne 
specjalizacje regionu. Wszyst-
kie inwestycje różnego rodzaju 
mają być realizowane w ra-
mach określonych specjalizacji. 

 - Jedną z nich jest turysty-
ka zdrowotna i prozdrowotna. 
Jaki jest jej potencjał? 

 - Jej wskazanie wynika z za-
sobów, które posiadamy w wo-
jewództwie i chcemy je wyko-
rzystać: unikalne w skali Europy 
wody mineralne w  Busku-Zdro-
ju, Solcu-Zdroju, czy Kazimie-
rzy Wielkiej. Mamy naturalne, 
sprzyjające warunki geograficz-
ne i historyczne oraz wysoko 
specjalistyczne leczenie.  Przez 
ostatnie lata zainwestowali-
śmy w wysokiej jakości meto-
dy leczenia w Świętokrzyskim 
Centrum Onkologii w Kielcach, 
bardzo dobrze wyposażone 
i leczące na światowym pozio-

mie pacjentów z całej Polski.   
To wszystko dobrze ze sobą 
połączone może być skutecz-
nie i całościowo wykorzystane. 
Zaczynając od wysoce specja-
listycznego lecznictwa, przez 
mniej specjalistyczne – uzdro-
wiskowe, a kończąc na  rekre-
acji, turystyce, agroturystyce. 

 - Nad czym jeszcze nale-
ży popracować w wojewódz-
twie świętokrzyskim, czego 
nie zdążono zrealizować 
w „pierwszym rozdaniu”? 

 - Jeśli przyjmiemy, że jedną 
z podstawowych barier roz-
woju regionu jest dostępność 
komunikacyjna:  drogi ekspre-
sowe, krajowe, wojewódzkie, 
powiatowe, to można jeszcze 
parę inwestycji wykonać. Są 
zwolennicy podejścia, że waż-
nym czynnikiem rozwoju jest 
kompleksowa infrastruktura 
podstawowa: wodociągi, kana-
lizacje, czy uzbrajanie terenów. 
Trudno mówić o budowie fabry-
ki, ściągnięciu inwestora, czy 
zaproponowaniu możliwości 
prowadzenia działalności, kiedy 
nie będzie dostępu do kanaliza-
cji, czy porządnej drogi. Trzeba 
zająć się zagospodarowaniem 
ścieków i uregulować tę go-
spodarkę, ponieważ stopień 
skanalizowania naszych gmin 
nie jest przecież stuprocento-
wy. Dlatego w tej perspektywie 
będzie trzeba to zdecydowanie 
załatwić. Na ten cel są przezna-
czone pieniądze, lecz nie są 
one tak znaczące jak w pierw-
szym finansowaniu. 

 - Dziękuję za rozmowę

Paulina Strojna

Marek Szczepanik
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 - Jestem pod dużym wra-
żeniem prac wykonanych 
w gminie Ożarów – powiedziała 
członek Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, Agata 
Binkowska. – Tu widać go-
spodarską rękę samorządu na 
czele z burmistrzem Marcinem 
Majcherem. Imponujące zada-
nia wykonała gmina w ostatnim 
czasie, prawie wszystkie drogi 
są zmodernizowane, osiedle 

Agata Binkowska
z wizytą w Ożarowie
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Agata 
Binkowska przebywała na terenie miasta i gminy Oża-
rów. Zapoznała się z ostatnimi inwestycjami wykonanymi 
przez samorząd, zwiedziła pomieszczenia nowoczesnej 
serwerowni, rozmawiała z pracownikami Ośrodka Pomo-
cy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy.

 – Przygotowujemy inwesty-
cję na drodze wojewódzkiej 
przebiegającej między innymi 
przez Ostrowiec Świętokrzyski. 
Inwestycję tę mamy zaprojekto-
waną, jest ona w trakcie realiza-
cji, natomiast dzisiejsza dysku-
sja dotyczyła zaplanowanego 
odcinka ulicy Bałtowskiej. Pro-
jektanci, którzy na nasze zle-
cenie przygotowali projekt, na 
ulicy Bałtowskiej widzieli dro-
gę dwujezdniową. Natomiast 
starosta ostrowiecki podniósł 
argumenty, że warto byłoby ją 
przeprojektować, że znacze-
nie ulicy dla ruchu miejskiego 
i mieszkańców Ostrowca oraz 
natężenie ruchu sugerują wska-

Ostrowiecka ulica zyska dodatkowy pas
W Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach 22 stycznia podpisane zostało porozumienie intencyjne dotyczące aktu-
alizacji projektu przebudowy ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim mające na celu poprawę parametrów 
technicznych ulicy, ale przede wszystkim poprawę jej funkcjonalności, bezpieczeństwa i płynności ruchu. W spo-
tkaniu uczestniczyli starosta powiatu ostrowieckiego Zbigniew Duda, wicestarosta Eligiusz Mich, wicemarszałek 
Jan Maćkowiak, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk oraz dyrektor Świętokrzy-
skiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski.

zania, aby to była droga trzyjez-
dniowa. Po analizie uznaliśmy 
że jeżeli powiat pokryje koszty 

projektowania drogi w takich 
parametrach, to my ją zgodnie 
z nowymi wytycznymi zbuduje-

my. Efektem naszego spotkania 
jest porozumienie – informuje 
Jan Maćkowiak, wicemarsza-
łek województwa świętokrzy-
skiego.
 Przeprojektowana ulica, bę-
dzie miała 9 metrów, stworzone 
zostaną także lewoskręty. Nowy 
projekt nie opóźni inwestycji. 
 Przypominamy, iż pierwotny 
projekt rozbudowy ulicy Bał-
towskiej zakładał jej zwężenie 
do siedmiu metrów. 
 Ulica Bałtowska to droga 
wylotowa z Ostrowca Święto-
krzyskiego, jest także główną 
drogą wylotową w kierunku Lu-
blina.

Damian Burzyński

mieszkaniowe zostało w całości 
zrewitalizowane.
 Agata Binkowska zwiedziła 
nowoczesną serwerownię, która 
zlokalizowana została w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy. Intereso-
wała ją też praca Ośrodka Pomocy 
Społecznej, zwłaszcza w okresie 
zimy. Z dużym zainteresowaniem 
zapoznawała się z doświadczenia-
mi Środowiskowego Domu Samo-
pomocy.                                      A.N. Marcin Majcher, Agata Binkowska, Paweł Rędziak

Wicemarszałek Jan Maćkowiak, starosta Zbigniew Duda, 
wicestarosta Eligiusz Mich i przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk
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 Imprezę rozpoczęła konfe-
rencja zorganizowana z okazji 
jubileuszu 50.lecia Politechniki 
Świętokrzyskiej przez kielecką 
uczelnię i Wojskową Akademię 
Techniczną na temat perspek-
tyw rozwoju przemysłu zbroje-
niowego w województwie świę-
tokrzyskim. Natomiast podczas 
spotkania noworocznego swoje 
walory zaprezentowały gminy 
powiatu skarżyskiego: Skarży-
sko-Kamienna, Skarżysko-Ko-
ścielne, Łączna, Suchedniów 

W stolicy spotkali się
przyjaciele Ziemi Kieleckiej

Kilkaset osób uczestniczyło w tradycyjnym, noworocznym spotkaniu Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kie-
leckiej. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego reprezentowali marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Jan 
Maćkowiak. W stolicy swoje atuty zaprezentowały świętokrzyskie samorządy: powiat skarżyski i gminy wchodzące 
w jego skład oraz Sitkówka-Nowiny i Masłów.

oraz powiatu kieleckiego: Ma-
słów i Sitkówka-Nowiny. Nie za-
brakło występów artystycznych 
i regionalnych potraw.
 Warszawski Klub Przyjaciół 
Ziemi Kieleckiej działa od 28 
lat, skupia ponad 400 członków 
i wielu przyjaciół i sympatyków 
pochodzących z Kielecczyzny, 
a swoją drogą życiową i zawo-
dową związanych z Warszawą. 
Od lat stowarzyszenie utrzymu-
je kontakty z władzami woje-
wództwa świętokrzyskiego.

 Włodarze regionu pogratulo-
wali także dziennikarzom, któ-
rzy obchodzili jubileusz 35-lecia 
pracy: Wacławowi Pintalowi 
– redaktorowi naczelnemu  „Ty-
godnika Nadwiślańskiego” oraz 
Andrzejowi Piskulakowi z Ka-
tolickiej Agencji Informacyjnej 
i redaktorowi naczelnemu „Ga-
zety Zagnańskiej”.

P.S.

Noworoczne spotkanie
ze świętokrzyskimi dziennikarzami

- W imieniu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego życzę Państwu satysfakcji z pracy. Ważnej pracy, która wy-
zwala w społeczeństwie ciekawe inicjatywy oraz pobudza aktywność obywatelską – mówił marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas podczas tradycyjnego, noworocznego spotkania Zarządu Województwa Świę-
tokrzyskiego ze środowiskiem dziennikarzy z regionu. Z przedstawicielami świętokrzyskich mediów spotkali się 
także: wicemarszałek Jan Maćkowiak, wiceprzewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, członkowie Zarządu Wo-
jewództwa: Piotr Żołądek, 
Agata Binkowska i Marek 
Szczepanik oraz sekretarz 
województwa Bernard An-
tos.

Noworoczne spotkanie WKPZK

Adam Jarubas, Wacław Pintal, Andrzej Piskulak, Tadeusz Kowalczyk
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 W zeszłym roku planowa-
łam, że program (wówczas 
jeszcze strategia) ujrzy światło 
dzienne do końca roku 2015. 
Prawie się udało – mamy jego 
wstępną wersję, która jednak 
wymaga jeszcze kilku tygodni 
pracy.
 W „Programie wspierania 
aktywności społecznej i obywa-
telskiej młodzieży województwa 
świętokrzyskiego na lata 2016-
2020” znajdziecie Państwo ob-
szerną diagnozę sytuacji- jak 
wygląda aktywność społeczna 
młodzieży, jakie mamy organi-
zacje pozarządowe pracujące 
z młodymi ludźmi, jaką ofertą 
dysponują. Wierzę, że z dia-
gnozy tej skorzystają organiza-
cje i instytucje, planując swoje 
działania, co wnosi dodatkową 
wartość dla naszej pracy. 
 Teraz wyzwanie przed którym 
stoimy, to precyzyjne określenie 
celów, które jak wiadomo mu-
szą być szczegółowe, realne do 
osiągnięcia i mierzalne. Realne - 
to dla mnie kluczowe kryterium. 
Wychodząc z inicjatywą progra-
mu miałam na celu wprowadze-
nie zmiany. Program miał stać 
się dla nas drogowskazem. Nic 
nam po dokumencie, do które-
go nikt nie będzie zaglądał. I nic 
po szczytnych celach, których 
nikt nie będzie chciał realizować.  
 Każda zmiana rodzi się 
z czyjejś potrzeby. I z marzeń. 
Chcąc uchylić rąbka tajemnicy 
udostępniam poniżej fragment 
treści Programu, gdzie prezen-
tujemy naszą wizję - wizję wo-
jewództwa, w którym aktywność 
społeczna i obywatelska mło-
dzieży jest czymś powszech-
nym, dzięki czemu mamy taki 
oto rezultat: 

Miała być strategia dla młodzieży,
będzie program 
Jesteśmy na kolejnym etapie prac nad programem dla mło-
dzieży województwa świętokrzyskiego. Prace trwają od ponad 
roku, ale mam poczucie, że teraz dokument nabiera wyraźne-
go kształtu. Najważniejsza decyzja jaką podjęliśmy, to ograni-
czenie zakresu i zrezygnowanie z tworzenia strategii dla młodzieży, która w początkowej wersji miała objąć pięć 
obszarów życia młodego człowieka, z edukacją formalną włącznie. Skupiliśmy się na jednym wąskim obszarze 
aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży. A pracy i tak co niemiara.

 Młody człowiek mieszkający 
w regionie świętokrzyskim jest 
aktywny społecznie i czuje się 
odpowiedzialny za swoje oto-
czenie. Ma odwagę wychodzić 
z inicjatywą i angażować się 
w sprawy lokalne, jednocześnie 
jest ciekawy świata i chętnie ko-
rzysta z edukacyjnych i rozwo-
jowych programów krajowych 
i międzynarodowych. 
 Młody człowiek ma szacu-
nek do innych ludzi i potrafi 
podejść z empatią do otacza-
jących go spraw. Potrafi bar-
dziej świadomie i samodzielnie 
podejmować decyzje dotyczą-
ce jego ścieżki edukacyjnej, 
zawodowej i życiowej. Ponie-
waż mocno identyfikuje się ze 
swoim środowiskiem i zna jego 
ograniczenia i potencjał, umie 
podjąć najlepszą dla siebie 
decyzję dotyczącą stylu życia 
i miejsca zamieszkania.
 Otoczenie młodego czło-
wieka wspiera go w aktywności 

społecznej z poszanowaniem 
jego potrzeb i opinii. Aktywne 
postawy społeczne młodych 
ludzi są nagradzane i promo-
wane. W regionie istnieje klimat 
sprzyjający rozwojowi przedsię-
biorczości młodych ludzi. 
 Wiem, że jednym dokumen-
tem nie zrealizujemy tej wizji. 
Ale może jednym dokumentem 
uruchomimy serię wydarzeń, 
które do niej mocno nas przy-
bliżą. 
 Dziękuję serdecznie oso-
bom od początku zaangażo-

wanym w tworzenie programu 
w ramach zespołu roboczego. 
Przed nami ostatnie wyzwanie 
polegające na dopracowaniu 
ostatnich zapisów. Następnym 
krokiem będą konsultacje. 
 Jeśli chcesz śledzić moje 
działania zapraszam na pro-
fil FB: www.facebook.com/
rzecznikmlodziezy 

Barbara Zamożniewicz
Rzecznik Młodzieży przy 

Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Świętokrzyskiego
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Zwiększenie ruchu turystycz-
nego w Muzeum Okręgowym 
w Sandomierzu 

 Od końca stycznia w mu-
zeum można obejrzeć wystawę 
malarstwa znanego kielczani-
na, malarza, grafika i twórcy 
plakatów Rafała Olbińskiego. 
Luty w muzeum zostanie otwar-
ty ekspozycją Franciszka Sta-
rowieyskiego „Przyjaźnie Pary-
skie”. Zostanie zaprezentowa-
nych ponad 150 dzieł polskiego 
plakacisty, grafika, malarza, ry-
sownika i scenografa, pocho-
dzących z paryskiej kolekcji 
A. i N. Avila. Obecnie trwają 
rozmowy na temat planowanej 
kolejnej ekspozycji – Adama 
Myjaka, rektora Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. 
 W ciągu roku muzeum pla-
nuje zorganizować kilkanaście 
wystaw czasowych. Do tego 
dochodzą jeszcze ekspozycje 
stałe  m.in. „Dawna wieś sando-
mierska”, „Dziedzictwo Sando-
mierza”, „Krzemień pasiasty”), 
publikacje, czy działalność 
warsztatowo-edukacyjna. Waż-
nym, tegorocznym priorytetem 
muzeum jest zwiększenie ruchu 
turystycznego poprzez moder-
nizację i unowocześnienie sali 
rycerskiej - „Unowocześnienie 
i dostosowanie dla potrzeb od-
wiedzających oraz zwiększone-
go ruchu turystycznego (w tym 
osób niepełnosprawnych) tzw. 
sali rycerskiej w Muzeum Okrę-
gowym w Sandomierzu – zam-
ku, byłej siedzibie królewskiej”
 – W ubiegłym roku na sa-
mych ekspozycjach i wysta-
wach mieliśmy 35 tysięcy gości. 
Chcemy zdynamizować tę ten-
dencję. Nowy rok w muzeum 
postrzegam strategicznie, 
właśnie poprzez zwiększenie 

Kultura i rozrywka w regionie
– bogate propozycje na 2016 rok 

Inspirujące wystawy o wielkich wieszczach, fotografie cenione na całym świecie, naukowe publikacje, etnograficz-
ne wydarzenia w plenerze, bogata oferta koncertów symfonicznych i kameralnych, oryginalne interpretacje na de-
skach teatru oraz wiele inwestycji – kulturalne jednostki organizacyjne województwa świętokrzyskiego nie zwalniają 
tempa i w 2016 roku chcą być jeszcze bardziej atrakcyjne dla swoich gości.  

ruchu turystycznego – mówi 
Dominik Abłamowicz, dyrektor 
Muzeum Okręgowego w San-
domierzu. – Muzeum musi ini-
cjować ciekawe przedsięwzię-
cia, wzbudzające rezonans 
w kręgu odbiorców. Nie zamy-
kające się, ale otwarte, propa-
gujące nasze dziedzictwo poza 
regionem i za granicą – dodaje 
dyrektor. 

Bajkowe Centrum w Pacano-
wie stawia na rozwój i rozbu-
dowę 

 W 2015 roku ECB w Paca-
nowie odwiedziło 175 tysięcy 
turystów, w 2014 było ich 173 
tysiące. W nowym 2016 roku in-
stytucja chce podtrzymać ten-
dencję i przyciągnąć jeszcze 
więcej gości.  
 - Niestety mamy swoje ogra-
niczenia, dlatego będziemy się 
rozbudowywać. Na dwóch hek-
tarach planujemy wybudować 
zewnętrzny park – Akademię 
Bajki – mówi Karolina Kęp-
czyk, dyrektor Europejskiego 
Centrum Bajki w Pacanowie. 
W zewnętrznym parku „Aka-
demia Bajki” znajdą się licz-
ne stanowiska multimedialne, 
amfiteatr, park linowy oraz cała 
infrastruktura atrakcyjna dla 
małych turystów. Oprócz tego 
ECB będzie kontynuowało swo-
ją działalność kulturalno-roz-
rywkową. W 2016 roku zapla-
nowano około 50 wydarzeń. Te 
największe to m.in.: Międzyna-
rodowy Dzień Teatru, Bajkowe 
Wakacje, Festiwal Kultury Dzie-
cięcej, który w tym roku będzie 
promował Chorwację. W każ-
dym miesiącu zaplanowano 
kilka imprez w ECB, z czego 
jedna główna będzie wyda-
rzeniem ogólnopolskim. Nie 

zabraknie również wielu rozwi-
jających zajęć i warsztatów dla 
dzieci: teatralnych, dramowych, 
plastycznych, z których instytu-
cja słynie w województwie świę-
tokrzyskim.  Na ten rok została 
już wydana publikacja „Koziołek 
Matołek zmienia…” Udowadnia, 
że edukacja kulturalna wpływa 
w określonym stopniu na zacho-
wanie młodzieży, kształtuje je. 

Edukacja, relaks oraz inwe-
stycje w Muzeum Wsi Kielec-
kiej 

 Jednym z najważniejszych 
wyzwań, przed którym staje 
w tym roku Muzeum Wsi Kie-
leckiej, jest dokończenie rozbu-
dowy Mauzoleum Wsi Polskich 
w Michniowie. Najważniejsze 
będzie urządzenie ekspozycji, 
czyli zakup eksponatów, od-
powiednia aranżacja wnętrz, 
zakup i montaż urządzeń au-
diowizualnych. Niezwykle bo-
gato prezentuje się harmo-
nogram imprez plenerowych 
o charakterze etnograficznym 
w Muzeum Wsi Kieleckiej na 
2016 rok. Placówka zaplanowa-
ła szesnaście wydarzeń, które 
odbędą się zarówno w Parku 
Etnograficznym w Tokarni, jak 
i w Dworku Laszczyków w Kiel-
cach. 
 Zaplanowany na marzec 
Kiermasz Wielkanocny to wy-
darzenie, które corocznie odby-
wa się na dziedzińcu Dworków 
Laszczyków w Kielcach. Impre-
zie towarzyszyć będzie koncert 
pieśni pasyjnych, sprzedaż 
tradycyjnych, ludowych ozdób 
wielkanocnych, regionalnych 
przysmaków. W maju odbędą 
się dwie duże imprezy plene-
rowe: IV edycja Spotkań Nie-
zwykłych w ramach Festiwalu 

Filmów Niezwykłych i Majów-
ki w skansenie oraz  Wytopki 
Ołowiu. Prawdziwy wysyp im-
prez czeka miłośników skanse-
nu w Tokarni w czerwcu. Wtedy 
to, w ramach Dnia Dziecka 
w skansenie, dla najmłodszych 
przygotowane zostaną daw-
ne gry i zabawy, gry terenowe 
i konkursy z nagrodami. Festi-
wal Muzyki Ludowej – Jawor 
u źródeł kultury to impreza or-
ganizowana wspólnie z Polskim 
Radiem Kielce. Zaprezentowani 
zostaną najznakomitsi twórcy 
muzyki ludowej, gawędziarze 
i rzemieślnicy. Na XI Jarmarku 
Agroturystycznym zaprezentu-
je się ponad 100 gospodarstw. 
Podczas pikniku odbędzie się 
także kiermasz rękodzieła ludo-
wego oraz degustacja potraw 
regionalnych. Organizowane 
wspólnie z Kieleckim Oddziałem 
Telewizji Polskiej Powitanie lata 
to ostatnia z zaplanowanych na 
czerwiec imprez. Nawiązuje ona 
do ludowej tradycji nocy świę-
tojańskich. W sierpniu w Parku 
Etnograficznym odbędą się 
Niedziele ze Świętym Fran-
ciszkiem oraz Motopiknik. Zlot 
zabytkowych aut i motocykli. 
Pierwszej z imprez towarzyszyć 
będzie parada ze Świętym Fran-
ciszkiem, prezentacja zwierząt 
domowych oraz egzotycznych, 
porady hodowców, weterynarzy 
oraz adopcje psów. Podczas 
Motopikniku zaprezentowa-
ne będą zabytkowe pojazdy. 
Wrześniowe Święto Chleba to 
jedna z najpiękniejszych imprez 
organizowanych w Parku Etno-
graficznym w Tokarni, nawiązu-
jąca do tradycji na dawnej wsi, 
związanej z zakończeniem żniw. 
Rok 2016 zakończy organizo-
wany w Dworku Laszczyków 
w Kielcach Kiermasz Świątecz-
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ny. Tradycyjnie odbędzie się na 
tydzień przed świętami Bożego 
Narodzenia. Będą także cyklicz-
ne rodzinne niedziele w skanse-
nie. 

Gwiazdy i wyjątkowe wyda-
rzenia w Filharmonii Święto-
krzyskiej 

 Melomani mogą wybierać 
w bogatej ofercie koncertów 
symfonicznych i kameralnych – 
kontynuowany będzie cykl kon-
certów dla dzieci, wieczory filmo-
we, a miłośnicy opery zobaczą 
kolejne retransmisje z Metropo-
litan Opera, najsłynniejszego te-
atru operowego świata.
 Koncert walentynkowy 
z przebojami muzyki filmowej 
i piosenkami Krzesimira Dęb-
skiego odbędzie się 12 lutego, 
a jako solistka wystąpi Anna 
Jurksztowicz.  Wirtuozowska 
fantazja z udziałem solistek 
Katarzyny Budnik-Gałązki 
(skrzypce, altówka) oraz Zu-
zanny Elster (harfa) odbędzie 
się 23 lutego. Operę Eugeniusz 
Oniegin Piotra Czajkowskiego 
wystawią 11 marca studenci 

Wydziału Wokalno-Aktorskiego 
Uniwersytetu Muzycznego Fry-
deryka Chopina w Warszawie. 
Wyjątkowy koncert odbędzie 
się również 23 marca, a bę-
dzie on związany z obchodami 
40-lecia pracy artystycznej dy-
rygenta Janusza Króla, który 
poprowadzi wtedy orkiestrę 
symfoniczną Filharmonii. 
 Od lat ogromnym zaintere-
sowaniem publiczności cieszą 
się koncerty familijne skierowa-
ne do najmłodszych słuchaczy 
i łączące zabawę z muzyczną 
edukacją.  Nadal raz w miesiącu 
widzowie Filharmonii będą mo-
gli podziwiać największe sławy 
świata opery i najlepsze insce-
nizacje z Metropolitan Opera, 
najsłynniejszego teatru opero-
wego świata: Turandot (13 lute-
go) i Manon Lescaut (5 marca) 
Giacoma Pucciniego.
 – To są wspaniałe spektakle 
i przeżycia, wielkie gwiazdy, 
wielkie dzieła – przecież nie 
mamy w Kielcach teatru opero-
wego. Proponujemy znakomitą 
jakość – podkreśla dyrektor Fil-
harmonii Świętokrzyskiej Jacek 
Rogala. 

 W ramach cyklu Wieczorów 
Filmowych Filharmonia Świę-
tokrzyska 17 lutego zaprasza 
na projekcję filmu „Z miło-
ści do…” w reżyserii Paula 
A. Williama. 

Inspirujące wystawy w Mu-
zeum Narodowym w Kielcach 

 W połowie lutego w Pałacu 
Biskupów Krakowskich odbę-
dzie się wystawa „Miasta i zam-
ki polskie wg Ryszarda Praus-
sa”, poświęcona najważniejszej 
i wiodącej tematyce  twórczości 
artysty. W sumie zaprezento-
wanych jest 571 kolorowych 
reprodukcji miast i zamków 
w licznych wariantach. Ko-
lejna czerwcowa ekspozycja 
„Rafał Hadziewicz - wystawa 
monograficzna” pokaże twór-
czość artysty i jego wpływ na 
artystów i malarstwo kolejnych 
pokoleń. W Pałacyku Henryka 
Sienkiewicza w Oblęgorku 
zaplanowano wystawy czaso-
we poświęcone działalności 
pisarza w ostatnich latach ży-
cia z okazji 100. rocznicy jego 
śmierci. W kwietniu wystawa 

„Czas mierzony szwajcarskim 
zegarem” przedstawi najmniej 
znane lata z życia Noblisty. 
Pokazane zostaną fotografie 
z ostatniego okresu życia pi-
sarza, dokumenty związane 
z działalnością Generalnego 
Komitetu Pomocy Ofiarom 
Wojny w Polsce. Ekspozycja 
„Dzieło życia. Rękopisy Henryka 
Sienkiewicza”  otwarta zostanie 
w listopadzie. Muzeum Dia-
logu Kultur zaprasza na wiele 
ciekawych spotkań i wydarzeń. 
W lutym otwarta zostanie eks-
pozycja, która opowiada o po-
gromach w Niemczech, które 
miały miejsce z 9 na 10 listo-
pada 1938 roku - „Z wewnątrz 
na zewnątrz”. W marcu otwarta 
zostanie wystawa fotograficzna 
„W kręgu chasydów” organi-
zowana przy współpracy z Ży-
dowskim Muzeum „Galicja” 
w Krakowie. Ilustruje kluczowe 
aspekty życia mężczyzn, kobiet 
i dzieci ze wspólnot chasydz-
kich, koncertując się na życiu 
w Izraelu. „It’s always tea-time” 
- międzynarodowa wystawa 
ilustracji do książki „Alicja 
w krainie czarów” inspirowana 

Noc Muzeów 2015 w Dworku Laszczyków w Kielcach
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słowami zaczerpniętymi 
z książki „It’s always tea-time” 
odbędzie się w czerwcu. 
W grudniu „Warsztat ormiański 
warsztat – kunszt detalu” po-
każe przykłady sztuki i rzemio-
sła ormiańskiego, z akcentem 
na detal i jego oryginalność. 
Również grudniowa wystawa 
edukacyjna „Prawa człowieka. 
Dziedzictwo” przypomni jak 
ważne jest przestrzeganie praw 
człowieka we wszystkich dzie-
dzinach życia. W Muzeum Lat 
Szkolnych Stefana Żerom-
skiego pod koniec kwietnia 
odbędzie się wystawa „Że-
romski w teatrze i filmie”. Będzie 
miała na celu ukazanie twór-
czości Żeromskiego, jako nie-
zwykłego materiału, będącego 
zarzewiem inspiracji dla reży-
serów filmowych i teatralnych, 
scenarzystów, kostiumologów 
i kompozytorów.

Propagowanie dziedzictwa 
kulturowego regionu w WDK 

 W Wojewódzkim Domu Kul-
tury w Kielcach w Kinie „Fe-
nomen” proponowany jest 
oryginalny, bieżący repertuar. 
Realizowane są także projekty 
edukacyjne: Filmoteka Szkolna,  
Nowe Horyzonty Edukacji Fil-
mowej, w których uczestniczy 
młodzież szkolna z Kielc i ca-
łego regionu świętokrzyskiego, 
oraz projekt Akademia Polskie-
go Filmu dla studentów Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego w 
Kielcach. Nie brakuje okolicz-
nościowych wydarzeń związa-
nych z dobrym kinem: Święto-
krzyskie Lato Filmowe 2016, Fil-
mowy Klub Seniora, Widnokrąg 
Dobrego Kina, Dyskusyjny Klub 
Filmowy „Fenomen”, Filmowe 
Czytanki. W 2016 roku nie za-
braknie ciekawych wydarzeń, 
przeglądów, które będą pro-
pagować lokalną twórczość: 
Dziecięca Estrada  Folkloru, 
Ogólnopolski Taneczny Sabat 
„O Złotą Miotłę Baby-Jagi”, 
XL Buskie Spotkania z Folklo-
rem, XI Ogólnopolski Festiwal 
Zespołów Artystycznych Wsi 
Polskiej, XXII Międzynarodowy 
Festiwal Piosenkarzy Dziecię-
cych i Młodzieżowych im. H. 
Morysa, Świętokrzyski Przegląd 
Teatrów Wiejskich, VI Regional-
ny Przegląd Gadek, Festiwal 
Kielce ROCKują.  Instytucja 

zorganizuje wiele konkursów 
wojewódzkich oraz ogólnopol-
skich: Wojewódzki Konkurs im. 
Tadeusza Maja „Historia sztuki 
województwa świętokrzyskie-
go”, Ogólnopolski Konkurs Re-
cytatorski, VIII Konkurs Recyta-
torski Świętokrzyskiej Literatury 
Ludowej, XXXIX Ogólnopolski 
Konkurs Recytatorski Literatu-
ry Regionalnej, Świętokrzyski 
Konkurs Sztuki Ludowej.

Teatralny hit i nowe premiery 

„Samotność pól bawełnianych” 
Bernarda-Marie Koltesa w re-
żyserii Radosława Rychcika, 
której premiera miała miejsce 
w Teatrze im. Stefana Żerom-
skiego w Kielcach w 2009 
roku, wrócił na afisz pod koniec 
stycznia. Od czasu premiery 
sztuka odniosła spektakularny 
sukces w Polsce i na arenie 
międzynarodowej. Jak informu-
je Halina Łabędzka, koordyna-
tor pracy artystycznej w Teatrze, 
wznowienie jest podyktowane 
napływającymi zaproszeniami 
na festiwale międzynarodowe. 
Dwie premiery planowane są 
na maj i czerwiec 2016 roku. 
Pierwszą z nich przygotuje 
utalentowany student reżyse-
rii  Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Krakowie Tomasz 
Szeląg pod opieką Krystiana 
Lupy. Przewidzianą na czer-
wiec premierę przygotuje nato-
miast Remigiusz Brzyk, zdo-
bywca lauru Konrada, głównej 
nagrody XVI Ogólnopolskiego 
Festiwalu Sztuki Reżyserskiej 
„Interpretacje” w Katowicach za 
spektakl „Koń, kobieta i kana-

rek”. Tekst scenariusza specjal-
nie na zamówienie Teatru pisze 
Tomasz Śpiewak. 
 Ponadto Teatr stara się 
o dofinansowanie z programu 
ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego projektu przybliża-
jącego twórczość reżysera „Sa-
motności pól bawełnianych” 
pn. „Demaskacja teatralności 
życia społecznego – prezen-
tacja i omówienie twórczości 
Radosława Rychcika”. Na 
5 marca 2016 roku zaplanowa-
na jest premiera tragikomedii 
„Wszyscy chcą żyć” Hanocha 
Levina w reżyserii Dawida 
Żłobińskiego. Bohaterem 
spektaklu jest człowiek, do któ-
rego przypadkiem, przez po-
myłkę w nazwisku, przychodzi 
Anioł Śmierci.
Jak co roku Teatr S. Żerom-
skiego będzie uroczyście ob-
chodził Międzynarodowy Dzień 
Teatru. Z tej okazji zostanie 
zaprezentowana trzecia część 
tryptyku Jolanty Janiczak 
i Wiktora Rubina  „Hrabina 
Batory”. Tradycyjnie na koniec 
sezonu odbędzie Plebiscyt 
Publiczności „O Dziką Różę”, 
będzie to już 24. jego edycja.

Kreatywnie w Wojewódzkiej Bi-
bliotece Publicznej w Kielcach 

 Łącznie biblioteka planuje 
zorganizować ponad 150 róż-
nych przedsięwzięć kultural-
nych: spotkań, wystaw, konkur-
sów, prezentacji seminarium, 
warsztatów i innych promują-
cych książkę, czytelnictwo i bi-
bliotekę, a także upowszechnia-
jących wydarzenia historyczne, 

literackie, społeczne ważne dla 
kultury regionu. Spotkania au-
torskie zaplanowano między 
innymi z: Karoliną Wilczyńską, 
Grażyną Jeromin-Gałuszką, 
Barbarą Gawryluk, Grzegorzem 
Kasdepke, Magdaleną Kordel, 
Wojciechem Jagielskim, Mał-
gorzatą Wardą, Katarzyną Bon-
dą. Nie zabraknie ciekawych 
przedsięwzięć czytelniczych 
w tym: XXIV Tygodnia Kultury 
Języka,  podczas którego odbę-
dą się m.in. wykłady, konkursy, 
wystawy. Program „america@
your library” będzie kontynuacją 
przedsięwzięć: konkursów te-
matycznych, wystaw, wykładów, 
w tym w ramach projektu „Czte-
ry strony bajek – wielokulturowa 
mozaika legend i opowieści” – 
będą zajęcia z dziećmi. Wielkim 
powodzeniem ciszył się wilki bój 
planszówkowy, którego kolejna 
edycja będzie powtórzona w bi-
bliotece w tym roku. Będzie też  
Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa pn. „Sienkiewicz – 
tekst, lektura i społeczna praxis” 
w Pałacyku Henryka Sienkiewi-
cza w Oblęgorku organizowana 
w 100. rocznicę  śmierci Hen-
ryka Sienkiewicza. W ramach 
Europejskich Dni  Dziedzictwa 
biblioteka zorganizuje: wysta-
wę najważniejszych dzieł pisa-
rza, arcydzieł polskiej literatury 
ze zbiorów WBP, konkursy pla-
styczne i literackie, seminarium 
dla bibliotekarzy, czy lekcje bi-
blioteczne – w tym w formie pre-
zentacji multimedialnej.

Paulina Strojna,
Robert Siwiec,

Joanna Majewska 

Spektakl „Dzieje Grzechu” na deskach kieleckiego teatru. Fot. Krzysztof Bieliński
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 Regionalne Centrum Nauko-
wo-Technologiczne w Podzamczu 
skupia: Biobank, Centrum Na-
uki Leonardo da Vinci, Publiczny 
Bank Komórek Macierzystych, 
Centrum Konferencyjne oraz tere-
ny inwestycyjne. 
 Centrum Nauki Leonardo da 
Vinci jest jednostką, która zdoby-
ła dużą popularność w regionie 
świętokrzyskim. Cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem szcze-
gólnie wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej. W tym roku planuje 
wyjść z ofertą poza województwo 
świętokrzyskie i promować CN 
da Vinci także w województwach 
ościennych. Poza stałą wystawą 
„Człowiek – niezwykłą maszyna” 
prezentowane tam będą wystawy 
czasowe, a w ofercie znajdą się 
różnorodne warsztaty tematycz-
ne. Centrum chce się angażować 
w działalność edukacyjną, szcze-
gólnie z zakresu przyrodniczego 
i ekologii. 
 Poza działalnością Publicz-
nego Banku Komórek Macierzy-
stych w Biobanku RCN-T prowa-
dzona jest także działalność na-
ukowa. W październiku Biobank 
uzyskał pozytywną opinię Komi-
sji Bioetycznej (przy Świętokrzy-
skiej Izbie Lekarskiej w Kielcach) 
na realizację trzech projektów 
naukowo-badawczych.
 Pierwszy dotyczy badań po-
pulacyjnych mieszkanek woje-
wództwa świętokrzyskiego, które 
zdecydowały się oddać krew 
pępowinową do Publicznego 
Banku Komórek Macierzystych. 
Wyniki kolejnego z projektów po-
zwolą zidentyfikować pod kątem 
mikrobiologicznym powszech-
ne zakażenia krwi pępowinowej 
oraz określić, jak wpływa proces 
mrożenia na przeżywalność oraz 
lekowrażliwość bakterii. Ostatni 
z projektów dotyczy oznacze-

Duże projekty i badania naukowe 
RCN-T w Podzamczu 
Trzy projekty naukowo-badawcze, szeroka kampania promocyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci, prestiżowe 
wydarzenia i eventy oraz rozwijanie sieci kontaktów biznesowych, a także prowadzenie działań zmierzających do 
rozwoju innowacyjności przedsiębiorców z branży turystyka zdrowotna i prozdrowotna oraz promocja terenów 
inwestycyjnych – to główne cele Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu do zrealizo-
wania w 2016 roku.

nia stężenia czynników wzrostu 
w osoczu krwi pępowinowej 
w celu określenia jego ewentual-
nej przydatności w ortopedii. Wy-
niki przedstawionych projektów 
naukowo-badawczych z pew-
nością przyczynia się do posze-
rzenia wiedzy z zakresu zdrowia 
publicznego.
 Oprócz powyższych RCN-T 
wspólnie z partnerami z bran-
ży medycznej i uniwersyteckiej 
złożyło dwa wnioski do presti-
żowego programu badawczego 
STRATEGMED, realizowanego 
poprzez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju. Wnioski prze-
szły pozytywnie ocenę formalną, 
czekamy na wyniki oceny mery-
torycznej.
 Pierwszy z nich, złożony 
wspólnie min. z Polską Akademią 
Nauk i Uniwersytetem Medycz-
nym w Warszawie – „Diagnosty-
ka glejaków na podstawie wol-
nokrążącego DNA guza”. Glejaki 
są trudne do diagnostyki i wyniki 
ich leczenia są niesatysfakcjonu-
jące. W ramach realizacji projek-
tu może powstać szybka i mało 
inwazyjna alternatywa dla biopsji. 
W przypadku trudno dostępnych 
guzów, jakimi są niewątpliwie 

guzy mózgu, ma to duże poten-
cjalne znaczenie praktyczne.
 Jednocześnie celami badania 
jest lepsza znajomość biologii 
glejaków oraz identyfikacja no-
wych biomarkerów, molekular-
nych, potencjalnych celów tera-
peutycznych, a także praktyczny 
model do badania odpowiedzi na 
leczenie w warunkach hipoksji.
 Drugi z projektów, złożony 
został przez Konsorcjum z m.in. 
Świętokrzyskim Centrum Onko-
logii, Uniwersytetem Jana Ko-
chanowskiego i Śląskim Uniwer-
sytetem Medycznym – dotyczy 
immunoterapii w nowotworach 
hematologicznych i litych. Projekt 
polega na wytypowaniu nowych 
markerów i opracowaniu techno-
logii szczepionek dendrytycznych 
przeciwko najczęściej występują-
cym typom nowotworów hemato-
logicznych (CLL i MGUS) oraz li-
tych (piersi, płuc oraz jelita grube-
go). W wyniku projektu powstaną 
skuteczne testy oceny stanu ukła-
du immunologicznego pacjentów 
z chorobą nowotworową. 
 Bardzo ważnym aspektem 
działalności i zarazem promocji 
RCN-T są duże prestiżowe wyda-
rzenia, które wpisują się w dzia-

łalność jednostki. Jednostka 
była gospodarzem wydarzeń 
kulturalnych i kulturalno - nauko-
wych między innymi: Szlak Jana 
III Sobieskiego, Festiwal Nauko-
wy E(x)plory, czy ERC European 
Rover Challenge. Instytucja już 
przygotowuje się do wielkiego 
pikniku, który zaplanowano na 
początek września. Będzie to po-
pularnonaukowa impreza wyko-
rzystująca istniejącą infrastruktu-
rę toru marsjańskiego. Takie wy-
darzenia cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem  i przyciągają 
szereg publiczności. 
 RCN-T jako partner projek-
tu „RSI Świętokrzyskie IV etap” 
pełni rolę partnera sektora pu-
blicznego i prywatnego, którego 
celem jest m.in. rozwój przed-
siębiorczości i innowacyjności 
oraz poprawa konkurencyjności 
przedsiębiorstw  z woj. Świę-
tokrzyskiego.  RCN-T chce 
umacniać i rozwijać zawiązaną 
podczas realizacji projektu sieć 
kontaktów biznesowych oraz 
prowadzić działania zmierzają-
ce do rozwoju innowacyjności 
przedsiębiorców z branży tury-
styka zdrowotna i prozdrowotna.
 RCN-T wspólnie z platfor-
mą „Start Up, Grow Up” złożyło 
wniosek do PARP o dofinanso-
wanie działań mających na celu 
wsparcie i rozwój innowacyjnych 
przedsiębiorstw typu startup 
-  (poddziałanie 1.1.1 Platformy 
startowe dla nowych pomysłów). 
Wniosek został poddany ocenie 
merytorycznej. RCN-T oczekuje 
na wyniki konkursu.
 RCN-T będzie również aktyw-
nie promować tereny inwestycyj-
ne w Podzamczu, aby dotrzeć 
z ofertą do potencjalnych inwe-
storów.

oprac. Paulina Strojna 

Otwarcie wystawy „Człowiek niezwykła maszyna”.
Na zdjęciu Agata Binkowska i Małgorzata Kowalińska
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Seminarium dla polonistów

 W ramach wspomagania 
szkół i placówek oświato-
wych Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Kielcach we 
współpracy z Oddziałem Świę-
tokrzyskim Stowarzyszenia Na-
uczycieli Polonistów oraz Wy-
dawnictwem Pedagogicznym 
ZNP w Kielcach zorganizowa-
ła seminarium „Konstruowa-
nie zadań z języka polskiego 
w gimnazjum”, które odbyło się 
14 listopada 2015 r. w siedzibie 
biblioteki. Wzięli w nim udział 
nauczyciele języka polskiego 
III etapu edukacyjnego z woje-
wództwa świętokrzyskiego, stu-
denci, a także Yevheniia Chan 
z Towarzystwa Języka i Kultury 
Polskiej na Zaporożu. W spotka-
niu uczestniczyli organizatorzy, 
reprezentowani przez: dyrekto-
ra PBW w Kielcach – Urszulę 
Salwę, przewodniczącą Świę-
tokrzyskiego Oddziału SNaP 
Beatę Zdybiowską, prezesa 
Wydawnictwa Pedagogicznego 
ZNP w Kielcach – Kingę Stel-
mach, dyrektora Samorządowej 
Szkoły Podstawowej w Ostojo-
wie - Joannę Piastę-Siecho-
wicz oraz nauczycieli-bibliote-
karzy z Wydziału Informacyj-
no-Bibliograficznego – Martę 
Boszczyk i Annę Knajder-So-
wę. Celem seminarium było 
upowszechnienie przedsięwzięć 
realizowanych we współpracy 
szkół, bibliotek pedagogicz-
nych i placówek oświatowych 
na rzecz ustawicznego dosko-
nalenia umiejętności nauczania 
i uczenia się. Uczestnicy zdobyli 
wiedzę na temat konstruowa-
nia zadań z języka polskiego 
w gimnazjum, ukierunkowanych 
na sprawdzanie umiejętności 

PBW wspiera
nauczycieli w regionie

W minionym roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach przy współudziale instytucji oświatowych zor-
ganizowała dwa seminaria, którym towarzyszyły warsztaty, wykłady i promocje książek. Wzięło w nich udział blisko 
300 nauczycieli z Kielc i regionu, a także goście z zagranicy. Spotkaniom  patronował Świętokrzyski Kurator Oświaty. 

określonych w podstawie pro-
gramowej kształcenia ogólne-
go, niezbędnych do radzenia 
sobie w sytuacji testowania 
kompetencji na kolejnych eta-
pach edukacji. Poznali aktualną 
ofertą PBW w Kielcach w obsza-
rze wspierania procesów edu-
kacyjnych, usług świadczonych 
przez placówkę na rzecz czy-
telników, w tym użytkowników 
wirtualnych. Warsztaty popro-
wadził nauczyciel dyplomowa-
ny języka polskiego, pracownik 
systemu egzaminów zewnętrz-
nych – Robert Chamczyk. Wy-
darzeniu towarzyszyły promocje 
książek: „Zbiór zadań z języka 
polskiego dla gimnazjalistów”, 
„Obowiązkowe wiersze w gim-
nazjum. Karty pracy”. Zapre-
zentowano także elektroniczną 
bibliografię „Język polski w gim-
nazjum: materiały pomocnicze 
dla nauczycieli ze szczególnym 
uwzględnieniem przygotowania 
do egzaminu gimnazjalnego” 
(dostępną na stronie www.pbw.
kielce.pl w zakładce: Wspoma-
ganie edukacji).

Jak uczyć się matematyki?

 Kolejne seminarium z udzia-
łem nauczycieli I etapu naucza-
nia z województwa świętokrzy-
skiego, przedstawicieli wydaw-
nictw, ośrodków metodycznych, 
nauczycieli akademickich i stu-
dentów odbyło się 27 listopada 
2015 r. w  WDK im. Józefa Piłsud-
skiego w Kielcach. Przygotowa-
ne zostało we współpracy z Wy-
dawnictwem Pedagogicznym 
ZNP w Kielcach, Samorządową 
Szkołą Podstawową im. Wandy 
Łyczkowskiej w Ostojowie. Tema-
tem wiodącym była problematy-
ka nauczania matematyki na eta-
pie wczesnoszkolnym. Program 
seminarium obejmował:  wykład 
y: prof. zw. dr hab. Edyty Grusz-
czyk-Kolczyńskiej, dr. hab. prof. 
Gustawa Trelińskiego z WSP 
im. J. Korczaka w Warszawie 
oraz warsztat strategii rozwią-
zywania zadań tekstowych po-
prowadzony przez pracowników 
naukowych: dr Monikę Czaj-
kowską oraz dr Beatę Bugaj-
ską-Jaszczołt.

 Wzmocnienie pracy szkół, 
upowszechnienie zasobów bi-
bliotecznych wśród nauczycieli 
oraz dostarczenie wiedzy w za-
kresie najważniejszych proble-
mów edukacji matematycznej 
dzieci od przedszkola po klasę 
IV szkoły podstawowej to głów-
ne cele spotkania. Uczestnicy 
analizowali różne strategie roz-
wiązywania zadań tekstowych 
zgodnie z zasadami rozumo-
wania matematycznego. 
 Obecna na spotkaniu Ur-
szula Salwa, dyrektor PBW 
w Kielcach podkreślała, iż 
aktualnie działania biblioteki 
są ukierunkowane na wspie-
ranie pracy szkół i placówek 
oświatowych, m.in. poprzez 
organizowanie konferencji, 
warsztatów i seminariów dla 
nauczycieli wszystkich etapów 
nauczania oraz upowszechnia-
nie zasobów książnicy. Joanna 
Piasta-Siechowicz, dyrektor 
SSP w Ostojowie wprowadzi-
ła nauczycieli w problematykę 
seminarium, przedstawiając 
przebieg procesu uczenia się 

Organizatorzy seminarium dla polonistów: Beata Zdybiowska, Joanna Piasta-Siechowicz,
Kinga Stelmach, Urszula Salwa, Marta Boszczyk
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 – Jako jedyna szkoła pu-
bliczna w regionie kształcimy 
elektroradiologów i staramy 
się to robić na wysokim pozio-
mie – podkreśla Renata Antos, 
dyrektor Policealnej Szkoły Me-
dycznej w Morawicy. Uczniowie 
mają praktyki w nowocześnie 
wyposażonych szpitalach w re-
gionie, jednak aparat dostępny 
również w pracowni szkolnej 
byłby nieocenioną pomocą 
w procesie kształcenia. 
 – Nowy aparat jest zbyt 
drogim sprzętem dla szkoły 

Używany aparat
rentgenowski
potrzebny do celów edukacyjnych
Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy przyjmie używany, sprawny aparat rentgenow-
ski ogólnodiagnostyczny, bez źródła promieniowania, na potrzeby nauczania zawodu technik elektroradiolog. 

i byłby to wydatek bezcelowy, 
ponieważ do celów edukacyj-
nych wystarczyłby nam używa-
ny sprawny aparat. Wiemy, że 
placówki medyczne co pewien 
czas wymieniają sprzęt, który 
się już „zestarzał” na nowo-
cześniejszy. Nam mógłby on 
jeszcze posłużyć do przygo-
towywania przyszłych elektro-
radiologów. Korzyść będzie 
obopólna, bo jednostki będą 
mogły przecież korzystać z na-
szych dobrze wykształconych 
absolwentów, a w nowym roku 

szkolnym planujemy kolejny na-
bór na ten kierunek. Jeśli któraś 
z placówek może nam oddać 
używany aparat, będziemy bar-
dzo wdzięczni – apeluje Renata 
Antos.

Aparat powinien posiadać:
- stół rentgenowski o zmiennej 

wysokości z pływającym bla-
tem, 

- kolumnę lampy rtg na szynie 
jezdnej,

- statyw płucny,
- kolimator.

 Mile widziane również kasety 
rtg o różnych wymiarach i stare 
osłony ołowiowe.
 Szkoła poniesie koszty do-
stawy i montażu (z adaptacją 
pomieszczenia); szczegóły do 
ustalenia z dyrektorem szkoły. 

Kontakt:
Renata Antos, dyrektor Police-
alnej Szkoły Medycznej w Mo-
rawicy
tel. 41 311 46 80 
email: szkolamedyczna@o2.pl

J.M.

dziecka, jego potencjał i rolę 
nauczyciela - przewodnika 
w kontekście neurodydaktyki. 
 Uczestnicy zapoznali się 
z najnowszymi wynikami badań 
w zakresie uzdolnień matema-
tycznych dzieci w wieku przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym, 
przeprowadzonymi przez prof. 
Edytę Gruszczyk-Kolczyńską, 
a także wskazówkami  jak roz-

poznawać zdolności matema-
tyczne uczniów i jak je rozwijać. 
Profesor przedstawiła również 
koncepcję autorskiego progra-
mu innowacji „Wyspy szczę-
śliwości pedagogicznej”, który 
został wdrożony do realizacji 
w wielu placówkach w Polsce. 
Profesor Gustaw Treliński omówił 
działania podejmowane w toku 
pracy nad zadaniem, mogące 

sprzyjać rozwijaniu aktywności 
matematycznej oraz nabywa-
niu przez uczniów określonych 
umiejętności. Monika Czajkow-
ska i Beata Bugajska-Jaszczołt 
przybliżyły sposoby rozwiązywa-
nia zadań przez uczniów szkoły 
podstawowej, odwołując się do 
umiejętności określonych w pod-
stawie programowej kształcenia 
ogólnego, które uczeń zdobywa 

w toku edukacji matematycznej. 
Wykład poparty został ćwicze-
niami praktycznymi. 
 Nauczyciele poznali również 
aktualną ofertę PBW w Kiel-
cach w zakresie wspomagania 
nauczycieli oraz  usług świad-
czonych przez placówkę na 
rzecz środowiska oświatowe-
go. W odpowiedzi na ogromne 
zainteresowanie tematyką se-
minarium, pracownicy biblioteki 
opracowali bibliografię „Mate-
matyka w edukacji wczesnosz-
kolnej”, dostępną na stronie 
www.pbw.kielce.pl w zakładce: 
Wspomaganie edukacji. 
 W siedzibie placówki zorga-
nizowano także wystawę publi-
kacji z zakresu teorii i metodyki 
nauczania matematyki na eta-
pie wczesnoszkolnym, którą 
uzupełniają rysunki wykonane 
przez Monikę Wojteczek z SSP 
w Ostojowie. Na kiermaszu  
towarzyszącym seminarium 
można było nabyć książkę „Ma-
tematyczna edukacja wcze-
snoszkolna: teoria i praktyka”, 
której autorami byli m.in. zapro-
szeni wykładowcy. 

Marta Boszczyk

Podczas seminarium matematycznego: prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, dr Monika Czajkowska, 
dr Beata Bugajska-Jaszczołt, prof. Gustaw Treliński
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 Polski system oświaty i wy-
chowania obejmuje dzieci i mło-
dzież w wieku od 3 do 21 lat. 
Pierwszym etapem nauki jest 
wychowanie przedszkolne,  re-
alizowane wśród dzieci w wieku 
3-6 lat w przedszkolach, oddzia-
łach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz od roku 
szkolnego 2008/2009 – rów-
nież w zespołach wychowania 
przedszkolnego i punktach 
przedszkolnych.
 W roku szkolnym 2014/15 
funkcjonowało 289 przedszkoli, 
do których uczęszczało prawie 
23 tys. dzieci. Stanowiły one bli-
sko 65% wszystkich dzieci obję-
tych w ramach systemu oświaty 
wychowaniem przedszkolnym. 
Sieć przedszkoli uzupełniało 
386 oddziałów przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych, 
2 zespoły wychowania przed-
szkolnego oraz 131 punktów 
przedszkolnych. Niewiele po-
nad połowa przedszkoli (50,2%) 
zlokalizowana była w miastach. 
Pozostałe formy wychowania 
przedszkolnego funkcjonowały 
przede wszystkim na terenach 
wiejskich. Na tych obszarach 
znajdowało się 84% oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych, 93% punk-
tów przedszkolnych, a także 
obydwa zespoły wychowania 
przedszkolnego. Łączna liczba 
miejsc, którą w końcu września 
2014 r. dysponowały przedszko-
la, punkty przedszkolne i zespo-
ły wychowania przedszkolnego 
wyniosła 27 tys. Skorzystało z 
nich ponad 25 tys. dzieci, co 
oznaczało, że ich wykorzystanie 
ukształtowało się na poziomie 
sięgającym blisko 94%.
 W roku szkolnym 2014/15 
wśród świętokrzyskich pięcio-
latków 93% uczęszczało do 
placówek wychowania przed-

Edukacja najmłodszych
mieszkańców regionu w statystykach

W roku szkolnym 2014/15 liczba dzieci w województwie świętokrzyskim objętych wychowaniem przedszkolnym wy-
niosła 35 tys., tj. o ponad 6% mniej w porównaniu do poprzedniego roku – informuje Urząd Statystyczny w Kielcach. 
Spadek ten związany był z wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla dzieci w wieku 6 lat urodzonych w pierwszej 
połowie 2008 r. Wśród placówek wychowania przedszkolnego najliczniejszą grupę stanowiły przedszkola i oddziały 
przedszkolne przy szkołach podstawowych.

szkolnego (w 2013/14 – 92%). 
Wzrost odsetka dzieci w tej 
grupie wieku związany był m.in. 
z wprowadzonym ustawowym 
obowiązkiem odbycia roczne-
go przygotowania przedszkol-
nego dla dzieci w wieku 5 lat, 
który obowiązuje od roku szkol-
nego 2011/12. Łącznie wśród 
dzieci w wieku 3-6 lat w ramach 
wychowania przedszkolnego 
kształciło się 79% dzieci. Naj-
wyższy udział dzieci odnoto-
wano w stolicy województwa, 
gdzie w roku szkolnym 2014/15 
na 1000 dzieci w wieku 3-6 lat 
przypadało 924 kształcących 
się w ramach wychowania 
przedszkolnego, a także w po-
wiecie sandomierskim - 857. 
Na przeciwnym biegunie zna-
lazły się powiaty opatowski 
i kazimierski, w których było to 
odpowiednio 686 i 727 dzieci.
 Dzieci przebywające w pla-
cówkach wychowania przed-
szkolnego mają możliwość 
korzystania z całodziennego 
wyżywienia: śniadania, obia-
du oraz podwieczorka. W roku 
szkolnym 2014/15 - 94% dzieci 
korzystało z posiłków, z czego 
więcej niż połowa spożywała trzy 
dania, co szóste - dwa, a czę-
ściej niż co piąte dziecko konsu-
mowało tylko jeden posiłek.

 W roku szkolnym 2014/15 
w naszym regionie funkcjono-
wało 8 specjalnych placówek 
wychowania przedszkolnego – 
wszystkie to przedszkola - do 
których uczęszczało 77 dzieci. 
Poza przedszkolami specjalny-

mi działało również 8 placówek 
integracyjnych, 4 jednostki po-
siadające oddziały integracyjne 
oraz 2 posiadające oddziały in-
tegracyjne i specjalne. Łącznie 
wychowaniem przedszkolnym 
objętych zostało 346 dzieci nie-
pełnosprawnych, co stanowił 
1% ogółu dzieci w placówkach 
wychowania przedszkolnego. 
 Wychowanie przedszkol-
ne jest szczególnie ważnym 
etapem w edukacji każdego 
dziecka. Wspomaga i stymulu-
je rozwój dzieci we wszystkich 
obszarach, zgodnie z ich wro-
dzonym potencjałem i możliwo-
ściami, przygotowując tym sa-
mym do dalszej nauki w szkole.

Urząd Statystyczny
w Kielcach

Rozwiazanie konkursu
 Pod koniec ub. roku na 
łamach „Naszego Regionu” 
z okazji jubileuszu polskiego 
samorządu, a także szesna-
stolecia istnienia na mapie 
kraju województwa święto-
krzyskiego, ogłosiliśmy kon-
kurs pn. „25 lat samorządno-
ści”. Miło nam poinformować, 
że wyłoniliśmy już jego zwy-
cięzcę, pana Józefa Kotlarza 
z Połańca.

                 Redakcja
Józef Kotlarz odebrał nagrodę 

za najlepszą pracę

Zadanie pn. „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego
do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska”

o wartości 628 145,62 zł,
zostało zrealizowane w latach: 2013 – 2015

przy wsparciu finansowym
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach
w wysokości: 565 331,00 zł.
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 Świętokrzyskie to znakomite 
miejsce do odpoczynku i roz-
rywki nie tylko wiosną, latem 
i jesienią, ale również zimą za 
sprawą wielu stoków narciar-
skich, rozmieszczonych w kilku 
miejscach regionu. W grudniu 
nie mogły one rozwinąć skrzy-
deł, ale w pierwszych dniach 
2016 roku ruszyły pełną parą, 
a narciarze bardzo licznie 
z nich korzystali.

Białe szaleństwo w Świętokrzyskiem!
Nowy rok przyniósł nam mrozy i opady śniegu, dzięki którym mogły ruszyć wszystkie ośrodki i wyciągi narciar-
skie w naszym województwie. Teraz, mimo drobnej odwilży, nadal można jeździć w 8 miejscach naszego regionu. 
Warunki do szusowania są bardzo dobre, a przy ośrodkach działają wypożyczalnie sprzętu, szkółki narciarskie 
oraz lokale gastronomiczne.

 Pierwszym stokiem, który 
był dostępny w naszym woje-
wództwie, był ten w Szwajcarii 
Bałtowskiej, gdzie można było 
szusować już od 1 stycznia. 
Wyciągi na 6 dostępnych tra-
sach o łącznej długości 2500 
metrów są czynne od godz. 
9 do godz. 21.
 W stolicy województwa 
świętokrzyskiego można szu-
sować w Centrum Sportowo 
– Rekreacyjnym Stadion, uru-
chomiony został wyciąg orczy-
kowy, który jest dostępny co-
dziennie od godz. 10 do godz. 
22. Czynny jest również wyciąg 
krzesełkowy na drugim kie-
leckim stoku - Telegrafie. Tam 
można szusować codziennie 
w godzinach od 10 do 22.
 Miłośników białego sza-
leństwa zaprasza do siebie 
również stok w Niestachowie 
w powiecie kieleckim. Dostęp-
ne są tam 3 wyciągi dla doro-
słych oraz szkółka dla dzieci. 

Jest on czynny codziennie od 
godz. 10 do 20:30.
 Dostępna jest również stacja 
narciarska Baba Jaga w Bo-
dzentynie. Do dyspozycji nar-
ciarzy są 3 wyciągi o długości 
od 130 do 650 metrów, a stok 
jest dostępny od godz. 10 do 22 
w dni powszednie, a w weeken-
dy od godz. 9 do 22.
 Narciarze i snowboardzi-
ści mogą oddawać się swojej 
pasji również w podkieleckim 
Tumlinie, gdzie dostępny jest 
wyciąg  talerzykowy o długości 
500 metrów, a jazda odbywa 
się w godz. 10 – 21.
 Dobre warunki panują rów-
nież na Stoku Konary obok 
Klimontowa, gdzie znajduje się 
liczący 480 m stok z oślą łączką 
obsługiwany przez dwa wyciągi 
talerzowe. Uruchomiony został 
również snowpark. Stok jest 
czynny w dni powszednie od 10 
do 21 a w weekendy od godz. 
10 do 21. 

 Białe szaleństwo trwa rów-
nież w Krajnie w parku Sabat. 
Od godz. 10 do godz. 22 do-
stępne są cztery trasy o dłu-
gości do 850 metrów. Podczas 
ferii organizowane były tam 
również zajęcia dla dzieci
 Przy większości świętokrzy-
skich ośrodków narciarskich 
prowadzone są szkółki narciar-
skie i można skorzystać z po-
mocy instruktora oraz wypoży-
czalni sprzętu. Stoki organizują 
również cykliczne nocne jazdy, 
dzięki którym można nie tylko 
zażyć trochę sportu, ale rów-
nież podziwiać piękne święto-
krzyskie panoramy nocą.
 Mimo obecnej odwilży, stoki 
nie mają problemów z przygo-
towaniem tras, a zapowiadane 
ochłodzenie powinno sprawić, 
że miłośnicy białego szaleń-
stwa powinni jeszcze długo cie-
szyć się możliwością jazdy.

Mateusz Cieślicki

 Szpitalny Rzecznik Praw Pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Kielcach, Lucyna Roszewska dostępna jest w dni 
powszednie, od godziny 7.00 do 14.35, tel. 41 367 15 75.

 Do jej obowiązków należą: analizowanie skarg pacjentów, 
prowadzenie postępowań wyjaśniających w spornych kwestiach, 
współpraca z pracownikami socjalnymi oraz z rodzinami chorych.

 Centralnym organem administracji rządowej zajmującym się 
sprawami ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o pra-
wach pacjenta jest Rzecznik Praw Pacjenta w Warszawie.

Rzecznik Praw Pacjenta
w WSzZ w Kielcach 
W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach powołano Szpitalnego Rzecznika 
Praw Pacjenta. Funkcję tę pełni Lucyna Roszewska, która będzie się zajmowała mię-
dzy innymi  współpracą z rodzinami chorych oraz prowadzeniem postępowań wyja-
śniających w spornych kwestiach.

Prawa pacjenta:
- do świadczeń zdrowotnych,  
- do informacji,  
- do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych, 
- do tajemnicy informacji,  
- do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,  
- do poszanowania intymności i godności pacjenta,  
- do dokumentacji medycznej, 
 - do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,  
- do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,  
- do opieki duszpasterskiej,  
- do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Lucyna Roszewska



Świętokrzyski Informator Samorządowy22

Nasz Region 1 (109) / 2016 PODPATRZONE, PODSŁUCHANE...

– O co chodzi pani władzo?
– Przekroczył imć Baltazar dopuszczalną prędkość!

Będzie mandat, proszę króla!

– My name is Bąk. James Bąk. 
– …ponadto przypominam, że głosowanie odbywa się

przez podniesienie ręki. O, właśnie w taki sposób…

– Co tam w „Naszym Regionie” piszą?
– Jeszcze nie przeglądałem, na razie krzyżówkę rozwiązuję.

– Na dzisiejszej konferencji przekażemy dziennikarzom mapę 
świętokrzyskich fotoradarów z prośbą o opublikowanie jej w mediach. 

My też nie lubimy płacić mandatów! 

– Jak to, nie umiesz wiązać krawata?! Chcesz podwójny, windsorski,
księcia Alberta, czy Grantchester?

Miłość i słodycze dobrze się wspomina,
no i rośnie – endorfina!
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Danuta Bień, sołtys sołectwa 
Lasocin, gmina Ożarów:
 – Czy za każdym razem soł-
tys powinien weryfikować dane 
mieszkańca, jego sytuację by-
tową, jeśli chce udzielić mu po-
mocy? Oczywiście to zadanie 
ośrodków pomocy społecznej, 
ale sołtys też ma czasem moż-
liwość wsparcia mieszkańców 
najbardziej potrzebujących, 
gdy otrzyma pochodzące 
z banku żywności jabłka, mar-
chew czy też opał od zaprzy-
jaźnionego przedsiębiorcy. 
Zwłaszcza w okresie zimowym 
pomoc powinna być szybko 
udzielona, a ten czas się wydłu-
ży, gdyby OPS miał za każdym 
razem weryfikować dane osoby 
potrzebującej. A poza tym soł-
tys w swoim sołectwie ma prze-
cież najlepsze rozeznanie.

Zbigniew Stefańczyk:
 – Rolę sołtysa w procesie 
dystrybucji owoców i warzyw 
pochodzących z banków żyw-
ności określają wewnętrzne za-
sady przyjęte przez Federację 
Polskich Banków Żywności. Soł-
tysi mogą uczestniczyć w dys-
trybucji owoców i warzyw, które 
od banków żywności otrzymują 
stowarzyszenia zajmujące się 
pomocą charytatywną. Umo-
wy między stowarzyszenia-
mi a bankami żywności dość 
ogólnie określają kryteria przy-
znawania pomocy, a kryteria te 

Prawnik radzi…
Wspólnie ze Zbigniewem Stefańczykiem, radcą prawnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskie-
go pomagamy rozwiązywać problemy prawno-administracyjne, z którymi w swojej pracy spotykają się świętokrzy-
scy sołtysi. W niniejszym wydaniu odpowiadamy na kolejne nadesłane przez Państwa pytania. 

oparte są na art. 7 ustawy o po-
mocy społecznej z dnia 12 mar-
ca 2004 r. (Dz. U. 2015 poz. 163 
ze zm.): „Pomocy społecznej 
udziela się osobom i rodzinom 
w szczególności z powodu: 1) 
ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bez-
domności; 4) bezrobocia; 5) 
niepełnosprawności; 6) długo-
trwałej lub ciężkiej choroby; 7) 
przemocy w rodzinie (…); 8) po-
trzeby ochrony macierzyństwa 
lub wielodzietności; 9) bezrad-
ności w sprawach opiekuńczo-
-wychowawczych i  prowadze-
nia gospodarstwa domowego 
(…)” itd. Według tych właśnie 
kryteriów sołtys powinien typo-
wać potrzebujących. Zwykle 
dobrze zna on sytuację życiową 
mieszkańców sołectwa, oczy-
wiście wskazana jest w tym za-
kresie współpraca w ośrodkami 
pomocy społecznej, jednak nie 
ma takiego formalnego wymo-
gu. 
 Należy podkreślić, że soł-
tys nie ma uprawnień, by we-
ryfikować sytuację finansową 
mieszkańców poprzez żądanie 
od nich wglądu do dokumen-
tów potwierdzających dochody. 
Trzeba przy tym dodać, że przy 
udzielaniu pomocy w postaci 
przydziału owoców i warzyw 
niepochodzących z rezerw Unii 
Europejskiej nie ma kryterium 
progu dochodowego. Obo-
wiązuje ono przy rozdzielaniu 
produktów, które banki żywno-
ści otrzymują w ramach Euro-
pejskiego Programu Pomocy 
Żywnościowej. Wtedy kwalifiko-
wanie potrzebujących odbywa 
się we współpracy z ośrodkami 
pomocy społecznej.
 Natomiast gdy sołtys pozy-
skuje żywność lub opał dzięki 
kontaktom własnym, bezpo-
średnio od przedsiębiorców, to 
on będzie typował potrzebują-
cych. Wspomniany wyżej art. 
7 ustawy o pomocy społecznej 
jest tutaj oczywiście bardzo po-

mocny, podobnie jak wsparcie 
ośrodka pomocy społecznej.

Marcin Machała, sołtys sołec-
twa Jałowęsy, gmina Opatów: 
 – Jakie są możliwości po-
wołania w sołectwie straży oby-
watelskiej lub straży sołeckiej, 
sąsiedzkiej? Mamy problemy 
związane z domokrążcami, 
z osobami, które chodzą po do-
mach ludzi starszych, chorych, 
niepełnosprawnych i ich okra-
dają. Z pewnością przydałoby 
się więcej patroli w sołectwie, 
ale możliwości są ograniczo-
ne. Chcielibyśmy z radą sołec-
ką powołać straż obywatelską 
czy sołecką, by zwracać bacz-
niejszą uwagę na obce osoby 
w naszej miejscowości, więcej 
ze sobą rozmawiać, wymieniać 
się wiedzą o podejrzanych oso-
bach. 

Zbigniew Stefańczyk: – Zgod-
nie z art. 7.1, pkt 14 ustawy 
o samorządzie gminnym z dnia 
8 marca 1990 r. (Dz. U. 2015, 
poz. 1515, tj.): „Zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty 
należy do zadań własnych gmi-
ny. W szczególności zadania 
własne obejmują sprawy: (…) 
porządku publicznego i bez-
pieczeństwa obywateli (…)”. 
W związku z tym sołtys taki 
problem powinien zgłosić na 
sesji rady lub wójtowi gminy, 
a wójt powinien wymóc na po-
licji odpowiednie działania, jak 

np. częstszą bytność dzielni-
cowego w sołectwie. Być może 
w ramach tzw. działań prewen-
cyjnych, w porozumieniu z soł-
tysem, wójtem i policją warto 
zorganizować spotkanie dla 
mieszkańców, na którym funk-
cjonariusze omówią bezpiecz-
ne zachowania, w tym zamy-
kanie domów i niewpuszczanie 
domokrążców. 
 Nie ma przepisów, które 
dawałyby podstawę do dzia-
łania w sprawie powołania 
„straży obywatelskiej” czy też 
„sołeckiej”. Natomiast ustawa 
z 29 sierpnia 1997 roku o stra-
żach gminnych (Dz. U. 2013, 
poz. 1383, ze zm.) w art. 1 sta-
nowi: „Do ochrony porządku pu-
blicznego na terenie gminy może 
być utworzona samorządowa 
umundurowana formacja – straż 
gminna (…)”. Zgodnie z art. 11, 
ust. 1, pkt 1 do zadań straży na-
leży w szczególności „ochrona 
spokoju i porządku w miejscach 
publicznych”, a zgodnie z pkt 8: 
„informowanie społeczności lo-
kalnej o stanie i rodzajach zagro-
żeń, a także inicjowanie i uczest-
nictwo w działaniach mających 
na celu zapobieganie popeł-
nianiu przestępstw i wykroczeń 
oraz zjawiskom kryminogennym 
i współdziałanie w tym zakresie 
z organami państwowymi, sa-
morządowymi i organizacjami 
społecznymi”.                        J.M.
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Krzyżówka zimowa
 Litery z pół ponumerowanych w prawych dolnych rogach ułożone od 1 do 17 utworzą hasło. Wśród autorów prawidłowych 
odpowiedzi wylosujemy nagrody. Rozwiązania prosimy nadsyłać listownie na adres Redakcji. Czekamy do 19 lutego br.

 Z przyjemnością informujemy, że upominki za rozwiązanie krzyżówki sprzed miesiąca odebrali: pani Ewa Sar ze Starachowic 
oraz pan Jacek Majewski z Kielc. 

POZIOMO:
1. małe podwórze. 4. bajkowy skarbiec. 7. piecyk gazowy lub marka samolotu. 8. ptak z długą szyją. 10. rodzaj długopisu. 12. praca płu-
giem. 13. praca radiotelegrafisty. 16. darmowy system operacyjny na komputer. 19. tajemnicza siła, zły los. 20. pomieszczenie z wanną. 
22. krótkie spodenki sportowe. 23. cienki kolorowy papier do ozdób. 24. rybie żebro. 25. nastolatek, podrostek.

PIONOWO:
1. siatka utkana przez pająka. 2. Olbrychski. 3. koło roweru po wypadku. 5. wyczerpanie, znużenie. 6. drobna świecąca ozdoba. 
9. z niego woda jak kryształ. 11. olejek, perfumy. 14. odosobnienie, izolacja. 15. żądanie poparte groźbą. 17. szkolenie psa. 18. nogi 
zająca. 21. lampka na grobie.

Krzyżówkę przygotował Robert Siwiec


