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 Uroczystość zgromadziła 
radnych Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego, parlamen-
tarzystów, włodarzy gmin i po-
wiatów regionu, przedstawicieli 
instytucji i firm oraz środowisk 
artystycznych.
 Arkadiusz Bąk, przewodni-
czący Sejmiku przywitał wszyst-
kich w imieniu samorządu woje-
wództwa oraz radnych.  – Victo-
ria to najbardziej świętokrzyska 
nagroda. Buduje więzi i podkre-
śla tożsamość. Honoruje naj-
lepsze regionalne osobowości, 
które są solą Ziemi Świętokrzy-
skiej – mówił Arkadiusz Bąk.

Świętokrzyska Victoria 
buduje więzi

i podkreśla tożsamość 
Ksiądz Jan Oleszko, Gmina Morawica oraz Effector S.A. to laureaci ósmej edycji nagrody „Świętokrzyska Victoria”. 
9 lutego w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Gospodarzami 
gali byli przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk i marszałek Adam Jarubas.

 Marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jaru-
bas przypomniał ideę nagro-
dy:  - Od ośmiu lat nagradzamy 
osobowości, firmy i samorządy, 
które dbają o to, aby wojewódz-
two świętokrzyskie się rozwija-
ło.  Z roku na rok wzrasta liczba 
tych, którzy działają na rzecz 
regionu. Mamy niezwykłe oso-
bowości, ludzi, którzy realizując 
swoje pasje dzielą się sercem z 
innymi; firmy, które tworzą miej-
sca pracy, ciekawe inwestycje z 
wykorzystaniem nowych tech-
nologii  oraz samorządy, dzięki 
którym Świętokrzyskie cały czas 

pięknieje. Mamy znakomitych 
samorządowców. Bardzo Wam 
dziękuję, bo wszyscy jesteśmy 
gospodarzami tej Ziemi – mówił 
Adam Jarubas.
 Zanim poznaliśmy zwy-
cięzców, uhonorowano osoby, 
przedsiębiorstwa i samorządy, 
które Kapituła Konkursu nomi-
nowała do nagrody. W kategorii 
Przedsiębiorczość: Effector 
S.A, GRUPA POLSKIE SKŁADY 
BUDOWLANE S.A., Huta Szkła 
Gospodarczego Tadeusz Wrze-
śniak, Niepubliczne Przedszko-
le Artystyczno-Językowe „Sło-
neczko”, Stadnina Koni Micha-

łów Spółka z o.o.; Osobowość: 
Henryk Dłużewski - budowniczy 
pomników, autor m.in. słynnej 
Czwórki Legionowej, ksiądz 
Jan Oleszko - rektor klasztoru 
na Karczówce, Grzegorz Pań-
tak - tancerz, zastępca dyrek-
tora Kieleckiego Teatru Tańca, 
Mirosław Pawlak - były wielo-
letni poseł, działacz Ochotni-
czych Straży Pożarnych, Alek-
sander Staniszew - nauczyciel 
z Pińczowa, karateka, profesor 
oświaty. Natomiast w kategorii 
Samorząd nominowane zosta-
ły: gmina Bieliny, gmina Dale-
szyce, gmina Morawica, miasto 

Nominowani do nagrody Świętokrzyska Victoria w kategorii Samorząd
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i gmina Połaniec, gmina Sitków-
ka-Nowiny.

 Kulminacyjnym momentem 
gali było ogłoszenie zwycięz-
ców VIII edycji nagrody.

 Laureatem „Świętokrzyskiej 
Victorii” w kategorii „Samo-
rządność” została Gmina Mo-
rawica. – W ostatnich latach o 
miejscu tym mówi się w kontek-
ście dobrze działającego sa-
morządu oraz sprawnie zarzą-
dzanej i prężnie rozwijającej się 
gminy. Często też podawana 
jest jako przykład dobrych efek-
tów wprowadzonej w 1990 roku 
reformy samorządowej. Na jej 
terenie działa około 1100 firm, a  
„znakiem firmowym” tej gminy 
stały się nowoczesne osiedla 
domów jednorodzinnych. Ka-
pituła Nagrody doceniła także 
aktywność samorządu w pozy-
skiwaniu środków z Unii Euro-
pejskiej, stworzenie dogodnych 
warunków dla rozwoju firm oraz 
umiejętne połączenie inwestycji 
infrastrukturalnych z dbałością 
o mieszkańców gminy – po-
wiedział marszałek Adam Ja-
rubas, ogłaszając zwycięzcę w 
kategorii „Samorządność”.

 - W chwilach takich jak ta, 
myślę, że warto być samorzą-
dowcem. To wyróżnienie traktu-
ję jako nagrodę za 25 lat mojej 
pracy. Dziękuję mieszkańcom 
gminy, organizacjom poza-
rządowym, sołtysom i przed-
siębiorcom za wspólną pracę, 
dzięki której Morawica prężnie 
się rozwija. Cieszę się, że Kapi-
tuła dostrzegła i doceniła naszą 
pracę - mówił Marian Buras, 
wójt gminy Morawica.

 W kategorii „Przedsiębior-
czość” statuetką „Świętokrzy-
skiej Victorii” uhonorowana 
została firma Effector S.A. - To 
nowoczesna firma od 23 lat z 
sukcesem działająca na  rynku 
krajowym; jeden z największych 
pracodawców w regionie oraz 
znaczący eksporter. Poprzez 
wysoką jakość produkowanych 
wyrobów i profesjonalizm w 
świadczeniu usług, buduje moc-
ną markę województwa święto-
krzyskiego - podkreślał Arka-
diusz Bąk, przewodniczący Sej-
miku przedstawiając sylwetkę 
laureata. Przypomniał również 

o aktywnym uczestnictwie firmy 
w życiu regionu: wydarzeniach 
edukacyjnych, działalności cha-
rytatywnej, a przede wszystkim 
wspieraniu sportu - jako spon-
sor tytularny kieleckiego klubu 
siatkarskiego.

 Za docenienie działalności 
firmy i uhonorowanie jej nagro-
dą dziękował prezes Leszek 
Ciesek: - Każda nagroda wień-
czy pewien etap działalności, 
dodaje również wiele dobrej 
energii do realizacji nowych 
wyzwań, do pracy na rzecz śro-
dowiska. To zaszczytne wyróż-
nienie dedykuję moim współ-
pracownikom i załodze - mówił 
Leszek Ciesek, prezes Effector 
S.A. odbierając statuetkę.

 Natomiast w kategorii „Oso-
bowość” laureatem „Święto-
krzyskiej Victorii” został ksiądz 
Jan Oleszko, Rektor Kościoła 

św. Karola Boromeusza na Kar-
czówce w Kielcach. - To humani-
sta, społecznik, pomysłodawca 
i organizator wielu inicjatyw dla 
młodzieży z całego świata - se-
minariów, plenerów artystycz-
nych i konferencji. Organizator 
świetlic parafialnych dla dzieci 
oraz fundator stypendiów dla 
dzieci i młodzieży z biednych 
rodzin. Dzięki jego działaniom 
kielecka Karczówka stała się 
ważnym ośrodkiem zjazdów oa-
zowych dla młodzieży z całego 
świata - powiedział prof, Stani-
sław Adamczak, rektor Politech-
niki Świętokrzyskiej ogłaszając 
zwycięzcę. Dodał, iż ksiądz Jan 
Oleszko to osoba niezwykła i 
bardzo wszechstronna.

 - To nagroda dla tych wszyst-
kich, którzy poświęcają czas 
drugiemu człowiekowi, mają 
otwarte serca, wierzą i czynią do-
bro - mówił nie kryjąc wzruszenia 

ks. Jan Oleszko, zwycięzca w 
kategorii „Osobowość”. 

 Specjalne wyróżnienia w 
uznaniu zasług za wyjątkowe 
działania służące rozwojowi 
Ziemi Świętokrzyskiej wręczył 
Poseł do Parlamentu Europej-
skiego, przewodniczący Ko-
misji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Czesław Siekierski. Zostali 
nimi uhonorowani: Tadeusz 
Pęczek, prezes firmy doradczej 
EPRD Biura Polityki Gospodar-
czej i Rozwoju Regionalnego; 
Marek Zatorski, prezes Fun-
dacji Dom Seniora im. Sue Ry-
der w Pierzchnicy oraz Tomasz 
Kaleta, prezes spółki Malinowe 
Hotele.

 Uroczystą galę uświetni-
ły występy młodych artystów: 
Ingi Ochinean ze Studia Pio-
senki „GA-GA” działającego w 
Młodzieżowym Domu Kultury 
w Kielcach, Kamila Łukaszew-
skiego, ucznia Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w 
Ostrowcu Świętokrzyskim oraz 
Oskara Jurysia z Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury w 
Ożarowie. Gwiazdą wieczoru 
była Hania Stach, która wraz z 
Filharmonia Świętokrzyską za-
prezentowała największe prze-
boje Whitney Houston.
 Galę poprowadził dzienni-
karz Igor Sokołowski.

Małgorzata
Niewczas-Sochacka

Paulina Strojna

Galę w Międzynarodowym Centrum Kultur występem z towarzyszeniem 
Filharmonii Świętokrzyskiej uświetniła Hania Stach

Statuetki Świętokrzyskiej Victorii
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 Program, którego fizyczna 
realizacja została zamknięta 
z końcem grudnia 2015 r., zo-
stanie ostatecznie rozliczony 
do końca marca. Ale już dziś 
wiadomo, że postawione do 
dyspozycji Świętokrzyskiego 
pieniądze zostały w pełni wy-
korzystane. A dzięki sprawne-
mu wdrażaniu programu było 
ich o 43,7 mln euro więcej od 
pierwotnie zatwierdzonej przez 
Komisję Europejską alokacji.

Dotacje
dla ponad 1300 projektów

 - Zarząd Województwa wy-
brał do dofinansowanie 1302 
projekty wyłonione w konkur-
sach oraz ok. 30 przedsięwzięć 
z tzw. listy inwestycji kluczo-
wych, czyli o szczególnym 
znaczeniu dla rozwoju regionu 
– informował podczas podsu-
mowania marszałek Adam Ja-
rubas. - Wśród tych ostatnich 
są przede wszystkim inwestycje 
drogowe. Wspieraliśmy moder-
nizację i budowę nowych dróg, 
ponieważ bariera komunikacyj-
na była wskazywana przez eks-
pertów jako najpoważniejsza 
blokada w rozwoju gospodar-
czym regionu.  
 I to właśnie na poprawę sys-
temu komunikacyjnego prze-
znaczone zostało najwięcej, bo 
aż 27 proc wszystkich funduszy 
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego 20o7-13.  
Największą inwestycją drogową 
i  generalnie projektem o naj-
wyższej udzielonej dotacji była 
rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 776 od granicy województwa 
do Buska-Zdroju, połączona 
z rozbudową DW 973 (Busko-
-Zdrój), DW 766 na odcinku 
Brzeście – Pińczów, DW 768 w 
Działoszycach oraz przebudo-
wą DW 973 w Dobrowodzie. 
Całość modernizacji tych odcin-
ków tras  wojewódzkich pochło-
nęła 137 mln zł, z czego 114,5 

Miliardy zainwestowane w region
- Pieniądze zostały należycie wykorzystane. Nie straciliśmy ani jednego euro – mówił marszałek województwa 
Adam Jarubas podczas konferencji prasowej podsumowującej realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 
z lat 2007-2013. Do Świętokrzyskiego trafiło prawie 770 mln euro unijnej pomocy, czyli 3 mld 167 mln złotych. Ale 
wartość wszystkich, zrealizowanych dzięki unijnemu wsparciu  inwestycji, to prawie 6 miliardów złotych! 

mln zł stanowiło dofinansowanie 
z RPO 2007-13.
 Mocno wspierany był też 
świętokrzyski biznes – do firm 
w ramach RPO 2007-13 trafiło 
535 mln zł. Wsparcie otrzyma-
ło ponad 550 przedsiębiorstw, 
które zrealizowały w sumie 578 
projektów, czyli 44% wszystkich 
zadań w ramach programu! 

Pieniądze były przeznaczone 
na modernizację firm, wprowa-
dzenie nowoczesnych techno-
logii i innowacyjnych rozwiązań. 
Efektem tego jest 3910 nowych 
miejsc pracy stworzonych 
przez świętokrzyskich przedsię-
biorców.  
 Na trzecim miejscu pod 
względem wielkości zaanga-

żowanych środków znalazły się 
inwestycje z zakresu wsparcia 
innowacyjności, budowy społe-
czeństwa informacyjnego oraz 
wzrost potencjału inwestycyjne-
go regionu – na ten cel przezna-
czone zostało blisko 520 mln zł, 
czyli podobnie jak na wsparcie 
przedsiębiorczości.

Mocne wsparcie
dla zdrowia

 - 7 procent wartości progra-
mu przeznaczyliśmy na wzmoc-
nienie infrastruktury społecz-
nej, w tym zdrowotnej.  To był 
najwyższy wskaźnik spośród 
wszystkich województw – mówił 
podczas konferencji marszałek 
Adam Jarubas.
 Do szpitali, zarówno woje-
wódzkich, jak i powiatowych, 
ale też przychodni i uzdrowisk 
trafiło w sumie 325 mln zł. – Te 
nasze decyzje z poprzednie-
go programu zaowocowały 

Konferencja podsumowująca realizację RPOWŚ 2007‑2013
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 - Ogromnie cieszę się, wraz 
z całym zespołem osób zaan-
gażowanych w przygotowanie 
naszej strategii, z podpisania 
tych umów. To działanie jest nie-
zwykle istotne, bowiem stwa-
rzamy osobom bezrobotnym 
możliwość samozatrudnienia. 
Nie jest to program łatwy, ale 
mamy pewien bagaż doświad-
czeń i możemy podzielić się 
nim z osobami, które chcą pra-
cować na swoim. Działanie to 
jest bardzo skuteczne - założo-
ne dzięki poprzednim dotacjom 
firmy działają do dziś. Chcemy 
wypracować takie mechanizmy, 
które pozwolą świętokrzyskiej 
gospodarce sprawnie funk-
cjonować po 2020 roku, kiedy 
funduszy unijnych będzie mniej 
- mówił członek Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, 
Piotr Żołądek, który dziękował 
jednocześnie dyrektorowi Arka-
diuszowi Piecykowi i pracow-
nikom Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy za przygotowanie kon-

Pierwsze umowy na realizację dotacji 
dla bezrobotnych podpisane 
W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach 4 lutego podpisano pierwsze umowy na realizację projektów w ramach 
działania 10.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 pomiędzy WUP, 
Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu oraz Agencją Rozwoju Regionalnego 
w Starachowicach. W spotkaniu uczestniczył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek.

kursu i jego sprawną realizację.
 Wojewódzki Urząd Pracy 
w Kielcach wdraża Oś 10. Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2014-2020 - 
Otwarty Rynek Pracy. Na tę Oś 
przeznaczona jest kwota 147 
mln euro. W jej ramach będą 
wdrażane 3 działania, a podpi-
sywane były umowy w ramach 

działania 10.2.1 - Wsparcie 
aktywności zawodowej osób 
powyżej 29 roku życia pozo-
stających bez zatrudnienia. W 
jego ramach możliwe będzie 
m.in. otrzymywanie dotacji na 
założenie własnej działalności 
gospodarczej.
 - Po raz pierwszy od 3 lat 
podpisujemy umowy na wspie-
ranie przedsiębiorczości. To 

niezwykle istotne, aby miejsca 
pracy były tworzone przez oso-
by bezrobotne, które w sposób 
szczególny chcą zająć się pro-
wadzeniem własnego biznesu. 
Łącznie podpisane zostaną 
umowy z 15 wnioskodawcami, 
których projekty obejmą ponad 
1100 uczestników. Przydzielone 
zostaną 852 dotacje. - powie-
dział Arkadiusz Piecyk, dy-
rektor Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy.
 Podmioty, z którymi zostały 
podpisane umowy, będą miały 
za zadanie m.in. identyfikację 
potrzeb osób pozostających 
bez zatrudnienia, realizację 
programów aktywizacji zawo-
dowej, przyznawanie jednora-
zowych środków na podjęcie 
działalności gospodarczej, 
przyznawanie dodatków reloka-
cyjnych czy wsparcie adapta-
cyjne pracowników zatrudnio-
nych w ramach projektów.

Mateusz Cieślicki

wspaniałą bazą diagnostyczną 
i leczniczą, a także sanatoryj-
ną. Dzięki tym inwestycjom, 
mogliśmy przy definiowaniu w 
nowym okresie programowania 
tzw. smart  specialisations, czyli 
regionalnych specjalizacji, jako 
jedną z nich wskazać turystykę 
zdrowotną i prozdrowotną – 
podkreśla marszałek.  
 Z pieniędzy unijnych w po-
przednim okresie programowa-
nia skorzystali przedsiębiorcy, 
instytucje otoczenia biznesu, 
uczelnie wyższe, zakłady opieki 
zdrowotnej, administracja pań-
stwowa, kościoły i związki za-
wodowe, organizacje pozarzą-
dowe oraz samorządy wszyst-
kich szczebli. Jednak najwięcej 

przyznanych regionowi przez 
UE pieniędzy trafiło do gmin i 
prowadzonych przez nie jedno-
stek. Łączna całkowita wartość 
wszystkich przygotowanych 
przez nie projektów wyniosła 
prawie 2 mld  184 mln zł, przy 
czym dofinansowanie z UE to 1 
mld 185 mln zł. 
 – Przy realizacji programu 
z lat 2007-13 przyświecała 
nam zasada zrównoważonego 
rozwoju – mówił podczas kon-
ferencji Marek Szczepanik, 
członek Zarządu Województwa 
nadzorujący wdrażanie progra-
mów unijnych. – Chcieliśmy, 
aby z pieniędzy z RPO skorzy-
stały wszystkie świętokrzyskie 
gminy. I tak się stało, co wcale 

nie było zasadą w innych woje-
wództwach.    
 Z kolei marszałek Adam Ja-
rubas przypomniał, że realizacja 
programów operacyjnych miała 
spowodować m.in. wzrost za-
możności społeczeństwa. – I to 
się udało osiągnąć. Najbardziej 
wiarygodnym wskaźnikiem jest 
tu Produkt Krajowy Brutto na 
głowę mieszkańca: gdy wstę-
powaliśmy do Unii Europejskiej, 
mieliśmy w Świętokrzyskiem je-
den z najniższych wskaźników 
- 38 proc. średniego unijnego 
PKB na mieszkańca. Po 12 la-
tach, to już niespełna 50 proc. 
Obok województwa podlaskie-
go jesteśmy liderami w Polsce 
wschodniej. To potwierdza, że 

– jako region - wykorzystaliśmy 
swoją szansę, a pieniądze były 
dobrze wydatkowane. 
 Zdaniem marszałka zada-
niem na kolejne lata jest do-
bre wykorzystanie pieniędzy 
uzyskanych w ramach unijnej 
pomocy do 2020 r. (chodzi o 
kwotę 1,4 mld euro), a szcze-
gólnie umiejętne wzmocnienie 
regionalnych specjalizacji – ob-
szarów największego wzrostu 
gospodarczego. To „dobre wy-
korzystanie” ma być rodzajem 
inwestycji, która zaowocuje 
wzmocnieniem gospodarczym 
regionu i zatrzyma niekorzystne 
dla regionu tendencje demo-
graficzne. 

Iwona Sinkiewicz- Potaczała

Halina Siemaszko, Ryszard Nosowicz, Arkadiusz Piecyk, Piotr Żołądek
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 W styczniu marszałek Adam 
Jarubas gościł w powiecie 
skarżyskim, gdzie zapoznał się 
z potrzebami inwestycyjnymi 
w dziedzinach edukacji i zdro-
wia. Gospodarz województwa 
o perspektywach rynku pracy 
rozmawiał również z młodzie-
żą Liceum Ogólnokształcące-
go im. Stanisława Staszica. O 
tym, jak ważnym wymogiem 
dzisiejszego rynku pracy jest 
znajomość języków obcych, 
mówił Andrzej Łukasik, dorad-
ca marszałka województwa ds. 
współpracy międzynarodowej. 
Z kolei asystent marszałka, Pa-
weł Garbuzik, w swojej prezen-
tacji dotyczącej kompetencji 
niezbędnych na dzisiejszym 
rynku pracy podkreślał m. in. 
potrzebę ciągłego dokształ-
cania się. Z samorządowcami 
marszałek Jarubas rozmawiał 
o nowej unijnej perspektywie 
finansowej. Odwiedził też lokal-
ne przedsiębiorstwo działające 
w dynamicznie rozwijającej się 
branży meblowej.
 W powiecie starachowickim 
spotkania marszałka dotyczy-
ły planów modernizacji dróg, 
środków dostępnych w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego 2014-2020 oraz pla-
nowanych inwestycji w oświacie 
i kulturze. Odwiedził on również 
zakład MAN Bus, jedno z naj-
większych w Starachowicach 
przedsiębiorstw, a także zapo-
znał się z planami rozwoju bran-
ży przetwórstwa drewna. Na 
koniec wizyty w powiecie stara-
chowickim marszałek odwiedził 
Opactwo Cystersów w Wąchoc-
ku i Dom Kultury w Marcinko-
wie, gdzie program artystyczny 
zaprezentowało tamtejsze Koło 
Gospodyń Wiejskich, jedno z 
najstarszych w województwie, 
świętujące w tym roku jubileusz 
85-lecia. – Starachowice i po-
wiat starachowicki mają duży 
potencjał. To była okazja do 

O rozwoju regionu z mieszkańcami
Powiaty skarżyski, sandomierski, starachowicki i pińczowski oraz Ostrowiec Świętokrzyski i Starachowice odwie-
dził w ostatnich tygodniach marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas. Wizyty zdominowały tematy 
funduszy unijnych, szans młodzieży na rynku pracy oraz poprawy infrastruktury drogowej. Nie zabrakło jednak 
również rozmów z seniorami czy dotyczących wsparcia instytucji kultury.

zastanowienia się, jak razem 
z lokalnymi władzami możemy 
połączyć siły, by jeszcze bar-
dziej rozwinąć ten powiat, by 
stwarzać dogodne warunki dal-
szego rozwoju przedsiębiorstw 
– podsumował wizytę marsza-
łek.
 W Jędrzejowie Adam Jaru-
bas zwiedził tamtejszą pereł-
kę turystyczną - Muzeum im. 
Przypkowskich, miał również 
okazję do rozmowy i wymiany 
poglądów z młodzieżą z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjal-
nych numer 1 w Jędrzejowie. 
W Dworku Mikołaja Reja w Na-
głowicach spotkał się z samo-
rządowcami i przedstawiciela-

mi seniorów, a w gminie Oksa 
z radnymi i sołtysami. - Takie 
wizyty są potrzebne, aby roz-
mawiać i poznawać lepiej pro-
blemy i potrzeby mieszkańców. 
Chciałbym od Państwa usły-
szeć, jakiego rodzaju projekty, 
inicjatywy są potrzebne i jakie-
go wsparcia od samorządu wo-
jewództwa oczekujecie – mówił 
Adam Jarubas.
 Marszałek odwiedził rów-
nież Leona Kaletę, mieszkań-
ca Sobowic w gminie Imielno. 
Pan Leon 1 lutego skończył 
104 lata. Marszałek życzył mu 
samych pomyślnych dni. Mar-
szałkowi podczas wizyty pod 
hasłem: „Kultura – Edukacja – 

Samorząd” towarzyszyła radna 
Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego, Bogusława Wy-
pych.
 Swoją wizytę w Starachowi-
cach Adam Jarubas rozpoczął 
od zwiedzania zakładu Per-
fopol, który wpisuje się w jed-
ną z kluczowych inteligentnych 
specjalizacji regionu – branży 
metalowej. Marszałek zaprosił 
firmę do współpracy w woje-
wódzkim programie promo-
cji gospodarczej. Prezydent 
Starachowic, Marek Materek 
w obecności przedstawicieli 
Gminnej Rady Seniorów i Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku za-
prezentował w Domu Seniora 
„Manhattan” powstałym w ra-
mach programu „Senior Vigor”, 
Starachowicką Kartę Seniora 
60 plus, która będzie uprawnia-
ła osoby starsze do wielu ulg i 
zniżek w instytucjach publicz-
nych, ale także prywatnych.
 Marszałek Adam Jarubas 
podkreślił ważną rolę osób 
starszych w społeczeństwie. 
– Często od tego srebrnego 
pokolenia można spodziewać 
się bardzo trafnego doradztwa 
i wsparcia. To osoby doświad-
czone i pełne pasji. Trzeba to 
pielęgnować, i mimo że Stara-
chowice mają najmłodszego 
prezydenta w kraju, to otacza 
osoby starsze dużą życzliwo-
ścią i wsparciem – mówił mar-
szałek.
 Marszałek gościł również w 
powiecie sandomierskim, gdzie 
z mieszkańcami, przedsiębior-
cami i władzami z Klimontowa, 
Obrazowa, Sandomierza, Dwi-
kóz czy Samborca rozmawiał 
o szansach i wyzwaniach sto-
jących przed województwem 
świętokrzyskim w ramach no-
wej perspektywy unijnej. Towa-
rzyszyli mu radny Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
Andrzej Swajda, dyrektor De-
partamentu Polityki Regional-

Na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury

Kolekcja Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie robi wrażenie
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nej UMWŚ Grzegorz Orawiec 
oraz dyrektor Świętokrzyskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
Damian Urbanowski.
 - Wchodzimy w okres, kiedy 
startują nabory na środki unij-
ne i będzie to zapewne ostatni 
okres, gdy fundusze będą pły-
nęły tak szerokim strumieniem 
do nas i musimy dobrze wyko-
rzystać ten czas, aby te pienią-
dze nie przeszły nam koło nosa. 
Nie dotyczy to tylko dróg, choć 
te są bardzo potrzebne. Na-
stawiłem się dziś na słuchanie 
państwa wniosków, spostrze-
żeń i zapewne odbędzie się 
jeszcze niejedno takie spotka-
nie - mówił podczas spotkania 
z mieszkańcami Gminy Klimon-
tów marszałek. Odwiedził on 
również Ośrodek Promowania 
i Wspierania Przedsiębiorczo-
ści Rolnej w Sandomierzu, a 
podczas spotkania z grupą kil-
kudziesięciu przedsiębiorców, 
rozmowa dotyczyła przede 
wszystkim pieniędzy dla nich w 
nowej perspektywie finansowej. 
Szczegóły dotyczące możliwo-
ści aplikowania o środki unijne 
przedstawili pracownicy Urzę-
du Marszałkowskiego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. W 
Zakładzie Przetwórstwa Owo-
ców SAMBOR S.A. w Sambor-
cu spotkanie dotyczyło przede 
wszystkim rozwoju sektora 
przetwórstwa owocowo – wa-
rzywnego i możliwości jego 
wsparcia ze środków unijnych 
w najbliższych latach. Przedsię-
biorstwo to w ostatnich latach 
aktywnie pozyskiwało fundusze 
wspólnotowe. Ostatnim punk-
tem wizyty marszałka Adama 
Jarubasa w powiecie sando-
mierskim była wizyta w Zakła-
dzie Opiekuńczo – Leczniczym 

w Koprzywnicy i spotkanie z 
przedstawicielami Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób z Choro-
bą Alzheimera.
 W Ostrowcu Świętokrzyskim 
marszałek Adam Jarubas roz-
mawiał z prezydentem miasta 
Jarosławem Górczyńskim 
oraz przedstawicielami instytu-
cji kultury w sprawie inwestycji 
planowanych w tym mieście, 
przede wszystkim planach po-
wstania Ostrowieckiego Browa-
ru Kultury. - Temat Ostrowiec-
kiego Browaru Kultury jest nam 
znany i teraz potrafimy spojrzeć 
na ten projekt w inny sposób i 
jestem przekonany, że dzisiej-
sze podejście do tego obiektu 
jest gospodarskim, rozsądnym 
myśleniem - podkreślał Adam 
Jarubas. Przekazał on również 
bardzo pomyślne dla miesz-
kańców Ostrowca Świętokrzy-
skiego informacje na temat 
możliwości przebudowy ważnej 
dla nich drogi wojewódzkiej. 
- Zarząd Województwa podjął 
dziś decyzję upoważniającą 
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich do ogłoszenia prze-
targu na drogę numer 754 od 
ul. Samsonowicza w kierunku 
Bałtowa, co poprawi bezpie-
czeństwo i komfort podróżowa-
nia po niej. 
 Kolejnym punktem wizyty 
marszałka Adama Jarubasa 
było spotkanie z młodzieżą w 
Zespole Szkół Publicznych nr 
2 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
Marszałek i jego współpracow-
nicy przeprowadzili z uczniami 
lekcję samorządności. Ostat-
nim punktem wizyty marszałka 
Jarubasa w Ostrowcu Święto-
krzyskim było Centrum Aktyw-
ności Obywatelskiej. Miejsce 
to służy integracji międzypo-

koleniowej i aktywizacji bardzo 
różnych środowisk. Przedstawi-
ciele organizacji mogą liczyć na 
pomoc merytoryczną ze strony 
pracowników Agencji Rozwoju 
Lokalnego w ramach Centrum 
Wspierania Inicjatyw Społecz-
no- Ekonomicznych. W Cen-
trum ma siedzibę aż 16 organi-
zacji pozarządowych. - Bardzo 
zależało mi na odwiedzeniu 
Centrum, bo dzięki niemu ma-
cie państwo swoje miejsce. 
Jest to jedna z niewielu takich 
placówek w naszym wojewódz-
twie. Potrzebujemy otwarcia się 
na siebie. Warto dziś naślado-

wać tego typu inicjatywy bo po 
rozmowie z seniorami widać, 
jak dobrze się tu czują i mogą 
podtrzymać aktywność fizycz-
ną i umysłową. To miejsce jest 
też oazą i przystanią dla orga-
nizacji pozarządowych, które 
często bardzo skutecznie reali-
zują zadania ze sfery publicz-
nej. Brakuje dziś takich miejsc 
- mówił podczas spotkania z 
seniorami oraz przedstawiciela-
mi organizacji pozarządowych 
marszałek Adam Jarubas.

Mateusz Cieślicki,
Joanna Majewska,

Paulina Strojna

Podczas spotkań z seniorami, Adam Jarubas podkreślał
potrzebę czerpania z ich doświadczeń i pomocy im w aktywizacji

Spotykając się z uczniami, marszałek Adam Jarubas
i jego współpracownicy, mówili o potrzebie nauki języków obcych

i dostosowywania się do potrzeb rynku pracy

Marszałek Adam Jarubas oglądał produkcję nowoczesnych autobusów
w fabryce MAN w Starachowicach

Budowy dróg dotyczyło spotkanie marszałka Adama Jarubasa 
z mieszkańcami Klimontowa
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 - Kiedy 5 lat temu powoły-
wano Fundusz Pożyczkowy 
Województwa Świętokrzy-
skiego, miał on być odpo-
wiedzią na trudności święto-
krzyskich przedsiębiorców 
w zdobywaniu finansowań 
komercyjnych, np. kredytów 
bankowych. Udało się zreali-
zować zakładany cel?

 Krzysztof  Kobryń: - Spółka 
została zasilona środkami finan-
sowymi z dwóch źródeł – Urzę-
du Marszałkowskiego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego jako 
15% wkład własny w wysokości 
9 mln oraz podstawowy w kwo-
cie 51 mln z RPOWŚ.W ramach 
tych środków zostają udzielane 
pożyczki wyłącznie dla przed-
siębiorstw z sektora MSP pro-
wadzących działalność na tere-
nie województwa. Wykluczone 
są podmioty, na których spo-
czywa obowiązek zwrotu pomo-
cy np. dotacji, przedsiębiorstw 
zagrożonych np. restruktury-
zacją, w trudnej sytuacji eko-
nomicznej lub wobec których 
toczone jest postępowanie 
sądowe.Jesteśmy wsparciem 
i pomostem w finansowaniu 
przedsiębiorstw wykluczonych 
z bankowego finansowania ko-
mercyjnego np. nowo powsta-
łe, nie odpowiadające polityce 
sektorowej banku, ze słabszymi 
wynikami uniemożliwiającymi 
uzyskanie scoringu akcepto-
wanego przez bank oraz pomy-
słach opartych na biznes planie. 
Projekt zakłada zabezpieczenie 
rzeczowe i udział własny co eli-
minuje niektóre formy wsparcia. 
Nie jest idealny ale też podlega 
ocenie i weryfikacji stąd można 

Mały jubileusz
Funduszu Pożyczkowego 

Od rozpoczęcia działalności Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego minęło 5 lat. Przez ten czas 
instytucja wsparła ponad 320 przedsięwzięć na łączną kwotę przekraczającą 105 mln zł. Aż 66 % pożyczkobiorców 
to firmy z sektora mikroprzedsiębiorstw, mające najtrudniejsze warunki do startu. O drodze jaką pokonał Fundusz 
od momentu powstania, a także jego roli we wspieraniu świętokrzyskich przedsiębiorców w rozmowie z Krzyszto-
fem Kobryniem, prezesem Zarządu FPWŚ. 

wnioskować, że kolejne środ-
ki z RPO będą  udzielane na 
korzystniejszych warunkach.
Pomimo takich ograniczeń na 
koniec roku ponad dwukrotnie 
przekroczono wskaźnik reali-
zacji projektu przyjętego przez 
UE dla projektu. To ponad 320 
finansowań  i ponad 105 mln 
środków wprowadzonych w ry-
nek. Aż 66 procent pożyczko-
biorców to firmy z sektora mikro, 
mające najtrudniejsze warunki 
do startu. W tej kategorii blisko 
13proc. to podmioty z kategorii 
start up funkcjonujące na ryn-
ku krócej niż 12 miesięcy oraz 
48% z małych miejscowości i 
obszarów gminnych szczegól-
nie zagrożonych bezrobociem 
strukturalnym. Każda transakcja 
jest indywidualnie analizowana 
z uwzględnieniem specyfiki na-
szego regionu a  poza wymo-
gami formalnymi  brak innych 
obciążeń niż te, wynikające ze 
spłaty zobowiązań pożyczko-
wych.

 - Fundusz w szczególny spo-
sób preferuje inwestycje proin-
nowacyjne i prorozwojowe. 

 - To jest podstawowy cel re-
alizacji wsparcia, ponieważ wy-
łącznie działania innowacyjne 
pomogą dynamicznie rozwijać 
region. Można powiedzieć, że 
zaufaliśmy intuicji i pomysłom 
naszych przedsiębiorców, a 
dzięki wsparciu finansowemu 
udało się przekuć marzenia w 
trwałe realia. W większości to 
przedsiębiorcy, którzy pierwot-
nie kierowali kroki do banku, a 
finalnie uzyskali wsparcie do-
piero w Funduszu.

 - Z pańskich doświadczeń 
wynika, że świętokrzyscy przed-
siębiorcy chętnie inwestują 
w tego rodzaju działalność?

 - Finansujemy wiele cieka-
wych inwestycji m.in. roboty 
przemysłowe, chemię samo-
chodową, produkcję koncen-
tratów wędzarnianych i bio-
chemicznych komponentów 
rolniczych. Wspieramy rehabili-
tację, domy opieki  czy uzdro-
wiska ale również kosmetykę 
estetyczną i protetykę 3D. Przy 
naszym wsparciu rozwinęły 
się  małe firmy z dodatkami i 
biżuterią ubraniową tworząc 
nowe linie modowe. Z podwy-
konawców stały się kreatorami 
produktu. Po drugiej stronie 
stoją zakłady, które z produk-
cji podstawowej awansowały 
do grona producentów wyso-
ko przetworzonych produktów.  
To dzięki zaangażowaniu Fun-

duszu otwarto kilka nowych 
zakładów z nowymi liniami 
technologicznymi lub wirtualne 
platformy zakupowe. Poprawiły 
się warunki pracy i możliwości 
rozwoju. Mamy również kilka 
pożyczek dla klientów spoza 
województwa, którzy tu zdecy-
dowali się budować firmy. Jeżeli 
dostrzegają potencjał święto-
krzyskiego,  to tym bardziej je-
steśmy podbudowani ich po-
stawą, przecież w biznesie liczą 
się konkretne efekty.

 - Fundusz Pożyczkowy 
Województwa Świętokrzy-
skiego nie jest bankiem, nie 
„przejada” przychodów od-
setkowych, ale zasilają one 
pulę do kolejnych finanso-
wań. Chyba może pan być 
dumny, bo standardy dzia-
łania wypracowane w kiero-
wanej przez pana instytucji 
zostały już niejednokrotnie 
docenione.

 - Dla przejrzystości zostały 
wydzielone środki związane z 
zarządzaniem i administracją. 
Natomiast wszelkie spłaty ka-
pitału,  przychody odsetkowe 
i finansowe np. od depozytów, 
zasilają wyłącznie pulę po-
życzkową. Stąd taki osiągnięty 
wskaźnik realizacji projektu ale i 
innowacyjność samego projek-
tu.Fundusz działa według wy-
pracowanych i potwierdzonych 
standardów, a o jakości na-
szych usług świadczy Certyfikat 
Jakości Zarządzania ISO 9001. 
Wysiłki i starania zostały do-
strzeżone i nagrodzone przez 
kapitułę konkursu NOVATOR 
2014 w kategorii Animator Go-

Krzysztof Kobryń
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 Świętokrzyski Fundusz Po-
ręczeniowy startował 5 lat temu 
z kapitałem w wysokości 30 
milionów zł: 10 mln zł stanowił 
kapitał zakładowy Funduszu, na 
który składały się udziały Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego i 
Banku Gospodarstwa Krajowe-
go oraz 20 mln zł z RPOWŚ na 
lata 2007-2013. - W tym czasie 
udzieliliśmy 50 mln zł poręczeń, 
dzięki którym przedsiębiorcy z 
naszego regionu uzyskali finan-
sowanie w wysokości 120 mln 
zł, m.in. w postaci kredytów, po-
życzek i leasingu. Dzięki temu 
finansowaniu mogli zrealizować 
szereg inwestycji i zatrudnić 280 
osób - poinformował Tomasz 
Jakubczyk, prezes Świętokrzy-
skiego Funduszu Poręczenio-
wego. Dodał, iż nowością są 
udzielane przez ŚFP poręczenia 
leasingów i wadiów. 
 Z kolei 5 lat działalności 
Funduszu Pożyczkowego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
to ponad 320 finansowań, 105 
mln zł środków wprowadzo-

Od 5 lat wspierają
świętokrzyskich przedsiębiorców
- Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy i Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego to dwie stosunkowe 
młode instytucje finansowe, bo działające zaledwie od 5 lat. Są jednak coraz bardziej kojarzone w świętokrzyskim 
świecie biznesu, wspierając rozwój sektora mikro, małych i średnich firm w naszym regionie - podkreślał marszałek 
Adam Jarubas podczas konferencji podsumowującej 5 lat działalności obu funduszy. Efektem są pożyczki o warto-
ści 105 mln złotych, poręczenia przekraczające 50 mln zł oraz ponad 460 nowych miejsc pracy. Podczas spotkania 
Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa poinformował także o nowych konkursach dla przedsiębiorców 
i Ochotniczych Straży Pożarnych.

spodarki i Wyróżnieniem w kon-
kursie Świętokrzyska Nagroda 
Jakości dla małych przedsię-
biorstw usługowych. W dorob-
ku spółki znajdują się liczne 
certyfikaty jak Firma Przyjazna 
Nauce i Lider Kapitału Ludzkie-
go oraz dowody potwierdzające 
wsparcie sportowców bądź wo-
luntariatu. Z tego tytułu byliśmy 
nominowani w konkursie Lider 
Aktywności Obywatelskiej. Naj-
większą radość daje nam moż-
liwość wspierania regionalnego 
biznesu i radość z sukcesu, 
które są dla nas bezcenne.

 - Przypomnijmy zatem kto i 
na jakich zasadach może uzy-
skać pożyczkę w Funduszu 
Pożyczkowym Województwa 
Świętokrzyskiego? 

 - Finansowanie przewidzia-
ne jest dla podmiotów koncen-
trujących swoją działalność na 
terenie województwa święto-
krzyskiego o statusie mikro, 
małego lub średniego przedsię-
biorstwa. Dysponujemy wyłącz-
nie pożyczką obrotową do 36 
miesięcy lub inwestycyjną do 5 
lat. Ograniczone są poziomy fi-

nansowania w poszczególnych 
segmentach. Warto zazna-
czyć, że jesteśmy elastyczni i 
w uzasadnionych przypadkach 
dostosowujemy parametry 
transakcji do potrzeb przedsię-
biorców lub do finansowanego 
projektu. Wymagamy wkładu 
własnego i zabezpieczenia a 
pożyczka ma służyć rozwojowi 
firmy. Oprocentowanie opie-
ra się na stopie bazowej KE, 
która aktualnie wynosi 1,83% 
powiększonej o marżę Fundu-
szu. Klient ponosi dodatkowo 
koszty zabezpieczenia. Nie ma 

innych opłat i prowizji, a każda 
transakcja jest analizowana in-
dywidualnie z uwzględnieniem 
specyfiki firmy. To alternatywna 
forma finansowania dla małych 
podmiotów, a sama formuła 
finansowania zwrotnego po-
zwala na zaspokojenie potrzeb 
szerszemu gronu odbiorców w 
sposób przemyślany i najlepiej 
dopasowany do potrzeb.

rozmawiał
Robert Siwiec

nych w rynek oraz utworzenie 
183 nowych miejsc pracy. Aż 
66 procent pożyczkobiorców 
to firmy z sektora mikro, mają-
ce najtrudniejsze warunki do 
startu. W tej kategorii blisko 13 
proc. to podmioty z kategorii 
start up funkcjonujące na rynku 
krócej niż 12 miesięcy oraz 48 
procent z małych miejscowości 
i obszarów gminnych szczegól-
nie zagrożonych bezrobociem 
strukturalnym.
 - Każda transakcja jest in-
dywidualnie analizowana z 

uwzględnieniem specyfiki na-
szego regionu. Poza wymo-
gami formalnymi,  brak innych 
obciążeń niż te, wynikające 
ze spłaty zobowiązań pożycz-
kowych. To powoduje, ze po-
życzki są łatwiej dostępne dla 
potencjalnego klienta - powie-
dział Krzysztof Kobryń, prezes 
Funduszu Pożyczkowego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. 
 Podczas spotkania Marek 
Szczepanik, członek Zarządu 
Województwa poinformował 
także o nowych konkursach dla 

przedsiębiorców - działanie 2.5 
„Wsparcie inwestycyjne sekto-
ra małych i średnich Przedsię-
biorstw”, w ramach którego do 
rozdysponowania będzie kwo-
ta 80 milionów złotych. Nabór 
wniosków o dofinansowanie roz-
pocznie się 29 marca i potrwa 
do 29 kwietnia 2016r. Z myślą 
o doposażeniu  Ochotniczych 
Straży Pożarnych ogłoszony 
zostanie konkurs w ramach 
działania 4.1. „Przeciwdziałanie 
skutkom klęsk żywiołowych oraz 
usuwanie ich skutków dla typu 
projektu Tworzenie i poprawa 
jakości systemów wczesnego 
reagowania i ratownictwa w sy-
tuacjach nagłego wystąpienia 
zjawisk katastrofalnych, w tym z 
uwzględnieniem zakupu sprzętu 
i wyposażenia specjalistycznego 
przede wszystkim dla Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Konkur-
sy zostaną uruchomione z nowej 
perspektywy finansowej RPOWŚ 
na lata 2014- 2020.

Małgorzata
Niewczas-Sochacka

Konferencja podsumowująca 5 lat działalności funduszy
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 Specjalnymi gośćmi posie-
dzenia byli studenci pocho-
dzenia polskiego ze Wschodu, 
którzy otrzymali stypendia Sa-
morządu Województwa Świę-
tokrzyskiego. Towarzyszyli im 
Lech Krzyżanowski - wicepre-
zes Dniepropietrowskiego Ob-
wodowego Związku Polaków i 
rektor Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach, Ja-
cek Semaniak. 
 Samorząd Województwa 
Świętokrzyskiego w marcu 2015 
r. przyjął uchwałę o „Zasadach 
udzielania pomocy materialnej 
w formie stypendiów Samo-
rządu Województwa Święto-
krzyskiego dla Polaków oraz 
osób polskiego pochodzenia 
ze Wschodu”. Na jej mocy, po-
moc stypendialna adresowana 
jest do młodych Polaków oraz 
osób polskiego pochodzenia ze 
Wschodu, w tym repatriantów, 
m.in. z Armenii, Azerbejdżanu, 
Białorusi, Gruzji, Kazachsta-
nu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, 
Tadżykistanu, Turkmenistanu, 
Ukrainy, Uzbekistanu, w ich za-
miarze podjęcia, kontynuowa-
nia lub ukończenia jednolitych 
studiów stacjonarnych lub stu-
diów stacjonarnych I, II lub III 
stopnia realizowanych na świę-
tokrzyskich publicznych i niepu-
blicznych uczelniach wyższych.
 - Jest to praktyczny wyraz 
wsparcia i pomocy Samorządu 
Województwa dla rodaków, któ-
rzy mają skomplikowaną sytu-
ację zamieszkiwania na terenie 
Ukrainy - ze względu na trwają-
ce tam działania militarne - oraz 
w innych państwach wschod-
nich. Te stypendia to rzeczywi-
sty aspekt tego wsparcia i chce-

Stanowisko w sprawie integralności, 
program ochrony środowiska

i stypendia na XX Sesji Sejmiku
Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przyjęli podczas XX Sesji „Program ochrony środowiska dla woje-
wództwa świętokrzyskiego na lata 2015 - 2020 z perspektywą do 2025 roku oraz zmienili Statut Świętokrzyskiego 
Centrum Onkologii w Kielcach. Przyjęte zostało również stanowisko w sprawie integralności województwa, a także 
udzielono pomocy finansowej Miastu Kielce i Powiatowi Skarżyskiemu.

my zachęcić naszych rodaków 
z tych krajów do mieszkania 
razem z nami w województwie 
świętokrzyskim - powiedział 
przewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, 
Arkadiusz Bąk.
 Przed rozpoczęciem sesji 
uroczyście podziękowano ustę-
pującej z funkcji Świętokrzy-
skiego Kuratora Oświaty, Mał-
gorzacie Muzoł. 

 - Cieszę się, że dane było mi 
przez 8 lat pełnić funkcję Świę-
tokrzyskiego Kuratora Oświaty. 
To były bardzo dobre lata dla 
świętokrzyskiej edukacji i dla 
samorządów. Na każdym polu 
odnosiliśmy sukcesy, pod-
nosiliśmy poziom edukacji, o 
czym świadczy choćby pierw-
sze miejsce świętokrzyskich 
maturzystów w ubiegłym roku 
w całym kraju. Rozwinęliśmy 

mocno szkolnictwo zawodowe, 
co również będzie procentowa-
ło na przyszłość - powiedziała 
Małgorzata Muzoł.
 Informację na temat stanu 
bezpieczeństwa na terenach, 
gdzie zostały zlikwidowane 
posterunki Policji, przedstawił 
pełniący obowiązki Wojewódz-
kiego Komendanta Policji w 
Kielcach Artur Bednarek.
 Sesja rozszerzona została 
o punkt dotyczący przyjęcia 
uchwały w sprawie integralno-
ści województwa świętokrzy-
skiego. Jednogłośnie przyję-
tą następnie przez radnych 
uchwałę, przedstawił najpierw 
przewodniczący Klubu Rad-
nych Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego, Piotr Żołądek. – Swój 
sprzeciw na podział  terytorial-
ny kraju i pomysł włączenia po-
wiatu włoszczowskiego celem 
stworzenia nowego wojewódz-
twa częstochowskiego wyraża-
my w formie stanowiska – mó-
wił przewodniczący  Klubu PSL 
w Sejmiku Piotr Żołądek, który 
razem z radnymi z Klubu PSL w 
Sejmiku: Arkadiuszem Bąkiem, 
Grzegorzem Gałuszką i Eweliną 
Bień stanowisko przedstawili na 
briefingu przed sesją: - Zmiany 
o charakterze ustrojowym nie 
mogą być podejmowane na 
zasadzie obietnicy danej przez 
jednego posła, drugiemu po-
słowi, czy politycznej woli któ-
regokolwiek ze środowisk.  Nie 
pozwalajmy sobie na lekkie 
traktowanie dyskusji o podziale 
terytorialnym naszego państwa. 
My jako radni Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego nie 
traktujemy tego jak kwestii inte-
resu obecnych radnych. Przed 

Podziękowania dla ustępującej z funkcji Świętokrzyskiego
Kuratora Oświaty Małgorzaty Muzoł

Prezydium Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
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nami to województwo istniało, 
po nas też będzie istnieć. To 
jest interes mieszkańców i na-
szej wspólnoty, a nie poszcze-
gólnych radnych. Dezintegracja 
regionu jest niekorzystna dla 
mieszkańców powiatu włosz-
czowskiego i z pozostałych 
części województwa. Sprzeci-
wiamy się takim pomysłom  – 
mówił Arkadiusz Bąk.
 Istotnym punktem sesji było 
także rozpatrzenie projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu ochrony środowiska 
dla województwa świętokrzy-
skiego na lata 2015-2020 z per-
spektywą do 2025 roku”.
 Radni po dyskusji jedno-
głośnie przyjęli prezentowany 
projekt uchwały, podobnie jak 
uchwalę w sprawie określenia 

ogólnej powierzchni przezna-
czonej pod uprawy maku i ko-
nopi włóknistych oraz rejoniza-
cji tych upraw w 2016 roku w 
województwie świętokrzyskim. 
Oba projekty zostały uprzednio 
pozytywnie zaopiniowane przez 
Komisję Rolnictwa, Gospodarki 
Wodnej i Ochrony Środowiska.
 Decyzją radnych, zmieniony 
został również Statut Święto-
krzyskiego Centrum Onkologii 
– Zmiany te mają umożliwić 
instytucji staranie się o środki 
finansowe na badania naukowe 
– argumentował członek Zarzą-
du Województwa Świętokrzy-
skiego Marek Szczepanik.
 Uchwałę w sprawie zasad 
i trybu przyznawania oraz po-
zbawienia stypendiów sporto-
wych oraz nagród za szcze-

gólne osiągnięcia sportowe 
reprezentantom Województwa 
Świętokrzyskiego, przedstawił 
dyrektor Departamentu Promo-
cji, Edukacji, Kultury, Sportu i 
Turystyki Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Święto-
krzyskiego, Jacek Kowalczyk.
 - Doprecyzowaliśmy tą 
uchwałą m.in. minimalną kwo-
tę tego stypendium, która wy-
nosi 350 zł. Górna granica jest 
zależna od rodzaju dyscypliny 
uprawianej przez sportowca, 
który jednocześnie musi pozo-
stawać amatorem, nie może 
być ukarany dyscyplinarnie, 
zmienić barw klubowych do in-
nego województwa - wyjaśniał 
Jacek Kowalczyk.
 Radni wyrazili również zgo-
dę dla Świętokrzyskiego Cen-

trum Psychiatrii w Morawicy 
na wynajem pomieszczenia o 
powierzchni 26m2 w budynku 
szpitala.
 Podczas obrad XX Sesji Sej-
miku Województwa radni pod-
jęli również uchwały w sprawie 
udzielania pomocy finansowej 
dla Miasta Kielce - Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie z 
przeznaczeniem na wsparcie 
zadania własnego powiatu z 
zakresu pomocy społecznej 
dotyczącego specjalistycznego 
poradnictwa realizowanego w 
ramach „Telefonu zaufania dla 
osób w kryzysie” oraz udziele-
nia pomocy finansowej Powia-
towi Skarżyskiemu.

Mateusz Cieślicki 

Adam Jarubas i Arkadiusz Bąk wręczają stypendia dla studentów 
pochodzenia polskiego ze Wschodu

Studenci, którzy otrzymali stypendia Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Sekretarz Województwa Bernard Antos i radni Sejmiku
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 Podczas posiedzenia zwoła-
nego w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Kielcach, dyrek-
tor placówki Andrzej Domański 
omówił jej sytuację finansową i 
przedstawił plany rozwoju w ko-
lejnych latach. Wśród nich zna-
lazła się, między innymi, rozbu-
dowa Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego o Centrum Ura-
zowe (także Centrum Urazowe 
dla dzieci), utworzenie Centrum 
Perinatologii, budowa dziesię-
ciu sal operacyjnych, a także 
zmodernizowanie infrastruktury 
starej części szpitala. 
 Dyrektor odniósł się także 
do pojawiającej się w niektó-
rych mediach kwestii opłat 
pobieranych przez szpital, re-
kompensujących koszty poby-
tu opiekunów pozostających 
całodobowo przy dzieciach 
leczonych na oddziałach Świę-
tokrzyskiego Centrum Pediatrii. 
Jak wyjaśnił Andrzej Domań-
ski, w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego NFZ pokrywa tyl-
ko koszty świadczeń zdrowot-
nych udzielanych pacjentowi, 
a to oznacza, że nie reguluje 
kosztów związanych z cało-
dobową obecnością i nocle-
gami w szpitalu rodziców ma-
łych pacjentów. Szpital nie ma 
możliwości uregulowania ich w 
inny sposób, dlatego pobiera 
opłatę w wysokości 15 złotych 
za dobę. Składają się na nie 
m.in.: koszt podgrzania wody, 
opłata za wodę zimną i ścieki, 
energię elektryczną, pranie po-
ścieli, sprzątanie, wywóz śmie-
ci, środki czystości z których 
korzystają rodzice, centralne 
ogrzewanie. 
 - Doskonale rozumiemy po-
trzebę całodobowej obecności 
rodziców przy swoich dzieciach 
i całym sercem jesteśmy za 
tym, by towarzyszyli pociechom 

Członkowie Komisji ocenili warunki
w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii 

Obradująca 4 lutego br. Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego zapoznała się z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz działającego w jego struktu-
rach Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii im. Władysława Buszkowskiego. Radni odwiedzili oddziały Świętokrzy-
skiego Centrum Pediatrii i zapoznali się z ich wyposażeniem. 

w procesie pokonywania cho-
roby. To bardzo ważne w do-
chodzeniu do zdrowia, ważne 
dla dobrego samopoczucia za-
równo dzieci jak i ich rodziców 
– mówił szef Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego. - Nie 
możemy tych opłat zupełnie 
zaniechać, bo to narażałoby 
szpital na straty, byłoby wbrew 
Ustawie o finansach publicz-
nych. W porównaniu z innymi 
krajowymi placówkami, pobie-
rana przez nas opłata jest na-
prawdę minimalna. 
 Dla porównania: koszt poby-
tu jednej osoby za dobę w In-
stytucie Centrum Zdrowia Matki 
Polki w Łodzi wynosi 29 złotych, 
w Samodzielnym Publicznym 
Szpitalu Klinicznym numer 1 we 
Wrocławiu - 35 złotych. W Gór-
nośląskim Centrum Zdrowia 
Dziecka imienia Jana Pawła II 
w Katowicach opłaty za pobyt 
opiekuna przy dziecku są zróż-
nicowane. Dobowy koszt poby-
tu w pokoju jednoosobowym z 
węzłem sanitarnym w GCZDz 
to 30 złotych, natomiast za no-

cowanie w pokoju wieloosobo-
wym z węzłem sanitarnym ro-
dzice płacą za dobę 20 złotych. 
Górnośląskie Centrum Zdrowia 
Dziecka dysponuje także poko-
jami hotelowymi, w przypadku 
których osoba decydująca się 
na zakwaterowanie zobowiąza-
na jest do wpłaty kwoty wstęp-
nej w wysokości 175 złotych. 
Podobnie jak w Świętokrzyskim 
Centrum Pediatrii, w Wojewódz-
kim Specjalistycznym Szpita-
lu Dziecięcym w Olsztynie za 
dobę pobytu opiekuna w pla-
cówce należy zapłacić 15 zło-
tych.
 - Wszystkie sale chorych w 
naszej placówce są z węzłami 
sanitarnymi, rodzice mają nie-
ograniczony dostęp do łazie-
nek z prysznicami – tłumaczył 
Andrzej Domański. - Około 80 
ze 160 miejsc to jednoosobowe 
boksy. Także w pokojach wielo-
osobowych istnieje możliwość, 
jeśli pozwala na to frekwencja, 
dostawienia łóżka do spania 
dla opiekuna. Dla zapewnienia 
większego komfortu chorzy 

mogą być oddzieleni parawa-
nami. Opiekunowie mają do-
stęp do lodówek i pomieszczeń, 
w których mogą przygotowy-
wać posiłki. Z uiszczania opłat 
za całodobowe przebywanie w 
Centrum Pediatrii, obligatoryj-
nie zwalniamy rodziców ciężko, 
przewlekle chorych dzieci, w 
tym pacjentów onkologicznych, 
matki karmiące piersią, opieku-
nów dzieci z orzeczoną niepeł-
nosprawnością. O zwolnienie 
z konieczności ich uiszczania 
mogą występować m.in. rodzi-
ny wielodzietne, osoby ubogie 
czy bezrobotne. Wielokrotnie 
rezygnowałem z pobierania 
opłat, dotychczas pozytywnie 
rozpatrzyłem wszystkie poda-
nia, jakie wpłynęły - dodał.   
 Uczestniczący w posiedze-
niu członkowie Komisji Zdro-
wia, Polityki Społecznej i Spraw 
Rodziny odwiedzili wybrane 
miejsca na oddziałach Świę-
tokrzyskiego Centrum Pediatrii 
i zapoznali się z ich wyposaże-
niem. Podkreślali, że warunki 
stworzone zarówno dla małych 
pacjentów jak i ich rodziców są 
niezwykle komfortowe.
 - Zachorowałem mając 6 lat 
i przez całe dzieciństwo wy-
chowywałam się na oddziale 
szpitalnym – powiedziała rad-
na Ewelina Bień. – Mama, by 
być ze mną, wydawała bardzo 
duże pieniądze na miejsca 
noclegowe i na hotele, bo je-
dyną alternatywą było mar-
znięcie przy moim łóżku na 
szpitalnym krzesełku i mycie 
się ukradkiem w łazienkach 
dla chorych. Tata pracował 
w zasadzie tylko na to, by 
mama mogła mieć stworzone 
warunki bycia przy mnie, bycia 
ze swoim dzieckiem w obcym 
mieście. To było wstrząsające. 
Rozmawiałam dziś z dziew-

Radni odwiedzili małych pacjentów szpitalika
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 Piotr Żołądek podkreślał, 
że znak Sieci Dziedzictwo Ku-
linarne Świętokrzyskie jest już 
rozpoznawalny nie tylko w na-
szym regionie, ale również w 
Polsce i na świecie, jest zachę-
tą i jednocześnie gwarancją, że 
mamy do czynienia z produk-
tem wysokiej jakości. - Dziś jest 

Powiększa się Sieć Dziedzictwa Kulinarnego 
Do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego w Świętokrzyskiem dołączyło sześciu nowych członków. W gronie tym znalazły 
się m.in: 670 hektarowe gospodarstwo rybackie Bożeny Druch z rybami, pierogami, krokietami i zupą rybną, WSP 
Społem z 36 produktami, m.in. majonezem kieleckim, producent wędlin z Klonowa w gm. Łączna oraz firma JURi-
DAN ze Szczaworyża, producent buraczków tartych. - Cieszę się, że kolejne podmioty dołączyły do tego elitarnego 
grona. Wierzę, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie budować naszą świętokrzyską markę - mówił Piotr Żołądek, 
członek Zarządu Województwa. 

duże zainteresowanie zdrową 
żywnością, coraz więcej osób 
pyta, gdzie można ją nabyć. 
Chcemy więc mocno promo-
wać nasze regionalne, zdrowe 
produkty - dodał Piotr Żołą-
dek. Przypomniał, że czynione 
są starania, aby artykuły trafiały 
do małych sklepów na terenie 

Nowi przyjęci do sieci wytwórcy lokalnej, tradycyjnej żywności, to:
1. WSP SPOŁEM w Kielcach, która zgłosiła 36 produktów, m.in. majonezy kieleckie, musztardy, ketchupy, sosy kieleckie, snacki. Firma działa od 
1920r. Łączy tradycyjne receptury z metodami produkcji wg najnowocześniejszych norm. Produkty SPOŁEM wyroby są obecne nie tylko w Polsce 
ale w 18 krajach na czterech kontynentach.
2. Gospodarstwo Rybackie „Budy” Grzegorza Wójcickiego, Kotki-Budy gm. Busko Zdrój. Jego wizytówką jest karp hodowany w stawach o 
powierzchni ponad 40 hektarów lustra wody, zasilanych z rzek o I klasie czystości oraz źródeł. Gospodarze uprawiają zboża na paszę dla ryb. Przy 
gospodarstwie działa pensjonat, zbudowany dzięki unijnym środkom; goście są tam częstowani potrawami z karpia.
3. JURiDAN Anna Tomf-Sarna, Szczaworyż gm. Busko Zdrój. Przetwórnia oferuje szeroką gamę przetworów owocowo-warzywnych, które  wy-
produkowane zostały z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Owoce i warzywa pochodzą prosto z pola okolicznych gospodarstw. Buraczki 
tarte są przyrządzane według tradycyjnych receptur.
4. DEF Furmańczyk Dariusz, Klonów gm. Łączna. W małej przetwórni wytwarza wędliny, według receptur przekazanych przez dziadka i ojca z 
surowca kupowanego od okolicznych rolników.  
5. Gospodarstwo rolne Ewa i Jerzy Walczyk Okół, gm. Bałtów. Posiadają ponad 40-hektarowe gospodarstwo rolne, prowadzą hodowlę trzody 
chlewnej w cyklu zamkniętym. Kiełbasa swojska z Okoła i wiejska szynka z Okoła były nagradzane podczas licznych konkursów, m.in. „Nasze 
kulinarne dziedzictwo”.
6. 670-hektarowe gospodarstwo rybackie Bożeny Druch w  Górkach, gm. Wiślica, zwane „świętokrzyskimi Mazurami”. Potrawy z karpia 
powstają w oparciu o przepisy kół gospodyń wiejskich, m.in. karp wędzony, pierogi, krokiety, pasztet, zupa rybna, pasta, kulki i paski w zalewie 
octowej, karp a’la śledź.

województwa, poprawiając ich 
podaż. W hurtowni „Makro” 
powstała już specjalna hala do 
sprzedaży hurtowej produk-
tów. Dostępne są tam już m.in. 
produkty członków Sieci: spół-
dzielni mleczarskiej z Jędrzejo-
wa i zakładów mięsnych „Wir” z 
Łopuszna. 

 Obecnie Sieć skupia 74 pod-
mioty: producentów surowców, 
przetwórców, restauratorów, 
właścicieli obiektów gastrono-
miczno-hotelarskich, hurtowych 
i detalicznych sprzedawców ar-
tykułów rolno-spożywczych.

Małgorzata
Niewczas-Sochacka

czynami, które są ze swoimi 
dziećmi w ŚCP i są bardzo 
zadowolone. To, co pamiętam 
z czasów, gdy byłam dziec-
kiem, a to co możemy dziś 
oglądać w szpitaliku, to niebo 
a ziemia – mówiła radna.   

 Komisja podczas posiedze-
nia zgodziła się także na doko-
nanie zmian w statucie Święto-
krzyskiego Centrum Onkologii, 
udzielenie pomocy finansowej 
dla miasta Kielce z przeznacze-
niem jej na wsparcie funkcjono-

wania „telefonu zaufania” oraz 
wynajem przez Świętokrzyskie 
Centrum Psychiatrii w Morawi-
cy pomieszczenia na prowa-
dzenie działalności handlowej. 
Komisja zapoznała się rów-
nież z informacją o zadaniach 

publicznych zrealizowanych 
w 2015 roku w ramach ustawy 
działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie w zakresie 
ochrony i promocji zdrowia oraz 
zwalczania narkomanii.

R.S. 

Świętokrzyskie przysmakiPiotr Żołądek i Sławomir Neugebauer
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 W Ministerstwie Rozwoju 
trwają prace koncepcyjne nad 
stworzeniem nowego, spójne-
go i efektywnego mechanizmu 
wspierania eksportu i inwestycji 
zagranicznych. Bardzo istotnym 
elementem projektowanego 
systemu będzie współpraca 
z samorządem terytorialnym, 
w szczególności na poziomie 
regionalnym. Otwierając spo-
tkanie marszałek Adam Jaru-
bas nie krył, iż świętokrzyskim 
przedsiębiorcom bardzo zależy 
na wykorzystaniu szans, jakie 
będą dawały w owym mechani-
zmie nowo powoływane instytu-
cje centralne: - Panie ministrze, 
wiemy, że ma powstać duża 
agencja, która będzie łączyć 
wysiłki funkcjonujących dotych-
czas rozmaitych instytucji. Bar-
dzo nam zależy, aby połączyć 
siły, aby formy wsparcia przez 
nią proponowane uczynić kom-
plementarnymi z tymi, które re-
alizujemy lokalnie, na poziomie 
regionu – powiedział marszałek.
 Z kolei Tomasz Tworek, pre-
zes firmy Dorbud S.A., jednocze-
śnie prezes Zarządu Świętokrzy-
skiego Związku Pracodawców 
Prywatnych Lewiatan, zwracając 
się do uczestników spotkania, 
zauważył, że potencjał ekspan-
syjny polskiej gospodarki znalazł 
się w kluczowym momencie:  - Z 
jednej strony jesteśmy techno-
logicznie na tyle zaawansowani 
i sprawni, że firmy zachodnie i 
zachodnie rynki postrzegają nas 
już jako wiarygodnego partnera. 
Mamy się przed nimi czym legi-
tymować. Z drugiej strony mamy 
rynek wschodni, który patrzy na 
nas jak na zachodniego partne-
ra czyli też bardzo korzystnie. I tu 
rodzi się pytanie: dlaczego z tej 
koniunktury nie korzystamy albo 
korzystamy za mało? – mówił szef 

Z wiceministrem rozwoju
o wspieraniu przedsiębiorczości 

Sprawom dotyczącym instrumentów wsparcia ekspansji gospodarczej świętokrzyskich przedsiębiorstw oraz pro-
mocji gospodarki polskiej za granicą, poświęcone było spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Roz-
woju Radosławem Domagalskim-Łabędzkim, które odbyło się w piątek, 19 lutego, w Filharmonii Świętokrzyskiej. 
Wzięli w nim udział świętokrzyscy przedsiębiorcy zainteresowani eksportem swoich produktów lub prowadzeniem 
inwestycji poza granicami kraju. Inicjatorami spotkania byli marszałek województwa Adam Jarubas oraz Tomasz 
Tworek, prezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Dorbudu. Spotkanie w Filharmo-
nii Świętokrzyskiej zdominowały 
pytania dotyczące przede wszyst-
kim możliwości wzmocnienia pro-
cesu internacjonalizacji polskiej 
przedsiębiorczości i nowych ele-
mentów wsparcia w przygotowy-
wanym przez ministerstwo me-
chanizmie.
 Jak powiedział Radosław 
Domagalski-Łabędzki, jednym 
z podstawowych działań mini-
sterstwa w tym zakresie, będzie 
powołanie agencji wspierania 
eksportu. Agencja ta miałaby 
łączyć pracę dotychczasowych 
podmiotów koordynujących 
ekspansję polskiego ekspor-
tu i kapitału na zagranicę czyli 
PAIiIZ, BGK, PARP czy KUKE i 
dysponować budżetem około 
350 mln złotych. Ma powstać 
na początku 2017 roku. Kon-
solidacja agencji państwowych 
wspierających eksport polskiej 
gospodarki ma zwiększyć skalę 
inwestycji polskich firm za grani-
cą, a także przynieść oszczęd-
ności na kosztach administracji. 
- Chcemy w ramach Minister-
stwa Rozwoju połączyć te środ-
ki, które obecnie, jak ustaliłem, 
są w kilku różnych minister-

stwach. Naliczyłem 6 instytucji, 
które mają własne programy 
operacyjne dedykowane pro-
mocji eksportu, dlatego chcemy 
je skonsolidować w ramach jed-
nej instytucji, która będzie zarzą-
dzała wszystkimi programami 
operacyjnymi - mówił.
 Wiceminister zapowiedział 
także uelastycznienie instrumen-
tów finansowych, które dotych-
czas były dostępne w ramach 
Korporacji Ubezpieczeń Kre-
dytów Eksportowych i w Banku 
Gospodarstwa Krajowego, a 
także zwiększenie ilości Wydzia-
łów Promocji Handlu i Inwestycji 
funkcjonujących przy polskich 
ambasadach i konsulatach: - Na 
rynkach perspektywicznych, np. 
azjatyckich czy afrykańskich, 
praktycznie nie istniejemy w du-
żej skali jeżeli chodzi o inwesty-
cje. Zatem na pewno będziemy  
przekierowywać naszą instytu-
cjonalną obecność z Europy w 
kierunku Azji i Afryki. Będziemy 
wzmacniać Wydziały Promocji 
Handlu i Inwestycji;  teraz mamy 
49 naszych przedstawicielstw na 
całym świecie, a w planie mamy 
otwarcie około dwudziestu kolej-
nych.

 Wśród pytań zadawanych 
wiceministrowi, a także pro-
blemów dostrzeganych przez 
świętokrzyskich biznesmenów, 
pojawiła się m.in. również kwe-
stia słabej komunikacji pomię-
dzy przedsiębiorcami, a admi-
nistracją państwową, zwłaszcza 
jeśli chodzi o dostępność do 
programów operacyjnych. – Z 
moich doświadczeń wynika, że 
polskim przedsiębiorcom czę-
sto brakuje wiedzy na temat 
dostępnych źródeł… wiedzy – 
mówił Tadeusz Pęczek, prezes 
EPRD  Biuro Polityki Gospodar-
czej i Rozwoju Regionalnego. Z 
kolei Tomasz Tworek jako jedną 
z największych barier wejścia na 
rynki zagraniczne i prowadzenia 
tam działalności, wymienił trud-
ności związane z korzystaniem z 
kredytów inwestycyjnych.
 Wśród ważnych instrumentów 
wsparcia ekspansji polskiego 
biznesu poza granice kraju pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie 
Rozwoju wymienił program Pol-
skich Mostów Technologicznych. 
Jego zadaniem jest wspoma-
ganie małych i średnich przed-
siębiorstw w komercjalizacji wy-
tworzonych przez siebie innowa-
cyjnych produktów na rynkach 
światowych centrów innowacji.
 W spotkaniu zorganizowanym 
w Filharmonii Świętokrzyskiej wzięli 
udział m.in.: członkowie Zarządu 
Województwa - Agata Binkowska 
i Marek Szczepanik, Sekretarz 
Województwa Bernard Antos, 
Grzegorz Orawiec -  dyrektor 
Departamentu Polityki Regionalnej 
Urzędu Marszałkowskiego, woje-
woda świętokrzyski Agata Wojty-
szek, prezydent Kielc Wojciech 
Lubawski oraz Cezary Tkaczyk, 
Prezydent Staropolskiej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej.

Robert Siwiec

‑ Zależy nam, aby formy wsparcia proponowane przez
agencję wspierania eksportu uczynić komplementarnymi z tymi,

które realizujemy lokalnie ‑ mówił Adam Jarubas
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 W roku akademickim 
2014/15 była ona o 12% mniej-
sza niż rok wcześniej. Wskaźnik 
natężenia studiujących (liczba 
studentów na 10 tys. ludności) 
obniżył się w tym okresie z 300 
osób do 266. Studenci uczący 
się na uczelniach z siedzibą 
znajdującą się w województwie 
świętokrzyskim stanowili 2,3% 
ich ogółu w Polsce. Udział ko-
biet wyniósł blisko 60% i był 
nieznacznie wyższy niż w Pol-
sce, gdzie ukształtował się na 
poziomie 58%. Wyraźnie niższy 
niż w całym kraju był natomiast 
w Świętokrzyskim udział osób 
kształcących się na studiach 
stacjonarnych: odpowiednio 
54,2% w województwie i 63,3% 
w Polsce. Wśród studiujących 
w roku akademickim 2014/15 
przeważali studenci uczelni pu-
blicznych – ok. 23 tys. osób, tj. 
prawie 70% ogółu. Większość 
słuchaczy uczelni publicznych 
(75%) uczyła się na studiach 
stacjonarnych. Studenci uczelni 
niepublicznych zdecydowanie 
częściej studiowali w systemie 
niestacjonarnym – z tej formy 
korzystało prawie 90% studiują-
cych.
 W największej pod wzglę-
dem liczby studentów uczelni 
województwa – Uniwersytecie 
Jana Kochanowskiego – w roku 
akademickim 2014/15 kształci-
ło się blisko 40% ogółu studiu-
jących. Drugą co do wielkości 
uczelnią była Politechnika Świę-
tokrzyska, którą wybrało 30% 
studiujących. Biorąc pod uwa-
gę tylko jednostki macierzyste, 
w roku akademickim 2014/15 
najwięcej osób kształciło się na 
kierunku technika, przemysł i 
budownictwo (1/4 ogółu studiu-
jących), biznes, administrację i 

Szkoły wyższe województwa 
świętokrzyskiego 
W roku akademickim 2014/15 w 14 szkołach wyższych (łącznie z filiami, wydziałami 
zamiejscowymi i zamiejscowymi ośrodkami dydaktycznymi) działających w woje-
wództwie świętokrzyskim studiowało 33,6 tys. osób, w tym przeszło połowa w syste-
mie stacjonarnym. W ostatnich latach liczba studentów znacznie się obniżyła. 

prawo wybrał co szósty student 
a zdrowie i opiekę społeczną 
co siódmy. Kobiety studiowały 
przede wszystkim na kierun-
kach związanych ze zdrowiem 
i opieką społeczną (prawie 1/5 
ogółu pań) oraz biznesem, ad-
ministracją i prawem (18,0%). 
Mężczyźni wybierali natomiast 
głównie technikę, przemysł i 
budownictwo (38%). Pozostałe 
kierunki cieszyły się wśród nich 
znacznie mniejszym zaintere-
sowaniem. Stosunkowo najczę-
ściej były to biznes, administra-
cja i prawo, które wybrało blisko 
14% i usługi – ok. 12%. 
 W roku akademickim 
2013/14 szkoły wyższe opuści-
ło prawie 12 tys. absolwentów 
(o 18,7% mniej niż przed ro-
kiem), w tym 7,0 tys. absolwen-
tów uczelni publicznych. Pra-
wie połowę kończących studia 
stanowili absolwenci studiów 
stacjonarnych. Liczba absol-
wentów w przeliczeniu na 10 
tys. ludności zmniejszyła się ze 
113 osób w roku akademickim 
2012/13 do 92 w 2013/14. Spo-

śród wszystkich absolwentów 3 
na 5 stanowili absolwenci stu-
diów zawodowych pierwszego 
stopnia, z czego osoby z tytu-
łem inżyniera – 15%, a z tytułem 
licencjata około 44%. Studia 
drugiego stopnia ukończyło 
niewiele ponad 39% wszystkich 
kończących studia, a magister-
skie jednolite – 1,5%. Najwięcej 
osób ukończyło kierunki zwią-
zane z naukami społecznymi, 
gospodarką i prawem – prawie 
co trzeci absolwent, kształce-
niem – co piąty oraz techniką, 
przemysłem i budownictwem 
co szósty. Najwyższy udział 
kobiet odbierających dyplo-
my zanotowano przy tym na 

kierunkach: zdrowie i opieka 
społeczna (prawie 90%), nauki 
humanistyczne i sztuka (ponad 
80%) i kształcenie (78%). 
 Edukacja jest motorem roz-
woju cywilizacji. Ma ogromny 
wpływ na kształtowanie rzeczy-
wistości społeczno-gospodar-
czej regionu i kraju. Tworzenie, 
poszerzanie i upowszechnianie 
wiedzy przyczynia się do pod-
wyższenia jakości życia miesz-
kańców. Bo cytując słowa Cy-
cerona: „Czyż można narodowi 
ofiarować większy dar nad wy-
chowanie i wykształcenie mło-
dzieży?”.

Urząd Statystyczny
w Kielcach
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 Członkowie Rady zwiedzili 
pomieszczenia Domu Seniora, 
w którym znajdują się: sala te-
lewizyjna, pokój pielęgniarski, 
gabinet rehabilitacyjny, pralnia, 
kuchnia, salon integracyjny, 
czy ogród. Dom prowadzony 
jest przez pracowników Urzę-
du Miasta w Starachowicach, 
Zespołu ds. Polityki Senioralnej. 
Starachowiccy seniorzy każde-
go dnia  mogą tam spędzać 
efektywnie i ciekawie czas.  
 Podczas obrad omówiono 
bieżące sprawy związane z 
funkcjonowaniem Wojewódz-
kiej Społecznej Rady Seniorów. 
Dyskutowano na temat po-
zyskiwania funduszy na dzia-
łalność klubów seniora, funk-
cjonowania programu „Senior 
Vigor”, dofinansowań ze stro-
ny samorządu do działań Rad 
Gminnych Seniorów.
 Waldemar Grzyb, przewod-
niczący Gminnej Rady Senio-
rów  w Starachowicach i jedno-
cześnie przewodniczący Woje-
wódzkiej Społecznej Rady Se-
niorów poinformował, że Rada 
Seniorów w Starachowicach 
dzięki partnerskiej współpracy 
z samorządem gminy otrzyma-
ła od władz Starachowic 5 ty-
sięcy złotych, jako fundusze na 
statutową działalność Rady.  
 Doradca Marszałka ds. Se-
niorów Jerzy Pyrek przedstawił 
zebranym plany działań na bie-
żący rok, zaprezentował działa-
jącą zakładkę „Dla Seniora” na 
oficjalnej stronie internetowej 

W Starachowicach
 obradowała Wojewódzka 
Społeczna Rada Seniorów  

Pierwsze w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów odbyło się w  siedzibie Domu Seniora 
„Manhattan” w Starachowicach, który powstał z rządowego programu „Senior Vigor”, dedykowanego osobom 
starszym. W obradach, podczas których rozmawiano między innymi o możliwościach pozyskiwania funduszy na 
działalność klubów seniora, uczestniczył doradca Marszałka ds. Seniorów Jerzy Pyrek i radna Sejmiku Bogusława 
Wypych.

Urzędu Marszałkowskiego w 
Kielcach. Przybliżył możliwości 
skorzystania z programów i do-
finansowań ogłaszanych przez 
Urzędu Marszałkowski w Kiel-
cach.  – Zachęcam wszystkich  
do propagowania idei tworze-
nia Gminnych Rad Seniorów 
oraz proszę o informowanie 
mnie o wszelkich podejmowa-
nych  działaniach na rzecz se-
niorów – mówił Jerzy Pyrek.
 Wśród najpilniejszych spraw 
do załatwienia członkowie Rady 
zasygnalizowali potrzebę kon-
solidacji środowisk seniorów, 
propagowanie tworzenia kolej-
nych Gminnych Rad Seniora 
(obecnie w województwie funk-
cjonują jedynie trzy rady), zor-
ganizowania Wojewódzkiego 
Sejmiku Seniorów.

 W ostatniej części spotkania 
został zaprezentowany kolejny 
pomysł Biura Komunikacji Spo-
łecznej UMWŚ na promocję 
samorządu i jego organów, de-
dykowany seniorom pod wspól-

nym tytułem „Lekcja o Samo-
rządzie dla Seniorów”. Kolejne 
posiedzenie Rady odbędzie się 
w kwietniu w Busku-Zdroju.

Redakcja

 Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  znajduje 
się nowa zakładka „Dla Seniorów” - www.sejmik.kielce.pl/urzad/dla-seniorow. Zapraszamy do 
śledzenia informacji umieszczanych w zakładce, która propaguje inicjatywy środowiska święto-
krzyskich seniorów.
 Znajdują się informacje  ważne dla seniorów, ich rodzin, organizacji pozarządowych, gmin-
nych rad seniorów i samorządów terytorialnych. Są relacje z wydarzeń, w których uczestniczą 
świętokrzyscy seniorzy oraz jest pokazywana ich aktywność.
 Dowiedzieć się można o działaniach podejmowanych przez Jerzego Pyrka, doradcę mar-
szałka ds. seniorów oraz Wojewódzką Społeczną Radę Seniorów. Są także przykłady dobrych 
praktyk w zakresie  integracji międzypokoleniowej w województwie świętokrzyskim.  
 Aktualizowana jest również baza adresowa, w której znajdują się funkcjonujące na terenie 
naszego regionu: Uniwersytety Trzeciego Wieku, kluby seniora, stowarzyszenia i fundacje działa-
jące na rzecz osób starszych.
 Zachęcamy do kontaktu wszystkich, którzy organizują różnorodne inicjatywy na rzecz aktywi-
zacji środowiska świętokrzyskich seniorów. Informacje o pomysłach, akcjach przedsięwzięciach 
prosimy wysyłać na adres: strona@sejmik.kielce.pl  

Członkowie Rady zwiedzili pomieszczenia Domu Seniora
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 Pracownicy ŚOA uczest-
niczyli w 428 posiedzeniach 
zespołów ds. oceny sytuacji 
dziecka pozostającego w pie-
czy zastępczej na terenie wo-
jewództwa świętokrzyskiego 
(niemal 2 posiedzenia dzien-
nie); Ośrodek przygotował i 
przeszkolił 45 kandydatów do 
przysposobienia dziecka oraz 
21 osób, kandydatów na rodzi-
ców zastępczych (jest to nowe 
zadanie wprowadzone na jesie-
ni 2014 nowelizacją ustawy z 
dnia 9 czerwca 2011 o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej). Systematycznie 
prowadzone są zajęcia tera-
pii integracji sensorycznej dla 
dzieci adoptowanych.
 Wzorem lat ubiegłych zosta-
ło zorganizowane spotkanie in-
tegracyjne rodzin adopcyjnych 
połączone z zabawą mikołajko-
wą dla dzieci. Uczestniczyło w 
nim prawie 300 osób. 

 Zasady przyjmowania za-
dań inwestycyjnych do wo-
jewódzkich programów roz-
woju bazy sportowej określa 
przyjęty przez Ministra Sportu 
i Turystyki „Program rozwoju 
regionalnej infrastruktury spor-
towej” 
 Możliwość umieszcze-
nia zadania inwestycyjnego 

Świętokrzyski
Ośrodek Adopcyjny w  2015 roku
60 adopcji dzieci zakończonych prawomocnym postanowieniem sądu zrealizował Świętokrzyski Ośrodek Adop-
cyjny w  2015r. To ponad jedna adopcja tygodniowo. Działalność placówki podsumowała  Anna Sokołowska-Smoł-
kowska, dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego.

 Kandydaci do przysposo-
bienia dziecka oraz rodziny 
adopcyjne i dzieci korzystali z 
pomocy psychoterapeutycznej. 
Terapią objęto 37 osób i udzie-
lono 1 3307 porad.
 Działalność Świętokrzyskie-
go Ośrodka Adopcyjnego w 

ubiegłym roku to również m.in. 
organizacja szkolenia dla pra-
cowników ŚOA oraz pielęgnia-
rek-położnych szpitali kieleckich 
nt: „Diagnoza i postępowanie w 
przypadkach depresji i dysty-
mii. Pomoc psychologiczna w 
sytuacjach poronienia, śmierci 

dziecka i comiesięcznych strat 
związanych z niepłodnością” 
oraz szkolenie dla pracowników 
ŚOA i przedstawicieli powiato-
wych centrów pomocy rodzinie 
nt: „Neurorozwojowe podstawy 
prawidłowego rozwoju dziecka. 
Porzucenie jako trauma rozwo-
jowa.” 
 Ośrodek był także wspólnie z 
Sądem Okręgowym w Kielcach 
organizatorem konferencji pt: 
„Adopcja – prawo, teoria i prak-
tyka.” Współorganizatorem był 
Sąd Okręgowy w Kielcach. W 
debacie czynnie uczestniczyli 
sędziowie sądów rejonowych 
wydziałów rodzinnych i nielet-
nich Województwa Świętokrzy-
skiego, kuratorzy, pracownicy 
RODK i rodzice adopcyjni.
 W ubiegłym roku udało się 
wyposażyć gabinet do psycho-
terapii rodzinnej i indywidualnej, 
salę szkoleń oraz pokój zabaw 
dla dzieci.

Trwa przyjmowanie zgłoszeń
do Programu rozwoju bazy sportowej 
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzy-
skiego przyjmuje zgłoszenia inwestycji sportowych do dofinansowania w 2016 roku ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju bazy sportowej na 2016 r. i lata następne w województwie święto-
krzyskim”. Można je składać do 15 marca br.

w „Programie rozwoju bazy 
sportowej na 2016 r. i lata 
następne w województwie 
świętokrzyskim” uzależniona 
będzie od wysokości limitu 
środków inwestycyjnych przy-
znanych przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki dla naszego 
województwa oraz liczby zgło-
szonych inwestycji.

 Wypełniony formularz 
zgłoszenia należy przesłać 
lub dostarczyć na adres: 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Świętokrzyskiego 
al. IX Wieków Kielc 3 
25-516 Kielce   
lub 
Urząd  Marszałkowski Woje-
wództwa Świętokrzyskiego  

Departament Promocji, Eduka-
cji, Kultury, Sportu i Turystyki  
ul. Paderewskiego 34A 
25-502 Kielce 
 
Dodatkowych informacji udzielają:
Krzysztof Bałchanowski
tel. 41 3416950 
Leszek Wnętrzak
tel. 41 3416919

Anna Sokołowska‑Smołkowska,
dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego
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 W pracowniach placów-
ki pracownicy Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Kielcach zorgani-
zowali punkt rejestracji, labora-
torium, pokój badań lekarskich i 
punkt poboru krwi.
 - Bardzo dziękujemy wszyst-
kim dawcom. Akcja „Oddaj 
krew – zostań bohaterem” zo-
stała zorganizowana w naszej 
szkole po raz drugi. Z pewno-
ścią będziemy ją kontynuować 
- powiedziała Katarzyna Pia-
sta, kierownik szkolenia prak-
tycznego w Policealnej Szkoły 
Medycznej w Morawicy. Jej 
zdaniem bardzo ważne jest 
propagowanie idei honorowe-
go krwiodawstwa oraz uświa-
damianie młodemu pokoleniu 
jak ważna jest chęć niesienia 
bezinteresownej pomocy dru-
giemu człowiekowi.

  Najwięcej  pytań dotyczyło 
sądowych wyroków nakazo-
wych. Rzecznik wyjaśniał, jaki 
jest sens samego mechanizmu 
prawnego i przypominał, że od 
takiego wyroku można złożyć 
sprzeciw.
 Mieszkańcy chcieli też wie-
dzieć, jak skutecznie korzystać 
z prawa do inicjatywy uchwało-
dawczej w mieście oraz na jakie 
wsparcie mogą liczyć organi-
zacje pozarządowe działające 
na rzecz interesu publicznego. 

Rzecznik Praw Obywatelskich
spotkał się z mieszkańcami regionu 

Prawa obywatela w praktyce, ich respektowanie, problemy z realizacją oraz praktyki dyskryminacyjne - takie m.in. 
tematy zostały poruszone na spotkaniu Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w Pedagogicznej Bibliote-
ce Wojewódzkiej w Kielcach. Z konsultacji z Rzecznikiem skorzystało kilkudziesięciu mieszkańców regionu, głów-
nie przedstawicieli organizacji społecznych.

Tu Rzecznik zwrócił uwagę na 
nową ustawę o petycjach - 
obowiązuje od 6 września 2015 
roku i warto z niej skorzystać.
 Uczestnicy spotkania pytali 
również o zagadnienia związa-
ne z ksenofobią,  rozpiętością 
w wysokości emerytur, o prawa 
osób z niepełnosprawnościami, 
czy o sytuację dzieci z młodzie-
żowych ośrodków wychowaw-
czych przekazywanych do szpi-
tali psychiatrycznych. 

Oddali krew i zostali bohaterami
Prawie 7 litrów, niezwykle potrzebnej w dzisiejszych czasach, krwi udało się zebrać dzięki przeprowadzonej 23 
lutego w Policealnej Szkole Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy akcji krwiodawstwa. Odbywała się 
ona pod hasłem „Oddaj krew – zostań bohaterem”. Ten drogocenny dla życia lek oddało 15 osób -  uczniowie i 
nauczyciele placówki.

Adam Bodnar i Urszula Salwa na spotkaniu z mieszkańcami regionu 
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach

Drogocenny dla życia dar oddało w morawickiej szkole 15 osób
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 Odznaka przyznawana jest 
w szczególności za zasługi w 
dziedzinie:
- rozwoju społeczno – gospo-
darczego Województwa Świę-
tokrzyskiego,
- nauki i oświaty, kultury i sztuki 
związanych z Województwem 
Świętokrzyskim,
- badań naukowych, ochrony 
zdrowia, bezpieczeństwa pu-
blicznego, obronności i prze-
ciwdziałaniu klęskom żywioło-
wym,
- rozwoju rolnictwa i ochrony 
środowiska naturalnego,
- popularyzacji walorów i osią-
gnięć Województwa Święto-
krzyskiego na arenie krajowej i 
międzynarodowej.

Odznaka dla zasłużonych dla regionu
Do 30 kwietnia 2016 roku można składać wnioski o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego, 
ustanowionej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Odznaka nadawana jest osobom fizycznym, prawnym, 
organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorial-
nego, miejscowościom oraz innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społecz-
ną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla Województwa Świętokrzyskiego. Wyróżnienie to zostanie przyznane już 
po raz trzeci.

 Odznakę nadaje Marszałek 
Województwa Świętokrzyskie-
go na wniosek Komisji Odzna-
ki, która może wystąpić o  uho-
norowanie 10 pretendentów w 
trakcie roku kalendarzowego.
 Wnioski o nadanie odznaki 
należy składać do 30 kwietnia 
2016 r. w Kancelarii Ogólnej, 

pok. 217, II piętro, bud. C2, 
Urząd Marszałkowski, al. IX 
Wieków Kielc 3 lub przesłać na 
adres:
Kancelaria Ogólna Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego, 
al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielc

 Na kopercie powinien zna-
leźć się dopisek: Odznaka 
Honorowa Województwa Świę-
tokrzyskiego. Konieczne jest 
również dostarczenie wniosku 
w wersji elektronicznej na ad-
res: annsto@sejmik.kielce.pl 
 Uchwała Nr XXXII/586/13 
Sejmiku Województwa Święto-
krzyskiego z dnia 26 czerwca 

2013 r. w sprawie ustanowie-
nia Odznaki Honorowej Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, 
ustalenia jej wzoru oraz zasad 
i trybu nadawania, a także spo-
sobu noszenia, wraz ze wzora-
mi odpowiednich dokumentów, 
dostępna jest na stronie www.
sejmik.kielce.pl  w zakładce 
Województwo Świętokrzyskie  
Odznaka Honorowa Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego – III edy-
cja 

Więcej informacji:
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
al. IX  Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce
tel. 41 342-11-00 lub 342-19-44

 Podczas otwarcia wyremon-
towanego oddziału wstęgę uro-
czyście przecięli wiceprzewod-
niczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Tadeusz 
Kowalczyk, członek Zarządu 
Województwa Marek Szczepa-
nik i dyrektor Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego Andrzej 
Domański.
 Laryngologia na czas prac, 
które rozpoczęły się na prze-
łomie listopada i grudnia ubie-
głego roku, przeniesiona była 
na trzecie piętro budynku głów-
nego, gdzie do dyspozycji od-
dział miał zaledwie kilka łóżek. 
Obecnie są miejsca dla prawie 
40 pacjentów, z pododdziałem 
dziecięcym. Jak poinformował 

Otorynolaryngologia w nowych warunkach 
Klinikę Otorynolaryngologii po remoncie otwarto 22 lutego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. W 
uroczystości uczestniczyli wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk i 
członek Zarządu Województwa Marek Szczepanik.

kierownik kliniki dr Tadeusz 
Mierzwa, po przerwie wznowio-
no przyjmowanie pacjentów do 
zabiegów planowych. 
 Klinika Otorynolaryngologii 
znajduje się na parterze w bu-
dynku głównym, w najstarszej 
części szpitala. Oddział i jego 
wyposażenie dostosowano do 
obowiązujących w jednostkach 
służby zdrowia standardów, 
przybyło łazienek, wymieniono 
instalacje. 
 Jak poinformował dyrektor 
szpitala Andrzej Domański, 
tym roku w WSzZ planowany 
jest jeszcze remont chirurgii, 
wymiana okien i dachu, a także 
remont elewacji.

Joanna Majewska Marek Szczepanik, Tadeusz Kowalczyk, Andrzej Domański
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 Na ten moment młodzieżo-
we rady działają w gminach: 
Chmielnik, Bałtów, Bejsce, 
Końskie, Kunów, Obrazów,  
Sadowie, Sędziszów, Skarży-
sko - Kamienna, Suchedniów, 
Wąchock, Starachowice, 
Stąporków, Włoszczowa, a w 
Kielcach i Mircu młodzież zało-
żyła grupy inicjatywne na rzecz 
powołania młodzieżowych rad. 
To rosnące zainteresowanie 
niezmiernie cieszy, bo jest do-
wodem na to, że obu stronom 
- młodzieży i dorosłym - zaczy-
na zależeć na tym, by włączyć 
młodzież w życie publiczne 
oraz dać im warunki do reali-
zowania swoich pomysłów we 
własnej gminie. 
 Możliwość powołania mło-
dzieżowej rady gminy daje 
art. 5b ustawy o samorządzie 
gminnym.  Najważniejszym 
celem istnienia takiej rady jest 
zwiększenie zainteresowania i 
zaangażowania młodych ludzi 
sprawami publicznymi na po-
ziomie lokalnym oraz konsulto-
wanie decyzji podejmowanych 
przez dorosłych radnych. Po-
nieważ nie ma innych prze-
pisów  regulujących sposób 
funkcjonowania młodzieżowej 
rady, każda gmina sama ustala 
sposób wyboru i pracy rady. W 
niektórych przypadkach aktyw-
ność młodzieżowych rad pole-
ga na organizacji akcji charyta-
tywnych czy rekreacyjnych, w 
innych dorośli radni pozwalają 
młodzieży decydować o czę-
ści budżetu gminy. Tak stało 

Coraz więcej
młodzieżowych

rad w województwie 
Jest ich już czternaście. A kolejne w trakcie tworzenia. Młodzieżowe rady zaczynają być coraz chętniej wykorzy-
stywanym sposobem angażowania młodzieży i budowania relacji między samorządem, a młodymi mieszkańcami. 
W gminach, gdzie nie ma organizacji młodzieżowych, takie rady są często jedynym miejscem, w którym młodzi 
ludzie zaczynają ze sobą współpracować i podejmować społeczne inicjatywy. 

się w Lublinie, gdzie po 10 
latach funkcjonowania mło-
dzieżowej rady, radni miejscy 
zdecydowali o oddaniu do 
dyspozycji młodych radnych 
kwotę 150.000,00zł rocznie. 
 To odważne rozwiązanie, 
które ma mnóstwo korzyści - 
przede wszystkim uczy gospo-
darności, zarządzania i pozwoli 
młodzieży realizować z dużym 
rozmachem inicjatywy, z któ-
rych skorzysta całe miasto. A 
co najważniejsze - daje mło-
dym ludziom poczucie realne-
go wpływu. 
 Mechanizm włączania mło-
dzieży w procesy decyzyjne jest 
na pierwszy rzut oka prosty, ale 
jak pokazuje praktyka, wcale nie 
taki łatwy do wdrożenia i w wie-

lu przypadkach rola młodzieży 
przy dorosłej radzie jest postrze-
gana inaczej. Równie trudno jest 
często podtrzymać motywację 
młodzieży do aktywności przez 
okres całej kadencji.  
 Organizacjami, które od 
wielu lat profesjonalnie zajmują 
się wspieraniem dialogu władz 
samorządowych z młodzieżą 
w Polsce jest Fundacja Civis 
Polonus oraz Polska Rada Or-
ganizacji Młodzieżowych. Na 
ich zaproszenie biorę udział w 
pracach Koalicji na rzecz Mło-
dzieżowych Rad, której jednym 
z zadań jest opracowanie karty 
standardów pracy młodzieżo-
wych rad.
 14 marca w Kielcach wspól-
nie organizujemy regional-

ne spotkanie dla młodzieży i 
przedstawicieli jednostek sa-
morządu terytorialnego, w któ-
rych funkcjonują i tworzą się 
młodzieżowe rady gmin. 
 Nie muszę chyba mówić, jak 
cieszy mnie fakt, że z roku na 
rok mamy w województwie wię-
cej gmin starających się w spo-
sób świadomy i zorganizowany 
angażować młodzież. Mocno 
trzymam za Państwa i za mło-
dzież kciuki. Pozostaję do Pań-
stwa usług.

Barbara Zamożniewicz
www.facebook.com/rzecz-

nikmlodziezy
e-mail: rzecznik.mlodziezy@

gmail.com
tel.: 603 622 630 

Młodzieżowa Rada Miejska w Wąchocku jest jedną z najaktywniejszych w naszym województwie.
Radni  I,II i III kadencji od lewej: Dawid Bzdrenga, Anna Podzielna i Tomasz Niedziałek
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 - To duże przedsięwzięcie, 
które obejmuje 28 szkół z tere-
nu regionu. Jest to projekt part-
nerski i zapraszamy wszystkich 
Państwa do współpracy – mó-
wił Marek Szczepanik, członek 
Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego, który wręczył przed-
stawicielom instytucji uczest-
niczących w projekcie umowy 
partnerskie.  
 Projekt jest realizowany 
przez Oddział  ds. Innowacji i 
Transferu Wiedzy Departamen-
tu Polityki Regionalnej Urzędu 
Marszałkowskiego w Kielcach 
w partnerstwie z Gminą Kielce 
- Centrum Kształcenia Prak-
tycznego w Kielcach, Święto-
krzyskim Centrum Innowacji i 
Transferu Technologii i Święto-
krzyskim Związkiem Pracodaw-
ców Prywatnych „Lewiatan”. Do 
wsparcia ustawicznego, do-
radztwa zawodowego i podno-
szenia kompetencji nauczycieli 
zostało zaproszone Świętokrzy-
skie Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli w Kielcach.
 Głównym jego założeniem 
jest wzrost jakości kształce-
nia zawodowego, zgodnie z 

Nowoczesna Szkoła Zawodowa
– Nowoczesny Region
28 szkół o profilach zawodowych z województwa świętokrzyskiego uczestniczy w pilotażowym projekcie „No-
woczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, który ma dostosować program nauczania do wymagań lo-
kalnego rynku pracy oraz doposażyć placówki. Pierwszy projekt partnerski, realizowany w nowej perspektywie 
finansowej dotyczący kształcenia zawodowego zainaugurowano na konferencji w Zespole Szkół Elektrycznych 
w Kielcach. Założenia i koncepcje programu przedstawili m.in. członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
Marek Szczepanik, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach Grzegorz 
Orawiec, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Jacek Wołowiec.

siedmioma inteligentnymi spe-
cjalizacjami regionu święto-
krzyskiego. Te specjalizacje: 
branża metalowo-odlewnicza, 
nowoczesne rolnictwo i prze-
twórstwo spożywcze, turystyka 
zdrowotna i prozdrowotna, za-
sobooszczędne budownictwo, 
zrównoważony rozwój energe-
tyczny, technologie informa-
cyjno-komunikacyjne, branża 
targowo-konferencyjna, zostały 
przedstawione na konferencji na 
krótkim filmie. 
 - Wierzymy, że właśnie 
w tych branżach znajdują się 

zawody przyszłości – mówił 
Grzegorz Orawiec, dyrektor 
Departamentu Polityki Regio-
nalnej Urzędu Marszałkowskie-
go w Kielcach, który nakreślił 
główne kierunki projektu.  
 Programem zostało objętych 
28 szkół i placówek ponad-
gimnazjalnych w regionie, 560 
uczniów i uczennic oraz 56 na-
uczycieli. Kierunki nauczania w 
tych szkołach mają pokrywać 
się z siedmioma „smartami” 
inteligentnymi specjalizacjami 
regionu i są nakierowywane na  
kształcenie w poszczególnych 
zawodach m.in.: technik me-
chatroniki, technik budownic-
twa, technik żywienia, technik 
urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej. Kierunki naucza-
nia i program rozwojowy szkoły 
będzie dostosowany do wyma-
gań lokalnego rynku pracy.
 Szkoły, poprzez otrzymane 
w ramach projektu doposa-
żenie pracowni fonetycznych, 
dydaktycznych i warsztatów 
kształcenia zawodowego, 
wzbogacą swoją ofertę edu-
kacyjną. Będą miały okazję 
nawiązać stałą współpracę w 

przedsiębiorcami, którzy czyn-
nie wezmą udział we wdrażaniu 
dualnego systemu nauczania w 
szkołach na każdym etapie re-
alizowanych zadań i zapewnią 
udział 224 uczniów w stażach 
i praktykach zawodowych w 
swoich przedsiębiorstwach.
 Uczniowie będą brać udział 
w stażach i praktykach w świę-
tokrzyskich firmach, a nauczy-
ciele w kursach i szkoleniach. 
W ramach programu zaplano-
wano także: zajęcia dodatkowe 
m.in. z informatyki, nauczanie 
przedsiębiorczości, uczestnic-
two w branżowych targach w 
kraju i poza nim, czy spotkania 
promujące szkolnictwo zawo-
dowe.
 - Wierzę, że uczniowie chęt-
nie wezmą udział w projekcie  i 
dzięki niemu znajdą dla siebie 
dobry fach i dobą specjalizację 
– mówił Grzegorz Orawiec.  
 Jacek Wołowiec, dyrektor 
Świętokrzyskiego Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli pod-
kreślił, że szkoły zawodowe 
odzyskają  swoją popularność 
poprzez doinwestowanie. – 
Dużo mówiono o reformie 
szkolnictwa zawodowego, lecz 
brakowało na to środków. Aby 
ranga szkół zawodowych wzro-
sła, należy w nie zainwestować 
oraz je doposażyć. Ogromną 
rolę w procesie edukacji od-
grywają nauczyciele i to m.in. 
od ich zaangażowania zależeć 
będzie jakość edukacji. Wierzy-
my, że te szkoły mogą się zmie-
nić, ważna jest kreatywność, 
innowacyjność, współpraca 
samorządu, przedsiębiorców i 
placówek doskonalenia – dodał 
Jacek Wołowiec. 

Paulina Strojna 

Karol Kaczmarski, prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii otrzymuje umowę partnerską od Marka Szczepanika, 

członka Zarządu Województwa

Partnerzy projektu Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region
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Nasz Region 2 (110) / 2016 PODPATRZONE, PODSŁUCHANE...

– Panie Michale, ależ pan wysoki…
– Stanąłem na palcach panie marszałku!

„W tym małym kwiatku czerwonym 
Szczęście zamyka się moje,
Cały mój świat wymarzony

I wszystkie uśmiechy Twoje!”

Ręce w górę, w przód i w bok, 
mały przysiad no ‑ i hop!

Na prawo patrz!„Dałeś mi Panie zbroję, dawny kuł płatnerz ją 
W wielu pogięta bojach, w wielu ochrzczona krwią”

– Panowie, wpuszczą mnie z tym czekiem do banku?
– Wpuszczą, wpuszczą. Byle się w okienku zmieścił…

– Wygramy spokojnie! Jedną.

– O Victorio, moja Victorio!
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Nasz Region 2 (110) / 2016 DLA SOŁTYSÓW

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. 

 Fundusz sołecki jest wyod-
rębniany z budżetu gminy, a 
kwota przypadająca na dane 
sołectwo jest obliczana według 
wzoru zawartego w art. 3 ust. 1 
ustawy z dn. z dnia 21 lutego 
2014 r. o funduszu sołeckim. 
Wysokość tej kwoty zależy od 
liczby mieszkańców sołectwa 
oraz od dochodów gminy. 

Sołtys z powiatu kieleckiego:  
 – Czy pieniądze z funduszu 
sołeckiego można przezna‑
czyć na remonty przydrożnych 
kapliczek i krzyży? Na terenie 
naszego sołectwa jest sporo ta‑
kich obiektów upamiętniających 
wydarzenia historyczne, bardzo 
cennych dla lokalnej społecz‑
ności. Niestety, niektóre z nich 
są w bardzo złym stanie, dlate‑
go na zebraniu mieszkańców 
już rozmawialiśmy o potrzebie 
ich odrestaurowania, gdyby 
było możliwe wsparcie takiego 
zadania w ramach funduszu so‑
łeckiego.

Zbigniew Stefańczyk: – Spo-
sób wydatkowania środków z 
funduszu sołeckiego określa 
ustawa z dn. 21 lutego 2014 
r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 
2014 poz. 301). Zgodnie z jej 
zapisami środki te można prze-
znaczać na realizację przedsię-
wzięć, które są zadaniami wła-
snymi gminy, służą poprawie 
warunków życia mieszkańców i 
są zgodne ze strategią rozwoju 

gminy. Podstawą do określenia 
zakresu zadań dopuszczal-
nych do realizacji w ramach 
funduszu sołeckiego jest art. 7 
ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. 
1990 nr 16 poz. 95). 
 By odpowiedzieć na posta-
wione pytanie, należy ustalić, 
czy dany obiekt jest wpisany do 
rejestru zabytków i czy gmina 
ma jakiś tytuł prawny do za-
bytku. Sfinansowanie remontu 
obiektów takich jak przydroż-
ne kapliczki czy krzyże byłoby 
możliwe tylko wtedy, gdyby były 
one wpisane do rejestru zabyt-
ków. Jak mówi bowiem art. 7 
ust. 1 pkt 9 ustawy o samorzą-
dzie gminnym: „Zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty 
należy do zadań własnych gmi-
ny. W szczególności zadania 
własne obejmują sprawy: (…) 
ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami (…)”. Finansowanie 
takich zadań następuje zgod-
nie z przepisami ustawy z dn. 
23 lipca 2003 r. o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568), 
której art. 71, ust. 1 i 2 mówi: 
„1. W zakresie sprawowania 
opieki nad zabytkami osoba fi-
zyczna lub jednostka organiza-
cyjna posiadająca tytuł prawny 
do zabytku wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczy-
stego, trwałego zarządu, ogra-
niczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązanio-
wego finansuje prowadzenie 
prac konserwatorskich, restau-
ratorskich i robót budowlanych 
przy tym zabytku.
2. Sprawowanie opieki nad za-
bytkami, w tym finansowanie 
prac konserwatorskich, restau-
ratorskich i robót budowlanych 
przy zabytku, do którego tytuł 
prawny, określony w ust. 1, 
posiada jednostka samorządu 
terytorialnego, jest zadaniem 
własnym tej jednostki”.
 W przypadku gdy obiekt nie 
jest wpisany do rejestru zabyt-
ków i gmina nie ma do niego 
tytułu prawnego – nie ma możli-
wości sfinansowania remontu z 
funduszu sołeckiego.

Sołtys z powiatu pińczowskie-
go:
  – Czy ze środków funduszu 
sołeckiego można pokryć kosz‑
ty uszycia strojów dla działają‑
cego w naszej miejscowości 
zespołu ludowego?

Zbigniew Stefańczyk: – Zgod-
nie z zapisami przywołanej 
wyżej ustawy o samorządzie 
gminnym zakup strojów dla ze-
społu ludowego działającego 
na terenie gminy może się mie-
ścić w ramach realizacji zadań 
własnych gminy z zakresu kul-
tury (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy 
o samorządzie gminnym) oraz 
promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 
18 ustawy o samorządzie gmin-
nym). We wniosku sołectwa 
należałoby zatem podkreślić 
działalność zespołu w zakresie 
podtrzymywania tradycji i kul-
tury ludowej oraz jego rolę w 
promocji gminy poprzez udział 
w przeglądach, festiwalach. 

oprac. Joanna Majewska

Fundusz sołecki na przyszły rok gmina 
może wyodrębnić do końca marca
Do 31 marca 2016 roku rady gmin podejmują uchwały o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego 
w kolejnym roku kalendarzowym, czyli w 2017. Jeśli termin zostanie przekroczony, to nie będzie możliwości wy-
dzielenia funduszu sołeckiego od następnego roku.

 Kwoty wyliczone dla po-
szczególnych sołectw wójt, 
burmistrz lub prezydent muszą 
przedstawić sołtysom do 31 
lipca roku poprzedzającego 
rok, w którym poniesione zo-
staną wydatki. W tym samym 
terminie informację o wysoko-
ści funduszów dla sołectw wójt 
musi przekazać wojewodzie. 

Przekroczenie tego terminu 
skutkuje utratą przez gminę 
prawa do zwrotu części wy-
datków wykonanych w ramach 
funduszu w danym roku bu-
dżetowym.
 Gmina otrzymuje z budżetu 
państwa zwrot, w formie dota-
cji celowej, części wydatków 
wykonanych w ramach fundu-

szu. Może to być, zgodnie z 
art. 3 ust. 8 ustawy o funduszu 
sołeckim, 20, 30 lub 40 pro-
cent poniesionych wydatków, 
w zależności od zamożności 
gminy. Najbiedniejsze gminy 
otrzymują najwyższy procento-
wo zwrot. 

 J.M.
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Krzyżówka
 Litery z pół ponumerowanych w prawych dolnych rogach ułożone od 1 do 23 utworzą hasło. Wśród autorów prawidłowych 
odpowiedzi wylosujemy nagrody. Rozwiązania prosimy nadsyłać listownie na adres Redakcji. Czekamy do 18 marca br.

 Z przyjemnością informujemy, że upominek za rozwiązanie krzyżówki sprzed miesiąca otrzymuje pan Zenon Gawor 
z Sandomierza. Hasło – rozwiązanie krzyżówki brzmiało oczywiście „Świętokrzyska zima”.

POZIOMO:
1. właściciel firmy, 6. wróży z ręki albo z kart,  8. jedna z nauk,  10. odkrycie, olśnienie,  14. akrobacje w cyrku,  16. ostra przyprawa kuchenna, 17. 
wielobok,  18. obłuda, nieszczerość, 19. Fetting, Niziurski,  21. muzyczne opracowanie utworu, 22. odziedziczona ziemia, majątek,  23. wesoła 
zabawka na sznurku,  24. czeka na pasażerów na postoju, taryfa,   25. dawna forma walki okrętów, 26. portowe nabrzeże

PIONOWO:
1. giermek,  2. Adam – krakowski poeta, eseista, prozaik, 3. kwaśna przyprawa, 4. marzycielka, fantastka,  5. koń czystej krwi,  7. Andrzej 
z „Potopu”,  9. bunt na wielką skalę, 11. kozłek lekarski  w kroplach, 12. jaśnie wielmożny, 13. zaniechanie walki,  poddanie się,  15. topór 
wojenny Indian,  16. miejscowość ze szklanym domem,  20. Jeżowska, piosenkarka 

Krzyżówkę przygotował Robert Siwiec


