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 Pierwsza część wizyty Komi-
sarz Coriny Creţu miała miejsce 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Świętokrzyskie-
go, w którym spotkała się ona 
z przedstawicielami Samorzą-
du Województwa: wiceprze-
wodniczącym Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
Grigorem Szaginianem, mar-
szałkiem Adamem Jarubasem, 
członkiem Zarządu Wojewódz-
twa Markiem Szczepanikiem 
oraz dyrektorem Departamentu 
Polityki Regionalnej, Grzego-
rzem Orawcem. Pani Komisarz 
towarzyszyli m.in. członek Ga-
binetu Komisarza Jan-Mikołaj 
Dzięciołowski, dyrektor Przed-
stawicielstwa Komisji Europej-
skiej w Polsce Marek Prawda, 
dyrektor Dyrekcji Generalnej 
ds. Polityki Regionalnej Komisji 
Europejskiej Patrick Amblard 
i Karolina Tilman z Dyrekcji Ge-
neralnej ds. Polityki Regionalnej 
i Miejskiej. Rozmowa dotyczy-
ła priorytetowego charakteru 
dostępności komunikacyjnej 
Regionu oraz kontynuacji po 
roku 2020 wsparcia w ramach 
Programu Operacyjnego Pol-
ska Wschodnia. W później-
szym spotkaniu i konferencji 
prasowej uczestniczyli również 
Wojewoda Świętokrzyski Agata 
Wojtyszek oraz Prezydent Kielc, 
Wojciech Lubawski.
 - Jest mi niezwykle miło, że 
możemy dziś gościć tak znako-
mitych gości na czele z panią 
Coriną Creţu, Komisarz ds. Poli-
tyki Regionalnej. Jest to dla nas 
ogromny zaszczyt. Wizyta Pani 
Komisarz związana jest z nową 
inicjatywą Unii Europejskiej, 
Lagging Regions. Jej celem 
jest zinwentaryzowanie najwięk-
szych przeszkód w rozwoju re-
gionu i wspólne wypracowanie 

Świętokrzyskie pierwszym regionem 
programu Lagging Regions

Podczas wizyty w województwie świętokrzyskim Komisarz ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej Coriny 
Creţu, podpisany został list intencyjny w ramach inicjatywy Lagging Regions, która ma pomóc czterem europejskim 
regionom w jeszcze szybszym rozwoju. Komisarz rozmawiała z władzami województwa świętokrzyskiego również 
na temat dostępności komunikacyjnej w regionie oraz kontynuacji po 2020 roku wsparcia w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia.

rozwiązań, mających pomóc 
regionom przezwyciężyć pro-
blemy rozwojowe. Jest to dla 
nas bardzo ciekawe doświad-
czenie i czujemy się wyróżnieni, 
że właśnie w Świętokrzyskim 
będziemy mogli rozpoczynać 
tę inicjatywę. W naszym przy-
padku będzie ona odnosić się 
do trzech barier rozwojowych 
- braku wystarczających po-
wiązań pomiędzy kształceniem 
zawodowym a rynkiem pracy, 
wsparciem przedsiębiorstw 
sektora energetycznego oraz 

ułatwienia dostępu do zakła-
dania nowych przedsiębiorstw 
i skrócenia czasu potrzebne-
go na dokonanie tego – mówił 
marszałek Adam Jarubas. 
 - Chcę gorąco podziękować 
za zaproszenie, które daje mi 
okazję zobaczenia tego piękne-
go regionu i otwarcia inicjatywy 
Lagging Regions. Jestem dum-
na, że prowadzona w państwa 
województwie polityka spójno-
ści miała duży wpływ na roz-
wój ekonomiczny tego regio-
nu. Według naszych obliczeń, 

wysokość PKB na mieszkańca 
województwa świętokrzyskiego 
w ostatnich kilkunastu latach 
podwoiła się, a inwestycje nad 
badaniami i rozwojem dopro-
wadziły do najszybszego wśród 
polskich województw tempa 
rozwoju. Region ten ma rów-
nież wielu wykształconych pra-
cowników, co dobrze świadczy 
o jego przyszłości. Mimo tak 
spektakularnego wzrostu, PKB 
nadal nie przekracza połowy 
średniej w Unii Europejskiej, 
a wielu wykształconych ludzi 

Po podpisaniu listu intencyjnego w ramach inicjatywy Lagging Regions
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pozostaje bez pracy i mamy 
nadzieję, że wspólnie będzie-
my mogli sprostać wyzwaniom 
stojącym przed tym regionem – 
mówiła Komisarz Corina Creţu.
 Przedstawiciele trzech stron: 
Komisji Europejskiej, Minister-
stwa Rozwoju oraz Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, podpi-
sali list intencyjny w ramach 
inicjatywy Lagging Regions. 
Zakłada ona zidentyfikowanie 
najważniejszych barier, które 
hamują rozwój gospodarczy 
regionów, a następnie opraco-
wanie odpowiedniego planu 
działań, mających za zadanie 
przyspieszenie procesu wy-
równywania różnic w poziomie 
rozwoju między regionami sła-
biej rozwiniętymi, a resztą Unii 
Europejskiej. 
 - Chcemy korzystać z do-
brych praktyk europejskich 
w tych obszarach, ale przede 
wszystkim zależy nam na jak 
najbardziej efektywnym wyko-
rzystaniu funduszy europej-
skich. Wiele udało się dotych-

czas zrobić, ale jeszcze sporo 
przed nami. Zależy nam na 
budowaniu powiązań między 
sektorem nauki a przedsiębior-
czością ale również na ważnych 
projektach w zakresie infra-
struktury, których nasze woje-
wództwo potrzebuje – powie-
dział marszałek Adam Jarubas 
już po podpisaniu umowy.
 Zaplanowane w ramach tej 
inicjatywy przedsięwzięcia mają 
przede wszystkim charakter 
doradczy i ukierunkowane są 
na wzmocnienie efektywności 
działań realizowanych w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020. 
 - Musimy mieć pewność że 
kształcone będą osoby, których 
umiejętności będą dostosowa-
ne do potrzeb rynku. Nad tym 
chcemy przede wszystkim pra-
cować. Kolejnym wyzwaniem 
stojącym przed województwem 
jest ułatwienie startu przed-
siębiorcom. Chcemy wspólnie 

przeanalizować, dlaczego zało-
żenie firmy w Kielcach zajmuje 
więcej niż w jakimkolwiek innym 
polskim mieście. Wczoraj i dziś 
rozmawialiśmy z marszałkiem o 
inteligentnych specjalizacjach 
tego regionu, które również są 
niezwykle ważne. Jako UE bę-
dziemy wdrażać dobre i spraw-
dzone praktyki w tym regionie, 
który ma bardzo wiele do za-
oferowania w wielu branżach, 
a Kielce są ważnym i dobrze 
położonym miastem. Chcę 
podziękować wszystkim za za-
angażowanie w moją wizytę i 
jestem optymistką, że uda nam 
się rozwiązać wspomniane pro-
blemy. Jestem pewna, że ten 
region będzie mógł być przykła-
dem dla innych regionów Unii 
Europejskiej. To dobry znak, że 
nasz pierwszy dokument pod-
pisujemy właśnie w świętokrzy-
skim - dodała Corina Creţu, Ko-
misarz ds. Polityki Regionalnej 
Komisji Europejskiej.
 Świętokrzyskie jest pierw-
szym z czterech regionów Unii 
Europejskiej, które przystąpiło 
do inicjatywy. Oprócz naszego 
województwa, w najbliższych 
dniach list intencyjny podpiszą 
jeszcze województwo pod-
karpackie oraz dwa regiony 
północnej Rumunii. Długość 
projektu to jeden rok. Już za 
10 dni do Kielc przyjadą przed-
stawiciele Komisji Europejskiej, 
by wspólnie pracować nad tą 
inicjatywą.
 - Dziękujemy pani komisarz 
za to, że przyjechała do Pol-
ski i do Kielc. Świętokrzyskie 
nadal należy do grupy bied-
niejszych regionów Unii Euro-
pejskiej, ale należy przyznać, 

że wśród 5 regionów Polski 
Wschodniej, radzi sobie najle-
piej. Inicjatywy takie jak Lag-
ging Regions są niezwykle waż-
ne i doceniam fakt, że komisja 
nie tylko dokonuje diagnozy wy-
zwań i barier w poszczególnych 
regionach, ale stara się również 
na konkretnych przykładach 
pokazywać, jak można po-
szczególne problemy rozwiązy-
wać. Cieszymy się, że przykład 
realizowany w województwie 
świętokrzyskim, może nam po-
służyć jako dobra praktyka dla 
innych regionów - dodał Jerzy 
Kwieciński, Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rozwoju.
 Kolejnym punktem wizyty 
Komisarz Cretu było Święto-
krzyskie Centrum Onkologii, 
w którym dyrektor tej placówki, 
Stanisław Góźdź, zaprezento-
wał projekt „Rozbudowa Od-
działu Onkohematologicznego 
w Świętokrzyskim Centrum 
Onkologii w Kielcach”, który był 
współfinansowany ze środków 
RPOWŚ 2007-2013. 
 W programie wizyty Komi-
sarz Cretu w stolicy wojewódz-
twa świętokrzyskiego znalazł 
się również Klasztor Księży Pal-
lotynów na Wzgórzu Karczówka 
w Kielcach.
 - Chcemy pokazać pani Ko-
misarz, że środki zainwestowa-
ne w tym regionie, to środki do-
brze ulokowane, stąd nasze wi-
zyty w Świętokrzyskim Centrum 
Onkologii czy w klasztorze na 
Karczówce, bowiem korzystały 
one w ostatnich latach z fundu-
szy unijnych – dodał marszałek 
Adam Jarubas.

Joanna Majewska,
Mateusz Cieślicki

Komisarz Cretu cieszyła się z odwiedzin w Świętokrzyskiem

Komisarz Cretu mogła przyjrzeć się codziennej pracy w ŚCO

W programie wizyty Komisarz Cretu w stolicy
województwa świętokrzyskiego znalazł się również Klasztor

Księży Pallotynów na Wzgórzu Karczówka w Kielcach
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 Podpisane we wtorek, 12 
kwietnia porozumienie określa 
zasady współpracy pomiędzy 
Województwem Świętokrzyskim 
a Województwem Małopolskim 
w zakresie przygotowania, pro-
wadzenia procedury przetargo-
wej oraz realizacji zadania in-
westycyjnego pn. „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 973 na 
odcinku Busko –Zdrój – Nowy 
Korczyn – Borusowa wraz z bu-
dową przeprawy mostowej na 
rzece Nidzie oraz rzece Wiśle”.
 - Cieszę się, że wspólnie z na-
szymi sąsiadami i przyjaciółmi, z 
którymi od lat współpracujemy, 
choćby przy zakupie składów 
pociągów, podpisujemy to po-
rozumienie, które jeszcze lepiej 
połączy nasze województwa. 
Jest to niezwykle ważny pro-
jekt, który stanowi uzupełnienie 
pewnej luki na mapie między 
naszymi regionami. Brak tego 
mostu sprawiał problemy nie tyl-
ko dla mieszkańców, ale również 
dla transportu gospodarczego. 
Jesteśmy na etapie, na którym 
możemy powiedzieć, że jeste-
śmy gotowi na rozpoczęcie naj-
ważniejszego etapu inwestycji. 
Dziękujemy marszałkom woje-
wództwa świętokrzyskiego za 
to, że to ich region będzie lide-
rem tej inwestycji - mówił przed 
podpisaniem umowy marszałek 
województwa małopolskiego, 
Jacek Krupa.
 Porozumienie w sprawie bu-
dowy przeprawy mostowej na Wi-
śle, łączącej oba województwa, 
zostało podpisane przez mar-
szałka województwa świętokrzy-
skiego Adama Jarubasa i ówcze-
snego marszałka województwa 
małopolskiego Marka Sowę 31 
października 2013 roku w Nowym 
Korczynie. Na jego mocy rozpo-

Most na Wiśle
w Nowym Korczynie coraz bliżej

Marszałkowie województw świętokrzyskiego i małopolskiego - Adam Jarubas i Jacek Krupa, wicemarszałek wo-
jewództwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak oraz członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Leszek Zegzda 
podpisali w Krakowie porozumienie w sprawie wspólnej inwestycji drogowej, której elementem będzie m.in. budo-
wa mostu na Wiśle w Nowym Korczynie. Zastąpi ona przeprawę promem, która jest teraz jedyną formą przemiesz-
czania się pomiędzy Nowym Korczynem w naszym regionie, a Borusową w Małopolsce. - To będzie najważniejsza 
faza wyczekiwanej od pokoleń inwestycji, która ułatwi życie mieszkańcom i spowoduje rozwój gospodarczy – pod-
kreślał marszałek Adam Jarubas. Świętokrzyskie będzie liderem przedsięwzięcia.

częły się przygotowania do zada-
nia inwestycyjnego pn. „Rozbu-
dowa drogi wojewódzkiej nr 973 
na odc. Busko Zdrój – Nowy Kor-
czyn - Borusowa wraz z budową 
przeprawy mostowej na rz. Nidzie 
oraz rz. Wiśle”.
 Następnie rozstrzygnięty zo-
stał przetarg na wykonanie prac 
projektowych tego zadania, a 
najkorzystniejsza okazała się 
oferta firmy - PROMOST COL-
SULTING Rzeszów na kwotę 
432 960,00 zł brutto. Przetarg 
zakładał m.in. opracowanie 
wielowariantowej koncepcji roz-
budowy drogi wojewódzkiej nr 
973 i przeprawy mostowej na 
rz. Nidzie oraz rz. Wiśle, wraz z 
pozyskaniem decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia jak 
również opracowanie Programu 
Funkcjonalno - Użytkowego oraz 
Studium Wykonalności.
 - Mam zaszczyt, że uczest-
niczę w tej inwestycji niemal od 
początku jej realizacji, czyli od 
2007 roku, kilka pierwszych lat 
przepracowaliśmy koncepcyjnie. 
Teraz możliwe jest przejście do 
głównej fazy tej jednej z najważ-
niejszych inwestycji drogowych 

dla województwa świętokrzy-
skiego, która jest istotną częścią 
naszego Planu Transportowego. 
Do przeprowadzania wspólnych 
inwestycji potrzeba konsensusu i 
współpracy i dziękujemy, że pro-
ces ten przebiega tak dobrze. 
Mamy zabezpieczone środki i 
wierzymy, że most pozwoli na 
rozwój gospodarczy obu regio-
nów. To jednocześnie spełnienie 
marzeń wielu pokoleń miesz-
kańców południa województwa 
świętokrzyskiego, bo przeprawa 
ta była niezwykle oczekiwana 
przez nich. Poprzednia zosta-
ła zniszczona podczas II wojny 
światowej i teraz możliwa była 
jedynie podróż promem z jedne-
go brzegu na drugi - powiedział 
marszałek województwa święto-
krzyskiego, Adam Jarubas.
 Inwestycja zostanie podzielo-
na na 3 etapy:
1. odcinek od Buska Zdroju do 
mostu na Wiśle – finansowany w 
100% przez województwo świę-
tokrzyskie;
2. most na Wiśle – finansowany 
przez obie strony po 50%;
3. odcinek od mostu na Wiśle 
po stronie małopolskiej (wraz z 
dojazdami) do Borusowej – fi-

nansowany w 100% przez woje-
wództwo małopolskie.
 - Koszty obiektu mostowego 
w tej inwestycji będą dzielone po 
połowie, a każda ze stron pokry-
je koszty budowy dojazdów do 
niego po swojej stronie. W wo-
jewództwie świętokrzyskim bę-
dzie to inwestycja nieco większa 
bowiem jednocześnie budujemy 
drugi most na rzece Nidzie oraz 
obwodnice Zbludowic i Nowego 
Korczyna. Świętokrzyskie bę-
dzie liderem tej inwestycji, a po 
jej zakończeniu będzie zarządcą 
obiektu, jednak liczymy, że współ-
praca będzie pełna i zgodna. 
Mamy bardzo dobre doświad-
czenia z budowy mostu w Po-
łańcu wspólnie z województwem 
podkarpackim i liczymy na to, że 
tu współpraca będzie układała się 
równie owocnie - mówił wicemar-
szałek województwa świętokrzy-
skiego, Jan Maćkowiak.
 W podpisaniu porozumie-
nia brał również udział dyrektor 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, Damian Urba-
nowski, który przedstawił szcze-
góły inwestycji. - Przetarg w try-
bie zaprojektuj - zbuduj chcieli-
byśmy ogłosić jak najszybciej, 
być może w sierpniu będzie 
możliwe jego rozstrzygnięcie, 
choć trzeba pamiętać, iż jest to 
duża procedura. Mamy nadzie-
ję, że do kwietnia 2017 roku uda 
się uzyskać Zezwolenie na Reali-
zację Inwestycji Drogowej, które 
pozwoli nam na przystąpienie do 
prac. Bardzo wstępne szacunki 
projektanta mówią, że cała in-
westycja może kosztować około 
200 mln złotych.
 Planowany termin zakończe-
nia całej inwestycji to wrzesień 
2019 roku.

Mateusz Cieślicki

Podpisanie porozumienia umożliwia rozpoczęcie procedury przetargowej
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 – To bardzo ważny moment 
dla naszej lecznicy, ponieważ 
głównym problemem onkologii 
jest rak płuc. W tej chwili ośro-
dek onkologiczny bez torako-
chirurgii jest po prostu niepełny 
– mówił prof. Stanisław Góźdź, 
dyrektor ŚCO.
 Od 2009 roku, w strukturach 
Działu Chirurgii Onkologicznej 
ŚCO, działał mały Pododdział 
Chirurgii Klatki Piersiowej. Po-
czątkowo dysponował sze-
ścioma łóżkami oraz dwoma 
lekarzami specjalistami. W 
styczniu 2016 r. jednostka prze-
kształcona została w Klinikę 
Chirurgii Klatki Piersiowej, która 
dysponuje łóżkami dla szes-
naściorga pacjentów, a kadra 
obejmuje 4 specjalistów oraz 
jednego rezydenta na specja-
lizacji. Nowo powstałą Kliniką 
Chirurgii Klatki Piersiowej kie-
ruje prof. Paweł Rybojad, spe-
cjalista chirurgii klatki piersiowej 
w ŚCO: – Klinika prowadzi cały 
przekrój diagnostyczny, jak i 
leczniczy, związany z choroba-
mi nowotworowymi klatki pier-

Klinika Chirurgii Klatki
Piersiowej oficjalnie otwarta
W Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach uroczyście zainaugurowano działalność Kliniki Chirurgii Klatki 
Piersiowej. W wydarzeniu udział wzięli specjaliści z dziedziny torakochirurgii z całej Polski, a także członek Zarzą-
du Województwa Świętokrzyskiego, Marek Szczepanik. - Otwarcie Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej to historyczne, 
wyjątkowe wydarzenie w dziejach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. O jego ważności świadczy m.in. udział 
konsultanta w dziedzinie torakochirurgii oraz cenionych specjalistów z całej Polski, którzy specjalnie przyjechali do 
Kielc. Samorząd Województwa nieustannie wspiera kolejne inwestycje i inicjatywy, które mają na celu podnoszenie 
standardów leczenia – podkreślał Marek Szczepanik.

siowej, przede wszystkim raka 
płuc, który pozostaje na całym 
świecie największym proble-
mem medycznym. To choroba 
opatrzona największym od-
setkiem śmiertelności – mówił 
prof. Paweł Rybojad. Dodał, że 
zadaniem kliniki jest diagno-
styka oraz leczenie, ale także 
działalność dydaktyczno-ba-
dawcza, która jest niezbędna 
do profesjonalnego nauczania 
studentów kierunku lekarskiego 

na Uniwersytecie Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach.
 W województwie świętokrzy-
skim specjaliści torakochirurdzy 
przyjmują pacjentów w dwóch 
lecznicach – w Klinice Chirurgii 
Klatki Piersiowej w ŚCO oraz 
Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy w 
Czerwonej Górze. Profesor Sta-
nisław Góźdź zauważa, że po-
trzeby specjalistycznego lecze-
nia w dziedzinie chorób płuc są 
coraz większe, a lekarze pracują-

cy w tych placówkach nie narze-
kają na brak pacjentów. Według 
danych statystycznych rak płuc 
zabija więcej Polaków niż sześć 
następnych najbardziej śmiertel-
nych nowotworów złośliwych.
 Konsultant krajowy ds. chi-
rurgii klatki piersiowej, prof. 
Tomasz Grodzki informuje, że 
polska torakochirurgia znajduje 
się na bardzo wysokim pozio-
mie, specjaliści w tej dziedzinie 
są wysoko oceniani na całym 
świecie. - Jednocześnie mamy 
w Polsce bardzo duży problem 
z rakiem płuc, ponieważ rocz-
nie choruje na niego 20 tysięcy 
osób, większość chorych za 
późno udaje się na badania, 
ponieważ płuca nie bolą. Przez 
świat przetacza się „tsunami” 
onkologiczne. To choroba cy-
wilizacyjna stanowiąca problem 
nie tylko zdrowotny ale ekono-
miczny, społeczny i socjalny dla 
wielu krajów świata, w tym dla 
Polski, dlatego konieczne jest 
inwestowanie w onkologię – tłu-
maczy prof. Tomasz Grodzki.

Emilia Sitarska

Otwieranie tak nowoczesnego oddziału, to czysta przyjemność

Radości towarzyszącej otwarciu nie mógł ukryć
Stanisław Góźdź, dyrektor ŚCO

Taki sprzęt
będzie pomagał w leczeniu chorych
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 Piotr Gliński odwiedził  Pa-
łacyk Henryka Sienkiewicza w 
Oblęgorku, Pałac Biskupów 
Krakowskich w Kielcach oraz 
Muzeum Regionalne w Wiślicy.
 Marszałek Adam Jarubas 
zachęcał wszystkich, zarówno 
dyrektorów szkół, kierowników 
instytucji kultury, jak i obywa-
teli, by podejmowali inicjatywy 
upamiętniające postać Henry-
ka Sienkiewicza i jego związki 
z naszym regionem.  - Powin-
niśmy podejmować inicjatywy, 
nie tylko podczas Roku Sien-
kiewiczowskiego, upamięt-
niające i popularyzujące twór-
czość wielkiego pisarza. Warto 
też pokazywać jego wrażliwość 
społeczną, oddanie dla ojczy-
zny. Chciałbym zaapelować o 
obywatelski wymiar naszego 
świętowania, dokumentowania 
i pokazywania postaci Sienkie-
wicza. Proszę, by każdy z nas 
zadał sobie pytanie, jak udoku-
mentować i sławić tę postać. To 
ważne zadanie dla mieszkań-
ców Świętokrzyskiego, ziemi, 
z którą związany był pisarz. 
Powinniśmy więc wyrażać i po-
twierdzać swoim działaniem te 
wartości, które głosił przed wie-
kiem twórca - mówił marszałek 
Adam Jarubas.
 Jak poinformował Robert 
Kotowski, dyrektor Muzeum 
Narodowego w Kielcach, in-
stytucja przygotowała szereg 
wystaw i spotkań, upamiętnia-
jących postać Henryka Sien-
kiewicza. - Zorganizujemy bar-
dzo ciekawe wydarzenia, na 
płaszczyźnie ekspozycyjnej, 
naukowej, wydawniczej. Już 
15 kwietnia otwieramy pierw-
szą wystawę dotyczącą życia  
spędzonego przez pisarza w 

Uroczysta inauguracja obchodów
Roku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

- Z olbrzymią przyjemnością goszczę na ziemi świętokrzyskiej, ojczystej ziemi wielkiego pisarza, kochanego przez 
Polaków, który właśnie dla nas tworzył ku pokrzepieniu serc. Otwierając obchody Roku Henryka Sienkiewicza w 
Oblęgorku, w jego posiadłości, chcę podkreślić wagę potrzeby szerzenia wśród obywateli postaw patriotycznych, 
wartości chrześcijańskich i umiłowania ojczyzny - podkreślał przebywający w Świętokrzyskiem wicepremier, Mini-
ster Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński. Marszałek Adam Jarubas zachęcał  do podejmowania inicja-
tyw upamiętniających postać Henryka Sienkiewicza i jego związki z naszym regionem. W spotkaniu wzięła udział 
również Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa oraz Małgorzata Kowalińska, wicedyrektor Departamen-
tu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Szwajcarii, zatytułowaną „Czas 
mierzony szwajcarskim zega-
rem”, poświęconą działalno-
ści społecznej twórcy „Janko 
Muzykanta”. Kolejną wystawą 
będzie „Henryka Sienkiewi-
cza pióro wieczne”, na której 
pokażemy rękopisy pisarza. 
Najważniejszym wydarzeniem 

naukowym będzie konferencja 
naukowa, poświęcona twór-
czości Sienkiewicza. Oblęgorek 
ma znaczące zbiory związane z 
pisarzem, które zostaną zapre-
zentowane w wydanym w tym 
roku katalogu. Będzie pokazany 
m.in. pamiętnik pierwszej żony 
pisarza, Marii z Szetkiewiczów, 

który może okazać się waż-
nym elementem w odkrywaniu 
nieznanych dotąd wydarzeń z 
życia Sienkiewicza. Będzie też 
kino letnie w pałacyku, literacki 
piknik w Oblęgorku, zlot szkół 
imienia pisarza. Przygotowuje-
my także wystawę poświęconą 
Henrykowi Sienkiewiczowi, któ-
rą pokażemy w Senacie RP, być 
może także w Sejmie. W Cze-
chach, przy współpracy Instytu-
tu Polskiego w Pradze, chcemy 
pokazać życie i twórczość na-
szego wielkiego Polaka, bę-
dziemy również przygotowywać 
wystawę, która w listopadzie 
zostanie zaprezentowana w 
Watykanie - poinformował Ro-
bert Kotowski.
 Opis wydarzeń, jakie przy-
gotowało Muzeum Narodowe w 
Kielcach w związku z obchoda-
mi Roku Henryka Sienkiewicza, 
dostępny jest na stronie inter-
netowej placówki.

Grażyna Jachimkowska 

Adam Jarubas, Piotr Gliński i Robert Kotowski uroczyście zainaugurowali Rok Henryka Sienkiewicza

Marszałek zachęcał, aby mieszkańcy regionu
podejmowali inicjatywy przypominające pisarza
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Szanowni Państwo,
Dyrektorzy 
Szkół Podstawowych
i Gimnazjów w województwie 
świętokrzyskim

 18 grudnia 2015 roku Se-
nat Rzeczypospolitej Polskiej 
przyjął uchwałę ustanawiają-
cą rok 2016 Rokiem Henryka 
Sienkiewicza. Jak podkreślają 
w tym dokumencie  senatoro-
wie, nasz Wielki Rodak poprzez 
swoją twórczość, publicystykę 
i działalność społeczną budził 
świadomość narodową, uczył 
dumy z polskości, umiłowania 
ojczyzny i zdolności do poświę-
ceń.

„Świętokrzyskie czyta Sienkiewicza”
 - apel marszałka o włączenie się do akcji 
Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas zaprasza dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów 
w województwie świętokrzyskim do udziału w zainicjowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Święto-
krzyskiego akcji „Świętokrzyskie czyta Sienkiewicza”. Marszałek zachęca, aby 1 czerwca stał się dniem  głośnego 
czytania fragmentów wybranych dzieł Henryka Sienkiewicza. – Zapraszam pedagogów, uczniów i rodziców do 
powszechnego upamiętniania twórczości naszego Wielkiego Rodaka – mówi Adam Jarubas.

 W tym tygodniu w Oblęgorku, 
w Muzeum - Pałacyku Henryka 
Sienkiewicza, z udziałem wice-
premiera i ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego profesora 
Piotra Glińskiego zainauguro-
waliśmy ogólnopolskie obcho-
dy Roku Henryka Sienkiewicza. 
Najbliższe kilka miesięcy będzie 
więc doskonałym czasem, by 
ze wzmożoną siłą uświadamiać 
najmłodszym obywatelom Rze-
czypospolitej Polskiej oraz ich 
rodzicom, opiekunom i wszyst-
kim dorosłym wartości, które 
płyną z twórczości wielkiego 
polskiego noblisty.
 Gorąco zachęcam wszyst-
kich Państwa do podejmowania 

działań upowszechniających tę 
twórczość, a w szczególności 
we włączenie się w zainicjowa-
ną przeze mnie akcję „Świę-
tokrzyskie czyta Sienkiewi-
cza”. 1 czerwca spotkam się z 
młodzieżą Zespołu Placówek 
Oświatowych im. Henryka Sien-
kiewicza w Koniecznie, by z 
uczniami głośno poczytać frag-
menty wybranych dzieł Henryka 
Sienkiewicza. Chciałbym zapro-
ponować, aby także i w Państwa 
szkołach ten miły i zwykle wolny 
od zajęć lekcyjnych dzień upły-
nął m.in. pod znakiem czytania 
utworów mistrza. Zróbmy to 
wspólnie jak nasz region długi i 
szeroki. 

 Jednocześnie deklaruję, że 
z wielką przyjemnością obejmę 
patronatem wszelkie przedsię-
wzięcia wpisujące się w Rok 
Sienkiewiczowski. Jeśli moja 
propozycja spotka się z Pań-
stwa uznaniem, poinformujcie 
nas proszę o planowanych dzia-
łaniach (mailowo: biuro.praso-
we@sejmik.kielce.pl)  – z rado-
ścią przekażemy wiadomość o 
tym za pośrednictwem naszych 
kanałów informacyjnych. Niech 
to świętokrzyskie czytanie Sien-
kiewicza stanie się prawdziwie 
głośne i słyszane także poza 
granicami naszego regionu. 

Adam Jarubas

 Głównym punktem programu 
będzie giełda agroturystyczna 
„Swojskie Klimaty - Świętokrzy-
skie Smaki”. Ponadto odbędą się 
dwa konkursy dla wystawców: 
„Zabawka ludowa” oraz kulinar-
ny „Wiejskie smaki dzieciństwa”. 
Zainteresowane stowarzyszenia, 
gospodarstwa agroturystyczne, 
gminy oraz instytucje oferujące 
atrakcje turystyczne zapraszamy 
do udziału w jarmarku. 
 Zachęcamy do zapoznania 
się z regulaminem jarmarku, 
regulaminem konkursu kulinar-
nego oraz regulaminem na za-
bawkę ludową. Wypełnioną kartę 
zgłoszeniową należy przesłać ją 

XI Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny 
– zapraszamy do udziału
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wraz z Muzeum Wsi Kieleckiej organizuje 5 czerwca 2016r. 
„XI Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny” w Parku Etnograficznym w Tokarni. Organizatorzy zapraszają do udzia-
łu w jarmarku stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gminy oraz instytucje oferujące atrakcje turystyczne. 
Zgłoszenia należy wysłać do 23 maja.

do 23 maja 2016r. Potrzebne do-
kumenty znajdziemy na stronie 
www.sejmik.kielce.pl
 W bogatym programie im-
prezy znajdą się także wystę-
py zespołów folklorystycznych, 
folkowych, pokazy i kiermasze. 
Na scenie głównej zagra zespół 
SUMPTUASTIC.
 Z okazji Dnia Dziecka orga-
nizatorzy przygotują mnóstwo 
atrakcji dla najmłodszych. Bę-
dzie można wziąć udział w ro-
dzinnym agroturnieju, zrobić 
ekozwierzątko czy skorzystać z 
oferty Osady Średniowiecznej z 
Huty Szklanej.

Redakcja Ubiegłoroczny Jarmark Agroturystyczny
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 17 lokalnych grup działania 
oraz jedna lokalna grupa rybac-
ka złożyło w grudniu ubiegłego 
roku wnioski o wybór Lokalnych 
Strategii Rozwoju, współfinan-
sowanych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 (PROW 
2014-2020) oraz Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i 
Morze” (PO RYBY 2014-2020). 
Wnioski oceniała specjalna Ko-
misja, powołana przez Zarząd 
Województwa. Składała się ona 
z przedstawicieli Zarządu oraz 
niezależnych ekspertów. Każda 
strategia oceniana była przez 
zespół złożony z eksperta i 
pracownika Świętokrzyskiego 
Biura Rozwoju Regionalnego. 
Wszystkie złożone lokalne stra-
tegie rozwoju Komisja oceniła 
na poziomie dopuszczającym 
zawarcie umowy ramowej.
 Przyjęte do dofinansowa-
nia lokalne strategie rozwoju 
zakładają rozwój turystyki, w 
tym w szczególności budowę 
lub modernizację małej infra-
struktury turystycznej, wyty-
czanie szlaków, rewitalizację 
zabytków, promocję produktów 
lokalnych, promocję oferty tu-
rystycznej obszaru LGD oraz 
zakładanie i rozwijanie działal-
ności gospodarczej w sektorze 
turystycznym. Dużą rolę LSR-y 
przywiązują także do wzmoc-
nienia potencjału organizacji 
pozarządowych i aktywizacji III 
sektora, kształtowania liderów 
społecznych. 
 - Dla Samorządu Wojewódz-
twa, dla ŚBRR i również dla 
państwa to bardzo ważny dzień 
bowiem podpisanie umów pie-
czętuje dynamikę Regionalne-
go Programu Operacyjnego. 

Umowy ramowe
z LGD i LGR podpisane

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się podpisanie umów ramowych pomiędzy Samorządem Woje-
wództwa Świętokrzyskiego a lokalnymi grupami działania i lokalną grupą rybacką. W umowach zostały wskazane 
warunki i sposoby realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju. Dotychczasową, bardzo dobrą współpracę z LGD pod-
kreślał członek Zarządu Województwa, Piotr Żołądek.

Porównanie zrealizowanych w 
ramach poprzedniej perspek-
tywy zadań, liczby podpisanych 
umów, których było około 1700 
i wydanych pieniędzy, pokazu-
je, jak ważna jest państwa rola. 
Widzą ją również Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Komisja Europejska, o czym 
świadczy alokacja kwot finan-
sowych. Jesteście państwo 
dla nas bardzo sprawdzonym 
partnerem, a realizowane przez 
nas zadania doskonale uzu-
pełniają się, wypełniając Stra-
tegię Rozwoju Województwa 
Świętokrzyskiego. Dołożymy 
wszelkich możliwych starań ze 

strony Samorządu, by dalszy 
proces był okresem bardzo 
dynamicznych prac. Obszarów 
wiejskich nie można traktować 
tylko jako obszarów produkcji 
rolnej bo to znacznie więcej ele-
mentów infrastruktury. Bardzo 
zależało nam aby operatorami 
poszczególnych zadań były lo-
kalne grupy działania, gdyż nikt 
nie wie tak dobrze jak państwo, 
jakie sektory m.in. przedsiębior-
czości powinny być wspierane 
– mówił członek Zarządu Woje-
wództwa, Piotr Żołądek, który 
dziękował przedstawicielom 
lokalnych grup działania za do-
tychczasową aktywność.

 Ogółem w ramach konkursu 
na wybór LSR Województwo 
Świętokrzyskie dysponowało 
kwotą 36 160 050,10 euro w ra-
mach PROW 2014-2020 i kwotą 
3 000 000 euro w ramach PO 
RYBY 2014-2020. Do woje-
wództwa, za pośrednictwem 
LGD i LGR trafi łącznie ok. 
163 mln zł, w tym 151 mln zł z 
PROW i 12 mln zł z PO RYBY. W 
ramach PROW-u jest to prawie 
połowa środków przewidzia-
nych na wdrażanie części re-
gionalnej programu. Aktualnie 
województwo dysponuje na 
wszystkie działania regionalne 
PROW 2014-2020 kwotą ok. 
325 mln zł.
 - Czekaliśmy dość długo na 
ten moment, ponieważ czyn-
ności wstępne muszą zająć 
trochę czasu, szczególnie, że 
zmieniły się zasady wybierania 
lokalnych grup działania, któ-
re mogą podpisać te umowy. 
We wspomnianym procesie 
uczestniczyli eksperci z ze-
wnątrz. Bardzo cieszymy się, że 
wszystkie lokalne grupy dzia-
łania zostały zakwalifikowane 
do realizacji programu. Jest mi 
niezmiernie miło, że mogę w 
imieniu pracowników Święto-
krzyskiego Biura Rozwoju Re-
gionalnego, nadal uczestniczyć 
w tym procesie. Mamy dobre 
doświadczenia ze współpra-
cy z państwem w poprzedniej 
perspektywie i ponownie nasi 
pracownicy będą służyć pań-
stwu pomocą - mówił dyrektor 
ŚBRR, Krzysztof Domagała.
 W porównaniu z PROW 
2007-2013, budżet programu 
LEADER w województwie po-
zostaje na niezmienionym po-
ziomie ok. 150 mln zł, podczas 

Piotr Żołądek podkreślał wagę aktywności LGD w rozwoju regionu

Podpisanie umów



Świętokrzyski Informator Samorządowy 9

Nasz Region 4 (112) / 2016 WYDARZENIA
gdy cały budżet przeznaczony 
na wdrażanie działań samo-
rządowych jest mniejszy o ok. 
235 mln zł. Liczby te pokazują 
rolę, jaką ma spełnić podejście 
LEADER w rozwoju społecz-
no-gospodarczym obszarów 
wiejskich. W stosunku do po-
przedniego okresu obszar ob-
jęty LSR, realizowanymi w woj. 
świętokrzyskim, powiększył się 
o 6 gmin woj. mazowieckiego i 
3 gminy woj. śląskiego. 
 - Mamy w województwie 
świętokrzyskim najlepsze lo-

 Spotkanie było czwartym w 
ramach projektu „Dwujęzycz-
ne Świętokrzyskie”, podczas 
którego  młodzież z Kazimierzy 
Wielkiej, Buska-Zdroju, Jędrze-
jowa, Końskich, Stąporkowa 
oraz Kielc miała możliwość po-
zalekcyjnego kontaktu z angiel-
skim mówionym.
 - Z naszego projektu do tej 
pory skorzystało 1500 uczniów 
z województwa świętokrzyskie-
go  i do końca roku chcemy po-
dwoić tę liczbę – mówił Andrzej 
Łukasik, koordynator projektu i 
doradca marszałka ds. między-
narodowych. - Jesteśmy zasko-
czeni wielkim zainteresowaniem 
spotkaniami oraz wysokim po-
ziomem znajomości języków 
naszej młodzieży – dodał.
 W pierwszej części konferen-
cji zaprezentowali się językowi 
praktycy. Wojciech Drążek z 
Kongregacji Misjonarzy z Ma-
riannhill zaznaczył, że komuniko-
wanie się to nie tylko używanie ję-
zyka, ale również  emocje i prze-
kaz mentalny. Brytyjczyk Sange 
Sood,  który od 11 lat mieszka 
w Kielcach  w ciekawy i zabaw-
ny sposób opowiedział o swoich 
doświadczeniach nauczyciela 
języka angielskiego, natomiast 

Projekt „Dwujęzyczne Świętokrzyskie” 
kształci i rozwija 
Dwustu licealistów z województwa świętokrzyskiego uczestniczyło w czwartej konferencji prowadzonej w języku 
angielskim z cyklu „Dwujęzyczne Świętokrzyskie” – „Language in the Fulfilment of Your Personal Mission”. W Fil-
harmonii Świętokrzyskiej prelegenci, nauczyciele języków z Australii oraz Wielkiej Brytanii namawiali młodzież do 
jak najczęstszego używania języków obcych na co dzień. Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas 
w języku angielskim zachęcał młodych ludzi do zgłębiania umiejętności językowych.

Australijczyk Robert Cassetta-
ri skupił się na języku, z którym 
młodzież nie ma do czynienia w 
szkołach, na kursach, czy w cza-
sie formalnych zajęć.
 - W ramach projektu „Dwu-
języczne Świętokrzyskie”  od-
bywają się zajęcia w terenie, 
warsztaty, wizyty dyplomatów, 
konkursy. Ich celem jest nauka 
płynnego posługiwania się ję-
zykiem angielskim, by się ko-
munikować, podróżować, by 
być zrozumianym – podkreślał 
Adam Jarubas, marszałek wo-
jewództwa świętokrzyskiego. – 
Wśród uczestniczącej młodzie-

ży widać, że to nie jest tradycyj-
ne, podręcznikowe uczenie się, 
tylko  pasja i proces komunika-
cji na głębszym poziomie.
 W drugiej części spotkania 
bohaterami byli uczniowie, któ-
rzy wygłosili swoje panele na te-
mat dwujęzyczności: z II LO im. 
Jana Śniadeckiego w Kielcach 
Mikołaj Marcinkowski, laureat 
drugiego miejsca w ogólnopol-
skiej olimpiadzie z języka łaciń-
skiego i kultury antycznej, który 
mówi kilkoma językami m.in. 
po hiszpańsku oraz Maciej 
Stępień i Karolina Kurczych. 
Wystąpiły także: Aleksandra 

Lipecka z Zespołu Szkół Kato-
lickich im. Św. Stanisława Kost-
ki w Kielcach, laureatka wielu 
nagród, która mówi biegle po 
francusku i angielsku oraz Na-
talia Wajda z I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki w  Busku-Zdroju.
 Prelegenci zachęcali mło-
dzież do systematycznej komu-
nikacji i podkreślali,  że w mó-
wieniu nie należy być od razu 
perfekcyjnym. - Ważne, żeby 
zwalczać bariery poprzez mó-
wienie w obcym języku, które 
jest  najtrudniejsze, ponieważ 
chcemy być perfekcyjni, co po-
woduje, że się blokujemy. Nasi 
prelegenci zachęcali, żeby nie 
przejmować się kiedy wystąpią 
błędy językowe. Warto dużo mó-
wić, nawet kosztem braku do-
skonałości. To przyjdzie z cza-
sem – mówił Adam Jarubas.
 Konferencja została zor-
ganizowana przez marszałka 
województwa świętokrzyskiego 
Adama Jarubasa we współpra-
cy z Cambridge English Langu-
age Assessment oraz II Liceum 
Ogólnokształcącym im. Jana 
Śniadeckiego w Kielcach. 

Paulina Strojna 

kalne grupy działania w całej 
Polsce i nie jest to z mojej stro-
ny kokieteria. Wszyscy w kraju 
zazdroszczą nam sytuacji, że 
nasze lokalne grupy działania 
ze sobą współpracują, a nie 
rywalizują. Pracujecie państwo 
wspaniale w sieci świętokrzy-
skich lokalnych grup działania 
i współpraca z państwem jest 
prawdziwą przyjemnością. 
Dziękuję za to i liczę, że w przy-
szłej perspektywie będzie nam 
się pracować równie dobrze – 
dodała Mirosława Mochocka, 

zastępca dyrektora ŚBRR i kie-
rownik Biura PROW.
 Zawarcie umowy ramowej 
umożliwi lokalnym grupom dzia-
łania ogłaszanie naborów wnio-
sków na realizację operacji w 
ramach LSR oraz wybór operacji, 
zgodnie z przyjętymi procedurami 
wyboru i oceny. Ponad 50% środ-
ków przeznaczonych na wdra-
żanie LSR będzie skierowane na 
tworzenie nowych miejsc pracy.
 - Jesteśmy bardzo wdzięcz-
ni za to rozdanie i za tę ocenę. 
Współpracujemy i współpraco-

waliśmy z najlepszym samo-
rządem w Polsce i jesteśmy 
przekonani, że ten okres pro-
gramowania będzie równie do-
bry dla mieszkańców i przed-
siębiorców – mówili Cezary 
Huć i Witold Kowal w imieniu 
wszystkich lokalnych grup dzia-
łania z naszego województwa. 
Wręczyli oni kwiaty przedstawi-
cielom Samorządu Wojewódz-
twa i ŚBRR w podziękowaniu za 
dotychczasową współpracę.

\Mateusz Cieślicki

Organizatorzy i uczestnicy konferencji
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 - Z iloma podmiotami ban-
kowymi współpracuje dziś 
Fundusz?
 Tomasz Jakubczyk: - Obec-
nie w każdym mieście powiato-
wym i dużej części gmin nasze-
go województwa jest co naj-
mniej jedna placówka bankowa 
oferująca kredyty gospodarcze 
z poręczeniem Świętokrzyskie-
go Funduszu Poręczeniowego. 
Aktualnie współpracujemy z 
łącznie ponad 220 oddziałami 
banków oraz instytucjami finan-
sującymi, wliczając w to firmy 
leasingowe. Pełną listę można 
znaleźć na naszej stronie www.
 - Czy spółka jest już wy-
starczająco rozpoznawalna 
na rynku? Ile i na jakie kwoty 
udzielacie poręczeń?
 - Zainteresowanie jest coraz 
większe, a liczby mówią same 
za siebie. W tej chwili mamy w 
portfelu 181 poręczeń udzielo-
nych z dwóch źródeł finansowa-
nia. Z Regionalnego Programu 
Operacyjnego 136 poręczeń 
na kwotę 34 mln zł, oraz 45 po-
ręczeń z kapitału własnego na 
kwotę 18 mln zł. W obecnej per-
spektywie kończymy realizację 
projektu w ramach RPO,  który 
opiewa na 27 mln zł. Średnia 
kwota poręczenia wynosi 280 
tys., średni okres poręczenia - 
32 miesiące, średni udział na-
szego poręczenia w kredycie 
- 58 proc. 
 Aby jeszcze dobitniej zo-
brazować skalę działalności 
Świętokrzyskiego Funduszu 
Poręczeniowego Sp. z o.o., 
której głównym zadaniem jest 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
bankowemu przedsiębiorców 
należy wspomnieć, że przy ka-

Za nami 6 lat działalności Świętokrzy-
skiego Funduszu Poręczeniowego

Ostatnie lata były dla Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego czasem intensywnej pracy przy opracowywaniu 
strategii i procesów standaryzujących funkcjonowanie spółki, ale też czasem budowania  zaufania wśród instytu-
cji finansujących i przedsiębiorców korzystających z poręczeń Funduszu. Przede wszystkim był to jednak okres, 
w którym ŚFP intensywnie pracował nad zadaniami wynikającymi z projektu dotyczącego wsparcia sektora MŚP, 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-
2013. - W tym czasie stworzyliśmy rozbudowaną sieć placówek współpracujących. Negocjacje prowadzone były 
z centralami  niemalże wszystkich banków. Szczególnie trudne rozmowy dotyczyły dużych, sieciowych banków 
komercyjnych – mówi Tomasz Jakubczyk, prezes Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o.

pitałach jakimi dysponuje Fun-
dusz (30 mln zł) uruchomiliśmy 
strumień finansowania poprzez 
instytucje finansujące w kwo-
cie przekraczającej 140 mln zł. 
Inaczej mówiąc każda złotówka 
z naszego kapitału  wygenero-
wała aż 4 złotówki finansowania 
dla MSP tworząc w konsekwen-
cji ponad 220 nowych miejsc 
pracy w naszym regionie.
 Generalnie nasze poręcze-
nie sięga do 80 proc. kapitału, 
bez kosztów odsetkowych i 
prowizji. Poręczamy tylko ka-
pitał, czyli należność główną 
banku lub firmy leasingowej, 
80 proc i nie więcej niż 1,4 mln 
zł, do pięciu lat z możliwością 
wydłużenia o 6 miesięcy, czy-
li  łącznie do 66 miesięcy. Od 
stycznia 2013 roku udzielamy 
ze środków RPO poręczeń w 
formule de minimis - bez ja-
kichkolwiek kosztów dla przed-
siębiorców, za absolutne zero. 
Natomiast z kapitału własnego 
mamy prowizję według tak zwa-
nych stawek bezpiecznych, aby 
nie nosiła cech ukrytej pomocy 
publicznej. Stawki uzależnione 
są od udziału naszego porę-
czenia w kredycie i od długości 
okresu poręczenia. Wszyst-
ko jest dostępne na naszych 
stronach internetowych www.
swietokrzyskifp.pl. Zachęcamy 
zatem przedsiębiorców do za-
poznania się z naszą ofertą  i 
skorzystania z niej, bo możemy 
być naprawdę przydatnym i po-
mocnym partnerem w prowa-
dzeniu biznesu.
 - Elementem, który decy-
duje o sukcesie,  jest przede 
wszystkim sukcesywny roz-
wój oferty.

 - Tak, ma pan rację, dlate-
go i my wdrażamy produkty w 
nowych obszarach, np. porę-
czenia wierzytelności  leasingo-
wych. Aktualnie  mamy podpi-
sane dwie umowy o współpra-
cy w tym obszarze: z Pekao Le-
asing oraz Millennium Leasing. 
Wkrótce zostaną podpisane  
kolejne umowy z ING Lease 
oraz PKO Leasing. 
 Fundusz, aby zapewnić 
jeszcze bardziej kompleksowe 
wsparcie dla przedsiębiorców 
z naszego województwa, wpro-
wadził w lutym 2016 roku nowy 
produkt pod nazwą „Poręcze-
nia wadialne”. Oferta skierowa-
na jest do sektora MSP, którzy w 
ramach prowadzonej działalno-
ści gospodarczej uczestniczą 
we wszelkiego rodzaju prze-
targach. Poręczenie wadialne 
jest doskonałym substytutem 
wadium wpłacanego w formie 
środków pieniężnych. Skorzy-
stanie z tego rodzaju zabezpie-
czenia eliminuje konieczność 
wycofania przez przedsiębiorcę 
środków finansowych będą-
cych w obrocie poprzez zamro-
żenie ich na czas rozstrzygnię-
cia procedury przetargowej.
 W niedalekiej przyszłości 
planujemy uruchomić porę-
czanie wierzytelności faktorin-
gowych, i gwarancje dobrego 
wykonania kontraktu. Musimy 
stale rozszerzać naszą ofertę i 
zakres działalności. Fundusze 
poręczeniowe przy swoim cią-
gle tworzonym potencjale finan-
sowym nie są na razie w stanie 
konkurować z ofertą BGK ma-
jącą gwarancje rządowe, która 
jest tylko z tego faktu o wiele 
bardziej atrakcyjna dla banków 

komercyjnych niż nasza. Dlate-
go musimy poszukiwać nowych 
obszarów, by nasza oferta była 
ciągle aktualna i dostępna. 
Tym bardziej, że Bank Gospo-
darstwa Krajowego nie będzie 
zajmował się leasingiem, fak-
toringiem oraz wadiami. Na-
szym atutem we współpracy, 
jaką obecnie realizujemy z 34 
instytucjami finansowymi,  w 
tym 28 bankami  na terenie wo-
jewództwa świętokrzyskiego, 
jest to, że posiadamy wysoką 
ocenę ratingową (na poziomie 
inwestycyjnym), jaka została 
nam nadana przez niezależną 
agencję BCRA notyfikowaną 
w Komisji Europejskiej. Sprawia 
to, że banki trochę „odważniej” 
korzystają z naszych poręczeń.
 - Jakie są plany i zamierze-
nia Świętokrzyskiego Fundu-
szu Poręczeniowego na naj-
bliższą przyszłość?
 - Obecnie skupiamy się na 
realizacji projektu w ramach 
RPOWŚ 2007-2013, który koń-
czy się w tym roku i jednocze-
śnie przygotowujemy się do 
absorbcji środków na realiza-
cję wsparcia dla MŚP  z nowej 
perspektywy finansowej 2014-

Tomasz Jakubczyk
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 Konkurs odbędzie się w 4 
kategoriach: produkty pocho-
dzenia zwierzęcego, produkty 
pochodzenia roślinnego, na-
poje regionalne, inne produkty 
regionalne
 Konkurs ma charakter 
otwarty. Przystąpić może do 
niego każdy producent wyro-
bów regionalnych i tradycyj-
nych z województwa święto-
krzyskiego spełniający kryteria 
konkursowe.
 Warunkiem udziału w kon-
kursie jest przesłanie do dnia 
31 maja 2016 roku wypełnio-
nej i podpisanej własnoręcznie 

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo”
- XVI edycja konkursu
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza do udziału w XVI edycji konkursu wo-
jewódzkiego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy województwa święto-
krzyskiego. Udział wziąć w nim mogą rolnicy /producenci/ wytwórcy regionalnych i lokalnych produktów żywno-
ściowych o wyjątkowej jakości, dobrej renomie i cechach wynikających z tradycji regionu. Produkty konkursowe 
powinny być wytwarzane tradycyjnymi metodami, przy użyciu lokalnych surowców, 
posiadające tradycyjny skład oraz tradycyjną nazwę (nie wymyśloną na potrzeby kon-
kursu). W konkursie nie mogą brać udział gotowe potrawy.

karty zgłoszenia do koordyna-
tora regionalnego konkursu tj. 
ŚODR Modliszewice: - pocztą 
– Modliszewice, ul. Piotrkowska 
30, 26-200 Końskie z dopiskiem 
„NKD 2016”, e-mailem: gwia@
sodr.pl, faxem: 41 372 34 86, 
lub do Powiatowych Zespo-
łów Doradczych ŚODR.
 Finał konkursu odbędzie 
się 19 czerwca 2016 roku 
(siedziba Makro w Kielcach, 
ul. Transportowców 15)
 Organizatorzy na szczeblu 
regionalnym: Urząd Marszał-
kowski Województwa Święto-
krzyskiego, Świętokrzyski Ośro-

dek Doradztwa Rolniczego 
w Modliszewicach, Wojewódzki 
Dom Kultury w Kielcach, Polska 
Izba Produktu Regionalnego 
i Lokalnego, MAKRO Cash & 
Carry Polska.
 Laureaci konkursu otrzymają 
cenne nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez Marszałka Woje-
wództwa Świętokrzyskiego oraz 
sponsorów.
Kontakt:
ŚODR Modliszewice
Dział Przedsiębiorczości, Wiej-
skiego Gospodarstwa Domo-
wego i Agroturystyki
tel. 41 372 22 84 do 86

2020.  Nie są to jednak jedyne 
cele przed nami na najbliższą 
przyszłość. 
 Nowa perspektywa finanso-
wa 2014-2020 stwarza szan-
sę budowy w oparciu o środki 
z UE trwałego i efektywnego 
systemu poręczeniowo – gwa-
rancyjnego działającego także 
po 2020 r. Ograniczenie cza-
sowe programu gwarancji de 
minimis,  obsługiwanego przez 
Bank Gospodarstwa Krajowe-
go, wynikające z jego antycy-
klicznego charakteru powoduje 
potrzebę zapewnienia przed-
siębiorcom nowego instrumen-
tu ułatwiającego dostęp do 
finansowania kredytem banko-
wym. Niezbędne jest zapewnie-
nie elastycznego przejścia na 
nowe zasady gwarantowania. 
 Dotychczasowe doświad-
czenia, uwarunkowania wynika-
jące z nowej perspektywy finan-
sowej oraz możliwość wykorzy-
stania istniejącego potencjału 
poręczeniowo-gwarancyjnego 
implikują potrzebę:

1) standaryzacji procesów/pro-
duktów poręczeniowo – gwa-
rancyjnych,
2) zwiększenia efektywności 
środków publicznych zaanga-
żowanych w instrumenty porę-
czeniowe (odpowiednio wysoki 
mnożnik dzięki zapewnieniu 
akceptowalności nowego sys-
temu przez system bankowy),
3) utrzymania udziału w syste-
mie regionalnych pośredników 
finansowych przy jednoczesnej 
poprawie efektywności i zwięk-
szeniu skali ich działania,
4) oparcia systemu o środki fi-
nansowe z dwóch perspektyw 
2007 – 2013 i 2014 – 2020,
5) zapewnienia finansowej wiary-
godności nowego modelu porę-
czeniowo – gwarancyjnego przez 
Skarb Państwa, zapewnienia 
systemowej komplementarności 
oferty gwarancyjnej BGK i fundu-
szy poręczeniowych, w miejsce 
ich obecnej konkurencyjności.
 - Przypomnijmy raz jesz-
cze, kto może skorzystać z 
pomocy Funduszu?

 Oferta Świętokrzyskiego 
Funduszu Poręczeniowego 
Sp. z o.o. skierowana jest 
przede wszystkim do:
1. podmiotów, których zdolność 
kredytowa została pozytyw-
nie zweryfikowana przez bank 
bądź inną instytucję finansowa 
z którą fundusz podpisał umo-
wę o współpracy,
2. podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą mają-
cych siedzibę lub realizujących 
inwestycje na terenie woje-
wództwa świętokrzyskiego,
3. mikro, małych lub średnich 
przedsiębiorców w rozumieniu 
przepisów rozporządzenia Ko-
misji (WE)
 nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 
2008 r.,
4. organizacji pożytku publicz-
nego.
 Przy tej okazji chcę serdecz-
nie zaprosić przedsiębiorców 
oraz wszystkich zainteresowa-
nych rozpoczęciem działalno-
ści gospodarczej do kontaktu 
z nami, będzie to okazja do 

przekazania Państwu najśwież-
szej wiedzy o możliwości fi-
nansowego wsparcia Waszej 
działalności również w przyszłej 
perspektywie finansowej. Do-
datkowo oprócz aktualnej ofer-
ty naszego Funduszu wskazu-
jemy możliwości tzw. montażu 
finansowego, w którym obok 
banków pomocne są instytucje 
otoczenia biznesu, w tym Świę-
tokrzyski Fundusz  Poręczenio-
wy i Fundusz Pożyczkowy  Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego.

 Biuro ŚFP mieści się w 
Kielcach przy ul. Św. Leonar-
da 1/13. Przedsiębiorcy mogą 
uzyskać wszelkie informacje 
dotyczące poręczeń pod nr tel.: 
41/242 95 05, lub pisząc na ad-
res  e-mail:sekretariat@swieto-
krzyskifp.pl.

 Do Państwa dyspozycji po-
zostaje również strona interne-
towa Funduszu: www.swieto-
krzyskifp.pl.

Robert Siwiec

Słynny buncok strzałkowski 
z gospodarstwa Łukasików 

ze Strzałkowa jest produktem 
wytwarzanym

metodą tradycyjną
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 Pierwszym punktem wizyty 
było zapoznanie się z planami 
rozwojowymi szpitala w Opato-
wie. Marszałek obejrzał nowy, 
jeszcze nie w pełni wykończony 
obiekt, a także stary budynek, 
częściowo już zaadaptowany 
na Dzienny Dom „Senior – WI-
GOR” oraz Placówkę Opiekuń-
czo Wychowawczą. – Szpital 
ma dużą powierzchnię, utrzy-
manie tej jednostki w dobrym 
funkcjonowaniu to spory wysi-
łek. Mam świadomość, że jest 
to instytucja, która przeżywa 
określone problemy, sporo już 
zrobiono, ale przed władzami 
powiatu stoi ogromne wyzwa-
nie, żeby w jak najszerszym 
zakresie zapewnić funkcjono-
wanie szpitala. Rozmawiali-
śmy dzisiaj między innymi o 
planach, by świętokrzyską on-
kologię budować w oparciu o 
model „bliżej mieszkańców”. 
Tutaj jest miejsce i możliwość, 
by w Opatowie mógł powstać 
jeden z oddziałów chemiotera-
pii Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii – mówił marszałek 
Adam Jarubas, dodając, że re-
alizacja tego pomysłu jest moż-
liwa w ciągu kilku miesięcy.
 Marszałek odwiedził m. in. 
Dom Pomocy Społecznej w 
Zochcinku, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Opatowie, nowo 
otwarty Dom Pomocy Spo-
łecznej w Suchodółce, który 
mieści się w wyremontowanym 
budynku przejętym od samo-
rządu Ożarowa. Gospodarz 
województwa obejrzał również 
obiekty Zespołu Szkół Zawo-
dowych w Ożarowie, a w Ze-
spole Szkół nr 1 w Opatowie 

O planach rozwojowych w obszarze 
zdrowia, pomocy społecznej

i szkolnictwa zawodowego
- Jestem pod dużym wrażeniem tego, co już zrobiono w ostatnich latach, a jednocześnie widzę, że nadal są olbrzy-
mie potrzeby – mówił marszałek Adam Jarubas, który we wtorek, 29 marca 2016 roku, odwiedził powiat opatowski 
i zapoznał się z planami rozwojowymi i potrzebami inwestycyjnymi placówek oświatowych, specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych, domów pomocy społecznej. Jednym z ważniejszych tematów poruszanych podczas wi-
zyty był plan utworzenia przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii oddziału chemioterapii w budynku opatowskiego 
szpitala. Było również spotkanie z przedsiębiorcami zainteresowanymi aplikowaniem o środki unijne.

zapoznał się z zamierzeniami 
inwestycyjnymi. Powiat przygo-
towuje wnioski o dofinansowa-
nie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego budowy hali 
sportowej oraz modernizacji 
warsztatów szkolnych w tej pla-
cówce, która kształci m. in. na 
kierunkach technik pojazdów 
samochodowych i technik me-
chanizacji rolnictwa. – Obecnie, 
po okresie boomu na szkoły 

ogólnokształcące, odbudowu-
jemy szkolnictwo zawodowe. 
Młodzież coraz chętniej wybiera 
taką drogę kształcenia, potrze-
bujemy dobrych fachowców w 
wielu dziedzinach i jest to do-
bry kierunek. Warto korzystać z 
szans, jakie dają środki unijne 
na rozwój szkolnictwa zawodo-
wego – mówił marszałek pod-
czas spotkania z nauczycielami 
Zespołu Szkół nr 1.

 – Chcieliśmy pokazać, w ja-
kich obszarach chcemy jeszcze 
aplikować o środki unijne, jakie 
mamy pomysły na rozwój, dla-
tego odwiedziliśmy domy po-
mocy społecznej, domy dziec-
ka, ośrodki specjalne, zespoły 
szkół – podsumował wizytę 
starosta opatowski Bogusław 
Włodarczyk, podkreślając, że 
w powiecie jest szczególnie 
duża liczba placówek działa-
jących w obszarze opieki spo-
łecznej i pomocy rodzinie, co 
jest odpowiedzią na istniejące 
w tym zakresie potrzeby.
 Marszałek spotkał się rów-
nież z przedsiębiorcami z te-
renu powiatu opatowskiego, 
samorządowcami oraz dyrekto-
rami instytucji samorządowych, 
by przedstawić im możliwości 
pozyskania funduszy unijnych 
w ramach RPOWŚ na lata 2014 
– 2020. Na spotkanie w Zespo-
le Szkół nr 2 w Opatowie przy-
było około 150 osób. Grzegorz 
Orawiec, dyrektor Departamen-
tu Polityki Regionalnej Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego szczegó-
łowo przedstawił harmonogram 
naboru wniosków oraz zasady 
aplikowania o środki.
 Jednym z ciekawszych 
punktów wizyty w powiecie 
opatowskim było zapoznanie 
się z działalnością prywatne-
go skansenu w Maruszowie, w 
którym można zobaczyć, jak 
wyglądało życie na dawnej wsi. 
Niezwykły obiekt został stwo-
rzony przez Edwarda Ziarkę, 
artystę ludowego i pasjonata 
tradycji.

J.M.

Służba zdrowia była najważniejszym tematem wizyty marszałka
w powiecie opatowskim

W spotkaniu z marszałkiem Adamem Jarubasem uczestniczyło około 150 
przedsiębiorców, samorządowców i dyrektorów instytucji
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 Z tej globalnej kwoty 2,9 mln 
zł przyznane zostało Święto-
krzyskiemu Centrum Onkologii 
– do końca roku szpital musi 
dokończyć rozbudowę dźwię-
kowego systemu ostrzegania 
do celów przeciwpożarowych. 
Koniecznością jest również wy-
miana wind w budynkach R1 i 
P Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii. Koszt tej ostatniej 
inwestycji to około 1 mln zł. Co 
prawda szpital stara się o dofi-
nansowanie na wymianę wind z 
Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, jednak potrzebuje fundu-
szy na tzw. wkład własny.
 W planach inwestycyjnych 
ŚCO na ten rok jest także m.in. 
wykonanie wentylacji i klima-
tyzacji w Dziale Chemioterapii 

Dla szpitali - na remonty i wymianę sprzętu
5 mln 50 tysięcy złotych trafi do świętokrzyskich szpitali podległych Marszałkowi Województwa na wymianę apara-
tury i niezbędne prace inwestycyjne – tak zdecydował Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

oraz Zakładzie Medycyny Nu-
klearnej, wymiana myjni łóżek 
w Centralnej Stacji Łóżek czy 
zakup sprzętu medycznego.
 Z kolei Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. Św. Rafa-
ła w Czerwonej Górze zgłosił 
listę planowanych w tym roku 
inwestycji w sprzęt i poprawę 
infrastruktury, na realizację któ-
rych potrzebuje ponad 2 mln 
zł. Najpilniejsze to te związane 
z zabezpieczeniem przeciwpo-
żarowym - wykonanie dźwię-
kowego systemu ostrzegania, 
przeciwpożarowych wyłączni-
ków prądu oraz instalacji sys-
temu sygnalizacji pożarowej, 
a także dostosowanie długo-
ści dojścia ewakuacyjnego z 
kondygnacji nadziemnych w 
budynku szpitalnym C. Zarząd 

Województwa zdecydował, że 
na realizację tych zadań szpital 
otrzyma z budżetu Samorządu 
Województwa 1,15 mln zł.
 Obszerną listę planowanych 
w 2016 roku inwestycji zgłosił 
też Wojewódzki Szpital Zespo-
lony. Obejmuje ona m.in. zakup 
zestawu do sedacji (pozwala 
on na uspokojenie pacjenta i 
przeprowadzenie zabiegu czy 
diagnostyki w sposób jak naj-
mniej stresujący dla chorego) 
dla Świętokrzyskiego Centrum 
Pediatrii, zakup tomografu 
komputerowego i rezonansu 
magnetycznego dla noworod-
ków oraz zakup trzech ambu-
lansów w tym jednego typu „N”. 
Najpilniejszą sprawą jest zakup 
zestawu do sedacji, w celu za-
bezpieczenia badań diagno-

stycznych dla Świętokrzyskiego 
Centrum Pediatrii. Umożliwi to 
przeprowadzanie badań, które 
dotychczas były wykonywane 
poza terenem województwa, co 
narażało szpital na dodatkowe 
koszty. Na zakup tej aparatury 
szpital otrzyma 600 tys. zł.
 Dodatkowe pieniądze trafią 
też do Świętokrzyskiego Cen-
trum Rehabilitacji w Czarniec-
kiej Górze. 400 tys. zł, które 
przyznał szpitalowi Zarząd Wo-
jewództwa przeznaczone jest 
na dofinansowanie inwestycji 
związanej z modernizacją bu-
dynku szpitala, łącznika i szkoły 
oraz obiektu krytej pływalni ra-
zem z istniejących tam zaple-
czem rehabilitacyjnym.

Iwona 
Sinkiewicz-Potaczała

 Konkurs został ogłoszony w 
ramach Programu Współpra-
cy Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego z Organiza-
cjami Pozarządowymi na rok 
2016. W tegorocznym budże-
cie województwa na wsparcie 
zadań publicznych z zakresu 
ochrony i promocji zdrowia 
oraz z zakresu zwalczania nar-
komanii zarezerwowane zo-
stało w sumie 260 tys. złotych 
(odpowiednio 200 i 60 tys. zł). 
Na konkurs wpłynęło w sumie 
77 ofert, w tym:  62 z zakresu 
ochrony i promocji zdrowia oraz 
15 z zakresu zwalczania narko-
manii. Jednak, jak podczas ob-
rad Zarządu informowała Anna 
Nocuń, dyrektor Departamentu 

Na ochronę zdrowia i aktywizację 
osób starszych 
Na aktywizację i integrację społeczną osób starszych, profilaktykę chorób nowotworowych  czy organizację warsz-
tatów dla dzieci i młodzieży w klubach „Wolna Strefa” - ponad 200 tysięcy złotych trafi do organizacji pozarządo-
wych na przedsięwzięcia z zakresu zwalczania narkomanii oraz ochrony i promocji zdrowia. Zarząd Województwa 
podzielił pieniądze w ramach ogłoszonego przez siebie konkursu dla sektora organizacji pozarządowych.  

Zdrowia Urzędu Marszałkow-
skiego, duża część zgłoszo-
nych wniosków zawierała błę-
dy formalne, które wykluczały 
możliwość udzielania dotacji.  
 Ostatecznie Komisja Kon-
kursowa rekomendowała do 
dofinansowania 27 przedsię-
wzięć. Pieniądze trafią m.in. 
do Polskiego Związku Niewi-
domych – Okręg Świętokrzyski 
na organizację cyklicznych tre-
ningów aktywności społecznej, 
sportowej i turystycznej dla 
osób niepełnosprawnych wzro-
kowo w wieku 60+ i ich opieku-
nów (dotacja 9 tys. zł), do Świę-
tokrzyskiego Klubu „Amazonki” 
przy Świętokrzyskim Centrum 
Onkologii na współfinansowa-

nie spotkań z psychologiem 
oraz zajęć na basenie (5 tys. 
zł), z kolei 8 tys. zł dotacji otrzy-
ma Caritas Diecezji  Kieleckiej, 
która zaplanowała organizację 
festynów oraz wyjazdów eduka-
cyjno – rekreacyjnych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi.  
 W ramach działań eduka-
cyjnych z ratownictwa medycz-
nego adresowanych do dzieci 
i młodzieży kwotą 20 tysięcy 
złotych Zarząd Województwa 
wesprze Chorągiew Kielec-
ką ZHP, która przygotowała V 
Świętokrzyskie Manewry „PePe 
się szkoli”. W ramach projektu 
zaplanowane zostały szkolenia 
dla 150 uczniów szkól gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych 

w formie 3-dniowych tereno-
wych szkoleń z zakresu pierw-
szej pomocy i ratownictwa me-
dycznego.  
 W rozstrzygniętym właśnie 
konkursie Zarząd Województwa 
rozdysponował ostatecznie 159 
tys. zł. – na zadania dotyczące 
ochrony i promocji zdrowia oraz 
44, 5 tys. zł. – na realizację za-
dań z zakresu zwalczania nar-
komanii.  
 Pozostałe kwoty (odpowied-
nio 41 i 15,5 tys. zł)  zostaną 
podzielone w kolejnym, uzupeł-
niającym konkursie dla sektora 
NGO na wsparcie przedsię-
wzięć z tego samego zakresu. 

Iwona 
Sinkiewicz-Potaczała



Świętokrzyski Informator Samorządowy14

Nasz Region 4 (112) / 2016 Z PRAC SEJMIKU

 Przed rozpoczęciem obrad 
merytorycznych, powitano no-
wego Wójta Gminy Mirzec, Mi-
rosława Seweryna, któremu ży-
czono m.in. dobrej współpracy z 
Samorządem Województwa.
 Prezentację folderów Urzę-
du Statystycznego w Kielcach 
„Kobiety w województwie świę-
tokrzyskim” oraz „Sytuacja 
osób do 35 roku życia w wo-
jewództwie świętokrzyskim w 
latach 2010-2014” przedstawiła 
Agnieszka Piotrowska-Piątek, 
dyrektor tego urzędu.
 Radni dyskutowali i głoso-
wali projekty uchwał w sprawie 
przyjęcia przez Województwo 
Świętokrzyskie od dwóch woje-
wództw - lubelskiego i podkar-
packiego, powierzonych zadań 
publicznych w zakresie orga-
nizacji publicznego transportu 
zbiorowego.
 - W świetle przepisów, któ-
re mają wejść w życie wraz z 
początkiem roku 2017, woje-
wództwo będzie organizatorem 
publicznego transportu zbioro-
wego. W trakcie prac okazało 
się, że są linie, które są bardzo 

Sejmik województwa o inwestycjach 
przeciwpowodziowych, transporcie 

publicznym i ekonomii społecznej
Podczas odbywającej się w Filharmonii Świętokrzyskiej 21. Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego rad-
ni województwa przyjęli od województw podkarpackiego i lubelskiego powierzone zadania publiczne w zakresie 
organizacji publicznego transportu zbiorowego. Radni określili również zadania Samorządu, które mogą być fi-
nansowane w 2016 r. ze środków PFRON oraz przyjęli stanowisko w sprawie problemów występujących w trakcie 
przygotowania i realizacji inwestycji przeciwpowodziowych na terenie województwa świętokrzyskiego.

atrakcyjne dla pasażerów z 
naszego województwa. Jeżeli 
chodzi o województwo pod-
karpackie to są to linie Opatów 
- Rzeszów i Kielce - Rzeszów. 
Jeżeli chodzi o województwo 
lubelskie, chodzi o linie Kielce 
- Lublin i Busko Zdrój - Lublin. 
Zgoda radnych musi zostać wy-
rażona, abyśmy mogli zawrzeć 
porozumienia z innymi regiona-
mi. Chcemy umożliwić naszym 
mieszkańcom lepszy dostęp do 
tych połączeń i komfortowe ich 
obsługiwanie - wyjaśniał wice-

marszałek województwa świę-
tokrzyskiego, Jan Maćkowiak.
Radni omawiali również projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia 
zamiaru zaliczenia nowo budo-
wanego odcinka drogi do kate-
gorii drogi wojewódzkiej. Cho-
dzi o nowo budowany fragment 
drogi wojewódzkiej nr 764 w 
Kielcach od skrzyżowania ulic 
Tarnowskiej z ul. Wapiennikową 
do Ronda Czwartaków.
 - Zamierzamy rozbudować 
drogę Kielce - Staszów i chce-
my, aby inwestycja ta była fi-
nansowana z programu Rozwój 
Polski Wschodniej. Uzyskana 
po przebudowie droga będzie 
miała parametry drogi G i dlate-
go powinna być ona zaliczona 
do kategorii drogi wojewódz-
kiej. Powinniśmy, jako Sejmik, 
złożyć uchwałę, że nowo budo-
wany odcinek chcemy załączyć 
do kategorii drogi wojewódzkiej 
- dodał Jan Maćkowiak. Rad-
ni przyjęli wszystkie powyższe 
projekty uchwał po pozytyw-
nych opiniach Komisji Strategii 
Rozwoju, Promocji i Współpra-
cy z Zagranicą.

 Sejmik dokonał również 
zmiany Uchwały Nr IV/84/11 
Sejmiku Województwa Święto-
krzyskiego z dnia 27 stycznia 
2011 r. dotyczącej powołania 
członków Rady Nadzorczej wo-
jewódzkiej samorządowej oso-
by prawnej - Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kiel-
cach. Na mocy zmiany Jacka 
Mizaka zastąpiła Karolina Ko-
walska.
 Decyzją radnych Sejmiku, 
przyjęty został także projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia 
projektu Uchwały Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
dotyczącej utworzenia Chęciń-
sko - Kieleckiego Parku Krajo-
brazowego.
 - Przy obecnym stanie wy-
stępowała niewielka różnica 
między opisem granic a ich 
zaznaczeniem na mapie, przez 
co powstała potrzeba korekty i 
dostosowania jej granic - wyja-
śniał potrzebę przyjęcia uchwa-
ły, Sławomir Neugebauer, dy-
rektor Departamentu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Środowi-

Prezydium Sejmiku i sekretarze obrad

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
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ska Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskie-
go.
 Do realizacji, mocą decyzji 
radnych, przyjęty został Regio-
nalny Program Rozwoju Eko-
nomii Społecznej w wojewódz-
twie świętokrzyskim do 2020 r. 
- Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej opracował pro-
gram, który określa istotną rolę 
ekonomi społecznej w regionie. 
Dokument wskazuje ścieżki jej 
rozwoju, w której występują 3 
priorytety: wzmocnienie kapi-
tału społecznego, tworzenie 
mechanizmów wsparcia i ko-
ordynacji ekonomii społecznej 
oraz promocja i wsparcie eko-
nomi społecznej. W dokumen-
cie określiliśmy sposoby, które 
mają pomóc nam w osiągnięciu 
tych celów - wyjaśniała Barba-
ra Jakacka - Green, dyrektor 
Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Kielcach.
 Radni przyjęli również pro-
jekt uchwały w sprawie okre-
ślenia zadań Samorządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, 
które mogą być finansowane 
w 2016 r. ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 
Rozpatrzony został także pro-
jekt uchwały w sprawie przy-
jęcia raportu z działań podej-
mowanych w ramach realizacji 
Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii 
na lata 2011-2016 w 2015 r.
 - Raport opisuje wszystkie 
zadania, jakie zostały podjęte w 
ramach realizacji tego progra-
mu. Mówi on o współpracy wie-
lu instytucji, m.in. Kuratorium 
Oświaty, Policji w celu przeciw-
działania narkomanii - mówił 
Marek Szczepanik, członek 
Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego.

 Przyjęta została również 
uchwała w sprawie wniesienia 
przez Województwo Święto-
krzyskie dodatkowego wkładu 
pieniężnego w kwocie 1 500 
000,00 zł i objęcia dodatko-
wych 1 500 udziałów o warto-
ści 1 000 zł w podwyższonym 
kapitale zakładowym Spółki 
Świętokrzyskie Centrum Inno-
wacji i Transferu Technologii 
Sp. z o.o. - Pieniądze te mają 
być przeznaczone na wkłady 
własne do projektów i zabez-
pieczenie obecnej działalności. 
ŚCIT funkcjonuje w otocze-
niu innych instytucji, z którymi 
świetnie uzupełnia się swoimi 
usługami. Realizujemy obecnie 
bezpłatne działania w ramach 
naszej misji. Są to działania sie-
ciujące, informacyjne - przede 
wszystkim na temat funduszy 
europejskich oraz edukacyjne - 
mówił prezes Świętokrzyskiego 
Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii, Karol Kaczmarski.
 Radni Sejmiku zdecydowali 
o udzieleniu pomocy finansowej 
przez Województwo Świętokrzy-
skie Gminie Masłów - Gmina 
Masłów zwróciła się o wsparcie 
budowy pomnika Jana Pawła II 
w związku ze zbliżającą się 25-

tą rocznicą wizyty Jana Pawła II 
w tym miejscu - wyjaśniał Jacek 
Kowalczyk, dyrektor Departa-
mentu Promocji, Edukacji, Kul-
tury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego.
 Projekty zmian w sprawie 
zmiany uchwały Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
w sprawie Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2016-
2043 oraz zmian w budżecie 
województwa na 2016 rok 
przedstawiła Maria Fidzińska- 
Dziurzyńska, a następnie radni 
przyjęli oba projekty uchwał po 
pozytywnej opinii Komisji Bu-
dżetu i Finansów.
 Radni wysłuchali również 
sprawozdania z wyników kontroli 
przeprowadzonych przez Komi-
sje Rewizyjne w Świętokrzyskim 
Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli oraz w Muzeum Narodo-
wym w Kielcach w przedmiocie 
działalności statutowej i sytuacji 
finansowej tych jednostek w la-
tach 2014 – 2015. - Jednostka 
jest zarządzana prawidłowo i nie 
ma zastrzeżeń co do działalności 
finansowej i merytorycznej - mó-
wił o kontroli w Świętokrzyskim 
Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli, radny Mieczysław Gębski.
. Na koniec sesji, radni zdecy-
dowali się również na przyjęcie 
stanowiska w sprawie proble-
mów występujących w trakcie 
przygotowania i realizacji inwe-
stycji przeciwpowodziowych na 
terenie województwa święto-
krzyskiego. Przyjęte stanowisko 
jest wynikiem blokowania in-
westycji przeciwpowodziowych 
przez organizacje ekologiczne.
 - Stanowisko to jest to efek-
tem wspólnego posiedzenia 

komisji w Łopusznie, a następ-
nie było procedowane podczas 
kolejnych obrad komisji - wy-
jaśniał Grzegorz Gałuszka, 
przewodniczący Komisji Strate-
gii Rozwoju, Promocji i Współ-
pracy z Zagranicą Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego.
 W stanowisku radni napisali 
m.in. „Sejmik Województwa Świę-
tokrzyskiego dostrzega problem 
związany z blokowaniem tych 
przedsięwzięć przez organizacje 
ekologiczne, co skutkuje prze-
dłużaniem postępowań poprze-
dzających realizację inwestycji, 
w rezultacie wieloletnimi opóź-
nieniami w wykonywaniu zadań 
zapewniających bezpieczeń-
stwo mieszkańców. W związku 
z powyższym, Sejmik postuluje 
o podjęcie niezbędnych działań 
zmierzających do wprowadzenia 
zmian legislacyjnych mających 
na celu ograniczenie dostępu 
organizacji ekologicznych do 
postępowań administracyjnych. 
Takie zmiany powinny dotyczyć:
- zastrzeżenia dłuższych okre-
sów działalności organizacji 
przed nabyciem uprawnień do 
występowania w postępowaniu 
administracyjnym,
- wprowadzenia ograniczeń 
czasowych związanych ze zgło-
szeniem się organizacji do po-
stępowania administracyjnego,
- wprowadzenia obowiązku 
czynnego działania organizacji 
i zakreślenia terminu zgłaszania 
uwag i wniosków pod rygorem 
utraty tego prawa
,- zniesienia uprawnienia składa-
nia odwołań i skarg przez orga-
nizacje nie uczestniczące przed 
organem wydającym decyzję. 
 Sejmik Województwa Święto-
krzyskiego uznaje za konieczne 
podjęcie szybkich działań w ww. 
zakresie ze względu na ważny in-
teres społeczny. Mając na uwadze 
bezpieczeństwo mieszkańców 
regionu, zagrożonych podtopie-
niami i powodziami, a także po-
trzeby w zakresie retencji wodnej 
Sejmik uznaje, że wprowadzone 
zmiany pozwolą na sprawniejszą 
realizację wskazanych procesów 
inwestycyjnych i będą służyły po-
prawie gospodarki wodnej regio-
nu, a także umożliwią efektywne i 
sprawne wykorzystanie środków 
unijnych na te cele zapewnionych 
w perspektywie finansowej na lata 
2014 – 2020”.

M.C.Radni Sejmiku podczas sesji w Filharmonii Świętokrzyskiej

Wicemarszałek Jan Maćkowiak wyjaśniał potrzebę przyjęcia uchwał
związanych z inwestycjami drogowymi
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Poezja inspiruje
Recytacją wiersza pt. „Wizyta” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego zainaugurowano w Pedagogicznej Bibliotece 
Wojewódzkiej w Kielcach tegoroczne obchody Światowego Dnia Poezji. Ideą święta, ustanowionego przez UNE-
SCO w 1991 r. jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania o poezji. Z tej okazji kielecka książnica 
podjęła działania mające na celu popularyzowanie twórczości poetyckiej oraz propagowanie kultury czytelniczej w 
środowisku oświatowym. Inicjatywy wsparły organy: prowadzący i nadzoru pedagogicznego. 

Konkurs Recytatorski im. Wan-
dy Łyczkowskiej

 Pedagogiczna Biblioteka Wo-
jewódzka w Kielcach od pięciu 
lat aktywnie współpracuje z Sa-
morządową Szkołą Podstawową 
im. W. Łyczkowskiej w Ostojowie, 
uczestnicząc m.in. w pracach 
jury konkursowego. W tym roku 
obie instytucje zorganizowały 
XXVI Konkurs Recytatorski, któ-
ry odbył się w siedzibie szkoły. 
Placówka od lat promuje walory 
sztuki recytatorskiej, obchodząc 
w ten sposób święto swojej pa-
tronki. Tegoroczna edycja ad-
resowana do uczniów klas I-VI, 
przebiegła pod hasłem „Relacje 
Ja – Ty”. Honorowy patronat nad 
konkursem objęli: Świętokrzy-
ski Kurator Oświaty, Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego, 
Przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy Su-
chedniów. Fundatorami nagród 
byli: Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego, 
Rada Miasta Suchedniów, Sołtys 
Ostojowa, Rada Rodziców przy 
SSP w Ostojowie oraz szkoła.
 Przedsięwzięcie miało na celu 
zainteresowanie sztuką żywego 
słowa, popularyzowanie literatury 
dziecięcej i młodzieżowej, upo-
wszechnienie zasobów książni-
cy w środowisku oświatowym. 
Propozycje utworów poetyckich 
do konkursu przygotowali biblio-
tekarze Wydziału Informacyjno-
-Bibliograficznego. Wydarzeniu 
towarzyszyła wystawa antologii i 
zbiorów poezji dziecięcej i mło-
dzieżowej z zasobów PBW w 
Kielcach .
 W konkursowych zmaga-
niach wzięło udział 23 uczniów 
ze szkół podstawowych woje-
wództwa świętokrzyskiego. Jury 
w składzie: Przemysław Żmiej-
ko (reżyser Teatru Lalki i Aktora 
„Kubuś” w Kielcach), Mariusz 
Kosmalski-Skowerski (aktor, 

instruktor teatralny, założyciel 
Szkoły Wrażliwości w Kapka-
zach), Małgorzata Angielska 
(przedstawicielka Stowarzysze-
nia Artystycznego Teatru ECCE 
HOMO i aktorka Grupy Teatralnej 
ANTYRAMA przy Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach), Marta 
Boszczyk i Anna Knajder-Sowa 
(bibliotekarki z PBW w Kielcach), 
Alfreda Szczepanik (emerytowa-
na nauczycielka SSP w Ostojo-
wie, poetka amatorka), przyznało 
następujące nagrody i wyróżnie-
nia: w kategorii uczniów klas I-III 
miejsce I zajęła Nikola Morawska 
(SSP nr 3 w Suchedniowie), miej-
sce II – Gabriela Margas (SSP 
nr 1 w Suchedniowie), miejsce 
III – Aleksandra Świtek (SSP nr 
3 w Suchedniowie). Wyróżnie-
nie przypadło Julii Skokowskiej 

(SSP nr 3 w Suchedniowie). W 
kategorii uczniów klas IV-VI miej-
sce I przyznano Nikoli Pomoc-
nik (SSP w Ostojowie), miejsce 
II – Marcinowi Kuszewskiemu 
(SSP w Ostojowie), miejsce III 
– Karolinie Chłopek (SSP nr 3 
w Suchedniowie). Wyróżnienia 
otrzymali Angelika Potkańska 
(SSP w Ostojowie), Maria Wę-
drychowska (SSP nr 1 w Su-
chedniowie), Patrycja Krogulec 
(SSP nr 1 w Suchedniowie). 
 Nagrody laureatom konkursu 
wręczył Tadeusz Kowalczyk, wi-
ceprzewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego.

Jak uczyć recytacji?

 Problematyce recytacji tek-
stów poetyckich oraz proza-

torskich poświęcone było se-
minarium dla nauczycieli pt. 
„Wyrecytować, czyli zobaczyć 
słowo wśród innych słów – przy-
gotowanie ucznia do recytacji i 
organizacja konkursu recytator-
skiego”. Spotkanie, które odby-
wało się  w Światowym Dniu Po-
ezji (21 marca 2016 r.) biblioteka 
zorganizowała wspólnie z SSP 
w Ostojowie, Stowarzyszeniem 
Nauczycieli Polonistów Oddział 
Świętokrzyski oraz Wydawnic-
twem Pedagogicznym ZNP w 
Kielcach. Intencją organizatorów 
było dostarczenie nauczycielom 
I etapu edukacyjnego i polo-
nistom II etapu edukacyjnego 
wiedzy i umiejętności w zakresie 
organizacji konkursów recytator-
skich.
  Uczestników seminarium po-
witała Urszula Salwa – dyrektor 
PBW w Kielcach, która podkreśli-
ła, iż w ostatnim czasie biblioteka 
podejmuje szereg działań ukie-
runkowanych na wzmocnienie 
pracy szkół i placówek oświato-
wych m.in. poprzez organizacją 
wykładów, seminariów i warszta-
tów dla nauczycieli oraz poprzez 
gromadzenie i  udostępnianie 
literatury niezbędnej w pracy dy-
daktyczno-wychowawczej. Se-
minarium poprowadziły: Joanna 
Piasta-Siechowicz, współautor-
ka publikacji „Liryka: uniwersalne 
wzory do opanowania umiejęt-
ności polonistycznych”, Mał-
gorzata Angielska, recytatorka 
Grupy Teatralnej ANTYRAMA 
przy Wojewódzkim Domu Kul-
tury w Kielcach, a także Beata 
Zdybiowska, przewodniczą-
ca Świętokrzyskiego Oddziału 
SNaP. Podczas zajęć omówiono 
kryteria oceny recytacji zgodne z 
wymogami podstawy programo-
wej języka polskiego oraz sztu-
ką aktorską, reguły publicznej 
prezentacji, jak również zasady 
organizacji konkursu recytator-
skiego. Pokazano właściwy spo-
sób pracy z tekstem poetyckim, 

Finał XXVI Konkursu Recytatorskiego w SSP w Ostojowie

Seminarium dla nauczycieli prowadziła m.in. Joanna Piasta-Siechowicz
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 - Zadaniem i celem tego pi-
lotażowego konkursu jest wspie-
ranie aktywności młodzieży w 
województwie świętokrzyskim. 
Pokazał on, że zapotrzebowanie 
na tego typu działanie jest bar-
dzo duże, a organizacje, które 
brały w nim udział wykazały się 
niezwykłą pomysłowością oraz 
kreatywnością przedstawiając 
bardzo ciekawe projekty – mó-
wił marszałek Adam Jarubas, 
który zaznaczył, że idea takiego 
wsparcia będzie kontynuowana.
 Na konkurs wpłynęły 42 ofer-
ty. Wszystkie zostały poddane 
ocenie formalnej i merytorycz-
nej przez specjalnie powołaną 
komisję konkursową. Ostatecz-
nie, po ocenie komisji, Zarząd 
Województwa zdecydował, że 
dotacje w wysokości od 2,5 tys. 
zł do 5 tys. złotych, trafią  do 14 
organizacji pozarządowych.
 - Żadna aplikacja nie odpa-
dła z powodów formalnych, po-
nieważ organizacje są bardzo 
dobrze przygotowane do tego 
typu działań. W sumie wszystkie 
aplikowały na sumę 220 tysięcy 
złotych. Tym konkursem dali-
śmy im sygnał, że doceniamy to 
co robią – mówiła Małgorzata 
Kowalińska, zastępca dyrek-
tora Departamentu Promocji, 

Wspierają kreatywność i aktywność 
świętokrzyskiej młodzieży 
50 tysięcy złotych z budżetu województwa trafi do najbardziej kreatywnych organizacji pozarządowych, które dzia-
łają na rzecz młodzieży – rozstrzygnięty został organizowany po raz pierwszy przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Świętokrzyskiego konkurs dla stowarzyszeń i fundacji pracujących z młodymi ludźmi. O jego efektach 
poinformowali na konferencji prasowej: marszałek Adam Jarubas, zastępca dyrektora Departamentu Promocji, 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Małgorzata Kowalińska oraz Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkow-
skim Barbara Zamożniewicz.

Edukacji, Kultury, Sportu i Tu-
rystyki w Urzędzie Marszałkow-
skim w Kielcach.
 Nowy konkurs został ujęty w 
programie Współpracy Samo-
rządu Województwa Świętokrzy-
skiego z organizacjami pozarzą-
dowymi na 2016 rok. Do rozdys-
ponowania było 50 tysięcy zło-
tych. Celem działania jest zwięk-
szenie aktywności młodzieży w 
życiu społecznym i obywatelskim 
w regionie,  poprzez  podniesie-
nie ich umiejętności społecznych 
– pracy w grupie, komunikowa-
nia się z różnymi środowiskami, 
umiejętności negocjowania i bu-
dowania zaufania, a także podej-
mowania decyzji.
 - Konkurs jest wynikiem ob-
serwacji, że organizacje poza-
rządowe wymagają wsparcia, 
ponieważ wiele robią na rzecz 
młodych ludzi. Teraz ważne 
jest w jaki sposób skorzystają 
z tej pomocy. Idea sprowadza 
się do tego, aby pobudzić w 
świętokrzyskiej młodzieży ak-
tywność i chęć do działania w 
swojej społeczności – mówiła 
rzecznik młodzieży Barbara 
Zamożniewicz. 
 Na konferencję zaproszono 
pięciu przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych, koor-

dynatorów projektów, którzy 
otrzymali wsparcie: Bartłomiej 
Fimlat - współautor projektu, 
członek OSP w Krasocinie, Ma-
ciej Ziernik - prezes zarządu 
Regionalnego Centrum Wo-
lontariatu w Kielcach, Karolina 
Bulanowska – prezes zarządu 
Stowarzyszenia Edukacji Poza-
formalnej „Kalejdoskop”, Ka-
rolina Cielebąk -  koordynator 
projektu, opiekun grupy Sto-
warzyszenia na rzecz Rozwoju 
Gminy Bałtów „Bałt”, Martyna 
Skrzyniarz - koordynator pro-
jektu Stowarzyszenia „Bielińska 
Przestrzeń Młodych”.  
 Przykłady projektów, które 
otrzymały dotację w konkur-

sie: „Młodzi ku przestrodze”, 
projekt Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Krasocinie, „Synergia 
Młodych Liderów”, projekt  Re-
gionalnego Centrum Wolonta-
riatu w Kielcach, „Młodzi-Ak-
tywni”, projekt Stowarzyszenia 
Edukacji Pozaformalnej KALEJ-
DOSKOP, „Akcja Smile 2”, pro-
jekt Stowarzyszenia na rzecz 
Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”, 
„Odkryj w sobie wolontariusza”, 
projekt Stowarzyszenia „Bieliń-
ska Przestrzeń Młodych”. 
 Więcej o projektach na stro-
nie: www.sejmik.kielce.pl

Paulina Strojna 

zwrócono szczególną uwagę na 
dobór repertuaru, umiejętności 
i wrażliwość ucznia, ćwiczenia 
oddechowo-emisyjne, imposta-
cję głosu, kreatywne myślenie, 
różne metody interpretacyjne, a 
także na swobodny strój recy-
tatora. Warsztaty poświęcono 
wspólnej analizie i interpretacji 
wierszy „Dzieciństwo” Leopolda 
Staffa, „Kałużyści” Danuty Wa-
wiłow i „Do moich uczniów” Jana 
Twardowskiego. 

 Nauczyciele otrzymali kar-
ty pracy wraz z przykładowymi 
utworami poetyckimi oraz inne 
materiały stanowiące pomoc w 
organizacji konkursu. 
 Święto Poezji było również 
okazją do przygotowania oko-
licznościowych wystaw poka-
zujących dialog między poezją 
a innymi dziedzinami sztuki. W 
PBW można było zobaczyć eks-
pozycję poświeconą plastycz-
nym interpretacjom twórczości 

Julii Hartwig. Na wystawie zgro-
madzono prace nagrodzone, 
wyróżnione i zakwalifikowane w 
ósmej edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego „Pudeł-
ko zwane wyobraźnią”, wykona-
ne przez uczniów Zespołu Szkół 
Plastycznych im. Józefa Szer-
mentowskiego w Kielcach. Po-
etce dedykowano także wystawę 
prezentującą jej literacki dorobek 
(dzienniki, tomy poezji, przekła-
dy, monografie, wywiady, wstę-

py, przedmowy i posłowia) oraz 
analizy i interpretacje niektórych 
wierszy. Z myślą o nauczycie-
lach, wyeksponowano materiały 
pomocniczce z zakresu dydakty-
ki poezji w szkole. 
 

Marta Boszczyk,
Anna Knajder-Sowa

PBW Kielce

Adam Jarubas, Małgorzata Kowalińska i Barbara Zamożniewicz 
z młodzieżą, przedstawicielami organizacji pozarządowych,

które otrzymały wsparcie
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 Stolica województwa święto-
krzyskiego jest jednym z krajo-
wych liderów we wdrażaniu pro-
gramów szczepień. Do tej pory 
miasto Kielce wydało na nie ok. 
20 mln zł. W 2006 roku rozpoczęły 
się szczepienia dzieci przeciwko 
pneumokokom, w stu procentach 
finansowane przez samorząd. 
Pozostałe programy miasta obej-
mują szczepienie osób starszych 
przeciwko grypie, po której powi-
kłania są bardzo groźne, szcze-
pienie dziewczynek przeciwko 
wirusowi HPV, a ostatnia decyzja 
dotyczy wprowadzenia szczepień 
przeciwko ospie. Efekty tych pro-
gramów są widoczne – dane epi-
demiologiczne pokazują wyraźny 
spadek zachorowań.
 Podczas konferencji marsza-
łek województwa świętokrzyskie-
go uhonorował pamiątkowymi 
grawertonami prezydenta Kielc 
Wojciecha Lubawskiego oraz 
Annę Duszę-Ciechanowską z 
Urzędu Miasta w Kielcach – w po-
dziękowaniu za wszystko to, co w 
ciągu ostatnich 10 lat zrobiono w 
Kielcach w obszarze wspierania 
programów szczepień. – Reali-
zowane w Kielcach od dziesięciu 
lat programy wskazują na istotny 
spadek hospitalizacji oraz po-
wikłań. To wsparcie dla dzieci i 
seniorów jest bardzo ważne i te 
kieleckie praktyki chcemy popu-
laryzować. Zachęcamy też inne 
samorządy do tego, żeby przyjąć 
perspektywę odpowiedzialności 
za ten obszar zdrowia obywateli, 
że może czasem warto kosztem 
kilometra drogi sfinansować pro-
gram szczepień. Państwa obec-
ność na konferencji wskazuje, 
że dla samorządów te tematy są 

Razem na rzecz popularyzacji
samorządowych programów

szczepień ochronnych
Przedstawiciele powiatów i gmin województwa świętokrzyskiego oraz środowiska medycznego uczestniczyli w kon-
ferencji pn. „Sukcesy samorządowych programów zdrowotnych w poprawie dostępności do szczepień ochronnych 
w województwie świętokrzyskim”. Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 11 kwietnia 2016 roku, w Wojewódzkim 
Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, a jego organizatorami byli marszałek województwa świętokrzy-
skiego, prezydent Kielc oraz Stowarzyszenie Parasol dla Życia. Podczas konferencji popularyzującej samorządowe 
programy szczepień marszałek Adam Jarubas pamiątkowym grawertonem uhonorował prezydenta Kielc Wojcie-
cha Lubawskiego w podziękowaniu za sukcesy miasta w realizacji programów szczepień.

ważne – mówił do uczestników 
spotkania marszałek Adam Ja-
rubas. 
 – Kiedy przez Polskę prze-
toczył się problem tzw. beciko-
wego, zastanawialiśmy się, jak 
możemy wspierać młode matki 
i ich dzieci, mając świadomość, 
że pieniądze nie zawsze mogły-
by iść na takie cele, jakie byśmy 
sobie życzyli. Wtedy pojawił się 
pomysł sfinansowania szczepio-
nek przeciwko pneumokokom, 
które są szczepionkami bardzo 
drogimi. Wiemy, że były przypad-
ki przemeldowywania się matek z 
sąsiednich gmin do Kielc, co po-
kazuje, że jest to program bardzo 
potrzebny – przypomniał począt-
ki wdrażania programu prezydent 
Kielc Wojciech Lubawski. – Warto 
stawiać na profilaktykę, bo w ten 
sposób możemy zaoszczędzić 
ludziom cierpienia. Teraz podej-
mujemy decyzję o wprowadzeniu 
szczepień przeciwko ospie, bo są 
argumenty fachowców, że warto 
to robić – dodał.

 Dr Marian Patrzałek ze szpi-
tala dziecięcego w Kielcach, 
inicjator kieleckiego programu 
szczepień przeciwko pneumoko-
kom, podkreślał w swoim wystą-
pieniu, że już w ciągu pierwszych 
dwóch lat funkcjonowania pro-
gramu liczba hospitalizacji dzieci 
do 2 r. ż., z powodu zapalenia 
płuc, obniżyła się o ok. 60 pro-
cent.
  – Przykład Kielc jest znany w 
całej Polsce i może stanowić wzór 
dla innych samorządów – mówiła 
Sabina Szafraniec, prezes Sto-
warzyszenia Parasol dla Życia, 
popularyzującego szczepienia 
oraz wspierającego rodziny do-

tknięte chorobą pneumokokową 
dziecka. 
 Inne samorządy w Polsce, wi-
dząc skuteczność akcji, zaczęły 
brać przykład z Kielc – szcze-
pienia przeciwko pneumokokom 
w różnym zakresie były finanso-
wane w Krakowie, Lublinie, Po-
znaniu, Radomiu, Jeleniej Górze, 
Płocki, Kozienicach, Brzegu Dol-
nym, Legionowie, Chełmie, Bo-
gatyni, a także w gminie Końskie 
oraz w powiecie bocheńskim. W 
Warszawie po raz pierwszy pro-
gram wprowadzono w 2012 roku.
 Pneumokoki mogą wywo-
ływać m. in. zapalenie opon 
mózgowych, zapalenie płuc, za-
palenie ucha, sepsę. Choroby 
te mogą skutkować ciężkimi po-
wikłaniami, uniemożliwiającymi 
samodzielne funkcjonowanie, a 
nawet śmiercią. Światowa Orga-
nizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, 
że zakażenia pneumokokowe 
są jedną z głównych przyczyn 
zachorowalności i umieralności 
dzieci na świecie, dlatego uznała 
choroby pneumokokowe, obok 
malarii, za najwyższy priorytet 
wśród chorób, którym można 
zapobiegać przez szczepienia, 
a dzieci do 5 r. ż. są w grupie 
szczególnego ryzyka. 

Joanna Majewska
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Marszałek Adam Jarubas pamiątkowym grawertonem uhonorował 
prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego
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PASJONACI
– spotkanie młodzieży
z pasją i biznesem
Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie ale ja jestem przekonana, że nasze województwo potrzebuje młodych ludzi, któ-
rzy nie tyle szukają miejsc pracy, a są w stanie te miejsca pracy stworzyć. Potrzebujemy przedsiębiorców. I wierzę 
też, że aby stać się przedsiębiorczą osobą, trzeba w sobie pewne umiejętności rozwijać od bardzo młodych lat. A, 
obok umiejętności, także swoją pasję i więzi z regionem. Dlatego wspólnie z Regionalnym Centrum Naukowo-Tech-
nologicznym w Podzamczu k. Chęcin przygotowaliśmy PASJONATÓW. 

 Zależało nam na stworze-
niu wydarzenia, które promuje 
przedsiębiorczość wśród bar-
dzo młodych ludzi - uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych.  
W programie zaplanowaliśmy 
spotkania z przedsiębiorcami 
z naszego województwa oraz 
ciekawe warsztaty. Wydarzenie 
odbędzie się 16 maja br. w Re-
gionalnym Centrum Naukowo-
-Technologicznym.
 Młodzi ludzie będą mieli oka-
zję poznać m.in. 24-letnią Kata-
rzynę Purę, właścicielkę por-
talu o tabletach internetowych 
tabletowo.pl, którą okrzyknięto 
„najprawdopodobniej najmłod-
szą kobietą sukcesu polskiej 
blogosfery technologicznej” i 
Tomasza Tworka, prezesa za-
rządu  firmy DORBUD, jednej z 
największych firm w branży bu-
dowlanej w regionie. O bogac-
twie regionu - zdrowej żywności 
i o sile jaka drzemie w sieciowa-
niu się drobnych producentów 

opowie Marcin Cieślik, lider 
grupy Slow Food Świętokrzy-
skie. Gościem wydarzenia bę-
dzie także 29-letni Daniel Krę-
żołek, właściciel Klubokawiarni 
QUEST w Kielcach.
 - Według mnie przy prowa-
dzeniu biznesu najważniejsze 
jest odnajdywanie wewnętrz-
nej motywacji o którą walczy 
się każdego dnia. Głównie z 
tego powodu warto zajmować 
się biznesem z kręgu swoich 
zainteresowań, bo wtedy zde-
cydowanie przyjemniej wstaje 
się rano i walczy z rutyną dnia 
codziennego, która potrafi zabić 
nawet najbardziej wartościowe 
inicjatywy - mówi o prowadzeniu 
własnej firmy Daniel Krężołek.
 Zgadzam się z Danielem! 
 Obok Daniela wystąpi także 
Laura Godek-Miąsik, właści-
cielka firmy LYO FOOD, którą 
kilka tygodni temu amerykański 
magazyn FORBES wytypował 
wśród 30 najzdolniejszych mło-

dych ludzi w Europie. Firma Lau-
ry znajduje się w Kielcach, ale 
sprzedaż prowadzi również za 
granicą, w planach jest Japonia 
i USA.  O dochodzeniu do zało-
żenia swojej firmy, tęsknocie za 
świętokrzyską wsią  i rozwijaniu 
przez lata swojej pasji opowie 
Aleksandra Nasternak, założy-
cielka studia Oligrafia. 
 Wszyscy goście wydarzenia 
mają dwie cechy wspólne: po 
pierwsze ich firmy zostały zbu-
dowane na wielkiej pasji, po 
drugie realizują się tu, w naszym 
województwie. Większość z nich 
nie skończyła jeszcze 30 lat. 
 Obok spotkań z przedsiębior-
cami do wyboru młodzież ma 4 
rozwojowe warsztaty, podczas 
których będzie można zastanowić 
się nad ścieżką kariery, popraco-
wać nad swoją motywacją czy do-
wiedzieć się, jak budować osobi-
stą markę. Zakończymy wykładem 
Macieja Barańskiego o autopre-
zentacji. Będzie też chwila, by po-

znać ofertę wsparcia dla młodych 
przedsiębiorców w ramach do-
stępnych regionalnie programów 
edukacyjnych i dotacyjnych.
 Brzmi dobrze? A o tym jak było 
z realizacją, będzie można po-
czytać na stronach www.rcnt.pl i 
zapewne w informacjach medial-
nych po wydarzeniu. 
 Mam wielką nadzieję, że dane 
nam będzie rozbudować ten po-
mysł do większego programu, 
dzięki czemu dołożymy się do 
tego, by więcej młodych osób 
zdecydowało się na założenie 
swojej firmy w naszym regionie. 
 Więcej o moich działaniach 
na profilu: www.facebook.com/
rzecznikmlodziezy

Barbara Zamożniewicz

Rzecznik Młodzieży
przy Urzędzie

Marszałkowskim
Województwa

Świętokrzyskiego
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 Po raz pierwszy gospo-
darzem  Mistrzostw był nasz 
region.  Pracownicy urzędów 
marszałkowskich garnitury i 
krawaty zamienili na krótkie 
spodenki. W sportowych stro-
jach na boisku mogliśmy zo-
baczyć m.in. wicemarszałka 
województwa łódzkiego Dariu-
sza Klimczaka oraz radnego 
Sejmiku Województwa Podkar-
packiego Sławomira Miklicza. 
 Zwycięzcą piłkarskiej rywa-
lizacji została drużyna woje-
wództwa lubuskiego, która w 
finale pokonała Pomorskie 2:0.  
Radości z sukcesu nie krył ka-
pitan mistrzowskiego zespołu 
Rajmund Binek: - Fantastycz-
nie zorganizowana impreza, 
cieszę się, że mogliśmy w niej 
uczestniczyć. Poziom piłkarski 
zawodników był wysoki, nieła-
two było odnieść zwycięstwo. 
Cieszę się, że mogliśmy spo-
tkać się w Kielcach.
 Podczas trwania zawodów 
rozegrano 44 mecze, w których 
strzelono 104 bramki. Najsku-
teczniejszymi drużynami z 11 
strzelonymi bramkami zostały 
drużyny Kujawsko-Pomorskie-
go i Świętokrzyskiego.

Urzędnicy kopali piłkę
W dniach 1-2 kwietnia w Hali Legionów w Kielcach odbywały się IV Mistrzostwa Polski Urzędów Marszałkowskich 
„Świętokrzyskie 2016”.  W imprezie uczestniczyło ponad 200 osób reprezentujących 16 urzędów marszałkowskich. 
Zwycięzcą piłkarskiej rywalizacji została drużyna województwa lubuskiego, zaś kolejne miejsca na podium przy-
padły reprezentacjom Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego. Świętokrzyskie uplasowało się na ósmym miejscu. 
Okazałe puchary i dyplomy uczestnikom mistrzostw wręczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego Arkadiusz Bąk, wicemarszałek Jan Maćkowiak i Bernard Antos - Sekretarz Województwa.

 Drużyna Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Święto-
krzyskiego dobrze zaprezento-
wała się podczas dwudniowych 
zmagań piłkarskich. Wystąpiła 
w składzie: Krzysztof Bałcha-
nowski, Leszek Beger, Łukasz 
Cegielski, Mateusz Florkie-
wicz, Zenon Piecaba, Tomasz 
Plech, Rafał Szymkiewicz, 
Grzegorz Świszczorowski, 
Andrzej Urban, Łukasz Wi-
jas, Paweł Wijas, Przemysław 
Zdyb, Damian Żelazny. Ofen-
sywny styl, wiele podbramko-
wych sytuacji, dużo strzałów w 

światło bramki, a przede wszyst-
kim wielka ambicja - taki obraz 
mogli zobaczyć kibice, którzy 
obserwowali mecze z udziałem 
naszych urzędników. Nieste-
ty zabrakło trochę szczęścia, 
aby awansować do najlepszej 
czwórki Mistrzostw. Przegrany 
konkurs rzutów karnych z póź-
niejszym Mistrzem Polski oraz 
bramka stracona w ostatniej 
sekundzie meczu z wojewódz-
twem lubelskim długo były roz-
pamiętywane przez świętokrzy-
skich zawodników. 
 Turniejowym zmaganiom na 
boisku przyglądał się  wicemar-
szałek Jan Maćkowiak: - Je-
stem pod wrażeniem waszych 
umiejętności, woli walki i pasji. 
Zapraszam w Świętokrzyskie, 
zawsze będziecie tu mile wi-
dziani.
 Na dobrą organizację impre-
zy zwracał uwagę przewodni-
czący Sejmiku Arkadiusz Bąk: 
- To miłe, że uczestnicy turnieju 
wyjadą z Kielc z dobrymi wspo-
mnieniami. Organizacja Mi-
strzostw Polski  Urzędów Mar-
szałkowskich w Piłce Nożnej to 
bardzo dobry pomysł, oprócz 
aktywności fizycznej to dobra 
okazja do integracji pracow-
ników samorządowych. Mam 

nadzieję, że Świętokrzyskie bę-
dzie jeszcze kiedyś organizato-
rem podobnej imprezy.  
 Dobrą organizację imprezy 
chwalili uczestnicy piłkarskich 
zmagań. – Mieszkaliśmy w faj-
nym hotelu w pobliżu Stadionu 
Leśnego, jesteśmy pod wraże-
niem infrastruktury sportowej, 
wspaniałej hali, na której roz-
grywaliśmy mecze, spotyka-
niem życzliwych ludzi. Bardzo 
nam się tu podobało - pod-
kreślali samorządowcy z woje-
wództwa opolskiego.
 Już niedługo nasi zawodnicy 
będą mieli okazję do rewanżu. 
We wrześniu na Podlasiu od-
będzie się IX edycja Mistrzostw 
Polski Urzędów Marszałkow-
skich w Piłce Nożnej, tym ra-
zem na boiskach trawiastych.

Małgorzata
Niewczas-Sochacka

Klasyfikacja końcowa 
Mistrzostw:

1. Lubuskie 

2. Pomorskie 

3. Kujawsko-Pomorskie 

4. Zachodniopomorskie 

5. Warmińsko-Mazurskie 

6. Opolskie 

7. Lubelskie 

8. Świętokrzyskie 

9. Śląskie 

10. Łódzkie 

11. Wielkopolskie 

12. Dolnośląskie 

13. Podkarpackie 

14. Podlaskie 

15. Mazowieckie 

16. Małopolskie

Zwycięzców nagrodzili Arkadiusz Bąk, Jan Maćkowiak i Bernard Antos

Reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
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 Jak pokazują dane WHO, 
niemal 350 mln osób na ca-
łym świecie cierpi na cukrzy-
cę. W 2012 r. choroba ta była 
bezpośrednią przyczyną około 
1,5 mln zgonów, z których 80% 
miało miejsce w państwach 
o niskich i średnich dochodach. 
Według prognoz Organizacji 
do 2030 r. cukrzyca stanie się 
siódmą najczęściej występu-
jącą przyczyną zgonów. A jak 
wyglądają statystyki naszego 
województwa na tle kraju?

  Według danych GUS 
w 2014 r. odnotowano w Polsce 
6,8 tys. zgonów spowodowa-
nych cukrzycą tj. o prawie 9% 
mniej niż rok wcześniej, jednak 
o blisko 1/3 więcej niż w 2000 
r. W woj. świętokrzyskim zmar-
ło z powodu tej choroby 111 
osób (tj. o prawie 1/8 mniej 
niż przed rokiem i blisko 40% 
mniej niż w 2000 r.). Podsta-
wowe informacje statystyczne 
charakteryzujące zdrowie spo-
łeczeństwa polskiego dotyczą 
również zachorowalności na 
inne choroby. 

 W 2014 r. stwierdzono w Pol-
sce 3137 tys. zachorowań na 
grypę, tj. mniej o 1% niż rok 
wcześniej. Prawie 31 tys. przy-
padków zdiagnozowano wśród 
mieszkańców woj. świętokrzy-
skiego. Liczba ta była blisko 1/3 
mniejsza niż przed rokiem.

 W analizowanym okresie 
zmniejszyła się nieznacznie 
liczba zachorowań Polaków na 
krztusiec – wykryto ok. 2 tys. 
przypadków (mniej o ponad 80 
niż w roku 2013). Krztusiec wy-
stępował na terenie całego kra-
ju, zwłaszcza w województwie 
kujawsko-pomorskim i łódzkim 
(odpowiednio 14 i 12 przy-
padków na 100 tys. ludności). 
W świętokrzyskim liczba zacho-

Zdrowie mieszkańców
regionu w statystykach
7 kwietnia każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Data ta nie wybrana została przypadkowo, zwią-
zana jest bowiem z powstaniem w 1948 roku Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Tematem przewodnim tego-
rocznych obchodów była popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy, której towarzyszyło hasło: „Pokonaj cukrzycę”. 

rowań zwiększyła się o ponad 
9% w porównaniu do 2013 r.

 W całym kraju spadła licz-
ba zachorowań na różyczkę. 
W 2014 r. zarejestrowano ich 5,9 
tys., podczas gdy przed rokiem 
38,5 tys. Wśród mieszkańców 
świętokrzyskiego stwierdzono 
117 przypadków zachorowań tj. 
7 - krotnie mniej niż przed rokiem. 

  Nie odnotowano pozytyw-
nych tendencji w zakresie wy-
stępowania niektórych chorób 
zakaźnych układu pokarmo-
wego. Poziom zachorowań 
w kraju na salmonellozę, bie-
gunki u dzieci do lat 2 oraz inne 
bakteryjne zatrucia pokarmowe 
niestety nieznacznie wzrósł (22 
przypadki zakażeń salmonel-
lozą i 4 przypadki innych bak-
teryjnych zatruć pokarmowych 
na 100 tys. mieszkańców). 
W naszym województwie było 
to odpowiednio 19 i 9. W grupie 
najmłodszych mieszkańców 
świętokrzyskiego zarejestrowa-
no blisko 1,3 tys. przypadków 
biegunek u dzieci do lat 2, pod-
czas gdy w poprzednim roku 
było to 1,1 tys.

  W ciągu 2014 r. gruźlicę 
stwierdzono w Polsce u bli-

sko 6,7 tys. osób, tj. o ponad 
0,5 tys. osób mniej niż przed 
rokiem. Uwzględniając zróżni-
cowanie terytorialne gruźlica 
relatywnie najczęściej wykry-
wana była u mieszkańców 
województwa lubelskiego - 27 
przypadki na 100 tys. ludno-
ści, a także woj. śląskiego – 25 
oraz świętokrzyskiego - 23. 
Analogiczny wskaźnik dla kraju 
był znacznie niższy – ponad 17 
zachorowań na 100 tys. ludno-
ści. Spośród zachorowań na 
gruźlicę ogółem w wojewódz-
twie, osoby w wieku 45-64 lata 
stanowiły najliczniejszą grupę 
chorych (43%). 94% nowych 
zachorowań dotyczyło gruźlicy 
płuc, a tylko 6% - gruźlicy po-
zapłucnej. 
 
 Nowotwory złośliwe stano-
wią narastający problem zdro-
wotny polskiego społeczeń-
stwa. Od 2003 r. co roku stwier-
dza się ponad 120 tys. nowych 
zachorowań, przy czym w cią-
gu 2012 r. stwierdzono ich już 
prawie 150 tys., tj. ok. 12 tys. 
więcej niż w roku 2010. Wskaź-
nik zachorowalności wyniósł 
blisko 389 przypadków na 100 
tys. ludności, podczas gdy na 
początku dekady (w 2000 r.) – 
299. Wzrost liczby zachorowań 

w 2012 r. nie dotyczył całego 
kraju. 

 W naszym regionie utrzymał 
się na poziomie sprzed roku 
i wyniósł 396 na 100 tys. lud-
ności. Uwzględniając rodzaje 
nowotworów wykrytych w cią-
gu 2012 r. u co 5 - tego miesz-
kańca naszego województwa 
zdiagnozowano nowotwór  na-
rządów trawiennych, częściej 
niż u co 6 – tego - narządów 
płciowych i u co 6 – tego narzą-
dów oddechowych i klatki pier-
siowej.
 W 2014 r. zanotowano w na-
szym województwie 13,6 tys. 
zgonów. Najważniejszą przy-
czyną umieralności miesz-
kańców świętokrzyskiego były 
choroby krążenia, stanowiły 
one w badanym okresie 50,7% 
ogółu przyczyn zgonów. Wśród 
kobiet choroby krążenia były 
przyczyną prawie 60% zgo-
nów, a wśród mężczyzn – 44%. 
Udział zgonów z powodu nowo-
tworów w 2014 r. wyniósł 23,3% 
ogółu; były one przyczyną 1/5 
ogólnej liczby zgonów kobiet 
i przeszło 26,3% mężczyzn. 
2/3 wszystkich zgonów w woj. 
świętokrzyskim (74%) spowo-
dowane było chorobami układu 
krążenia i nowotworami.

 W woj. świętokrzyskim od-
notowano poprawę subiek-
tywnych ocen stanu zdro-
wia mieszkańców. W 2014 r. 
zmniejszył się odsetek osób, 
które oceniały swoje zdrowie 
poniżej oceny dobrej (spadek 
o 5 p. proc.). Częściej niż co 
piąty mieszkaniec wojewódz-
twa ocenił swoje zdrowie jako 
takie sobie (ani dobre ani złe), 
a co ósmy jako złe i bardzo złe.

Urząd Statystyczny
w Kielcach



Świętokrzyski Informator Samorządowy22

Nasz Region 4 (112) / 2016 PODPATRZONE, PODSŁUCHANE

– Nie pękać panowie! Sportowo jesteśmy słabsi,
ale postraszę ich spojrzeniem…

– Gotowi? Trzy, dwa, jeden!    

„Trzej przyjaciele z boiska: skrzydłowy bramkarz i łącznik
żyć bez siebie nie mogą, dziarscy i nierozłączni!”

– Panie Krzysztofie, podnosimy na trzy-cztery!
- Ok, zaczynajmy! Kto przegra, ten stawia oranżadę i pączka!

– O, widzi pani Komisarz?! Bociany lecą.
– Pewnie na Grunwaldzką, na porodówkę!

– Piszą, że nas podpatrują i podsłuchują!
- Permanentna inwigilacja!

A my mamy do pary humoru okulary!

 - A na tej rabacie, panie burmistrzu, posiejemy stokrotki.
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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. 

Jerzy Nogaj, sołtys Juliano-
wa, gmina Ożarów::
 – Problemem w naszym so-
łectwie jest podorywanie dróg 
gminnych, asfaltowych. Niektó-
rzy gospodarze orzą niemal pod 
sam asfalt i przez to go niszczą. 
Mieszkańcy zgłaszają się do 
mnie z interwencjami. Próbuję 
wyjaśniać, że asfalt to nasze 
wspólne dobro, wiele lat sta-
raliśmy się o dobrą drogę, bez 
błota, a teraz sami ją niszczymy. 
Gospodarze, których pola są-
siadują z asfaltem, nie rozumie-
ją tego, myślą, że  uprzykrzam 
im  życie. Tu nie chodzi o to, by 
kogoś karać. Jakie jest prawne 
rozstrzygnięcie tego problemu? 

jący do asfaltu jest gruntem 
prywatnym, czy też jest częścią 
pasa drogowego. Jeśli rzeczy-
wiście byłby to grunt prywatny, 
byłaby to raczej nietypowa sy-
tuacja, gdy asfalt zajmuje cały 
pas drogowy przeznaczony 
pod drogę gminną.
 Niezależnie od tego, nie na-
leży narażać asfaltu na uszka-
dzanie ani przez podorywanie, 
ani przez inne działania, które 
mogą mieć negatywny wpływ 
na jego stan. Zgodnie z usta-
wą o drogach publicznych z 
dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 
2015 poz. 460 ze zm.), art. 39 
ust. 1, pas drogowy podlega 
ochronie: „Zabrania się doko-
nywania w pasie drogowym 
czynności, które mogłyby po-
wodować niszczenie lub uszko-
dzenie drogi i jej urządzeń albo 
zmniejszenie jej trwałości (…). 
W szczególności zabrania się: 
(…) 7) niszczenia rowów, skarp, 
nasypów i wykopów oraz samo-
wolnego rozkopywania drogi; 
8) zaorywania lub zwężania w 
inny sposób pasa drogowego”. 
 Z kolei art. 4 p. 21 ustawy 
o drogach publicznych pre-
cyzuje, że „ochrona drogi”, to 
„działania mające na celu nie-
dopuszczenie do przedwcze-
snego zniszczenia drogi, obni-
żenia klasy drogi, ograniczenia 
jej funkcji, niewłaściwego jej 
użytkowania oraz pogorszenia 
warunków bezpieczeństwa ru-
chu”. „Ochrona drogi”, zgodnie 
z art. 8 ust. 2, należy do zarząd-
cy terenu.
 Jednocześnie ustawa ta w 
art. 20 nakłada na zarządcę 
drogi obowiązki takie jak: „10) 
przeprowadzanie okresowych 
kontroli stanu dróg (…); 12) 
przeciwdziałanie niszczeniu 
dróg przez ich użytkowników; 
(…) 17) nabywanie nierucho-
mości pod pasy drogowe dróg 
publicznych i gospodarowanie 
nimi w ramach posiadanego 

prawa do tych nieruchomości”.
W świetle zapisów przywołanej 
ustawy o drogach publicznych 
należy stwierdzić, że wszelkie 
interwencje w przedmiotowej 
sprawie sołtys powinien kiero-
wać do właściciela / zarządcy 
drogi, czyli do gminy, której 
powinno zależeć na trwałości 
drogi oraz na uporządkowaniu 
tej sytuacji. 

stora; 4) utrzymanie nawierzch-
ni drogi, chodników (…)”. 
Zatem jeśli problem dotyczy 
dróg gminnych, gmina powinna 
zainteresować się problemem, 
opracować plan finansowania 
i zająć się modernizacją znisz-
czonych dróg. 
 Jeśli chodzi o możliwość 
pozyskania przez gminę dotacji 
na tzw. „powodziówki”, to zasa-
dy te regulują wytyczne Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z dn. 31.03.2016 r. „w 
sprawie zasad i trybu udziela-
nia jednostkom samorządu te-
rytorialnego dotacji celowych z 
budżetu państwa na dofinanso-
wanie zadań własnych związa-
nych z remontem i odbudową 
obiektów budowlanych znisz-
czonych lub uszkodzonych 
w wyniku zdarzeń noszących 
znamiona klęski żywiołowej 
(…)”. By otrzymać dotację na 
dofinansowanie remontu drogi, 
straty wywołane klęską żywioło-
wą musiałyby być nie mniejsze 
niż 5% wykonanych dochodów 
własnych jednostki za rok bez-
pośrednio poprzedzający rok 
wystąpienia klęski żywiołowej. 
Jeżeli gmina spełnia warunki 
określone w Wytycznych Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, to taki wniosek 
zgłasza się do właściwego tery-
torialnie wojewody.
 Jeśli natomiast nie są speł-
nione warunki powyższych 
wytycznych, to środki dla sa-
morządów na remonty dróg 
dostępne są również w ramach 
wieloletniego „Programu roz-
woju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 
2016-2019”. Nabory wniosków 
do tego programu również 
ogłaszają wojewodowie. Dofi-
nansowanie do projektów na 
rok 2016 już zostało rozdzielo-
ne.

oprac. Joanna Majewska

Zbigniew Stefańczyk: 
 – Pytanie nie precyzuje, czy 
grunt bezpośrednio przylega-

Ewa Koziarska, sołtys Ro-
soch, gmina Opatów:
 – Przez nasze sołectwo 
przebiega jedna droga, która 
jest w dobrym stanie. Nato-
miast wszystkie boczne drogi 
są zniszczone, zwłaszcza po 
każdej zimie. Nie pomagają 
drobne naprawy, zasypywanie 
dziur żwirem, żużlem. Jakie są 
możliwości modernizacji bocz-
nych dróg ze środków przezna-
czonych na tak zwane „powo-
dziówki”. Jakie są obwarowania 
prawne, by móc skorzystać z 
tak zwanych „powodziówek”?    

Zbigniew Stefańczyk: 
 – Zgodnie z art. 20 ustawy 
o drogach publicznych (Dz. U. 
2015 poz. 460 ze zm.) „do za-
rządcy drogi należy w szczegól-
ności: (…) 2) opracowywanie 
projektów planów finansowania 
budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania i ochrony dróg oraz 
drogowych obiektów inżynier-
skich; 3) pełnienie funkcji inwe-
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Krzyżówka
 Litery z pół ponumerowanych w prawych dolnych rogach ułożone od 1 do 26 utworzą hasło. Wśród autorów prawidłowych 
odpowiedzi wylosujemy upominki. Rozwiązania prosimy nadsyłać listownie na adres redakcji do 12 maja br.
 Miło nam poinformować, że upominek za poprawne rozwiązanie krzyżówki opublikowanej w nr 3 (111)/2016 „Naszego Re-
gionu” otrzymuje pan Roman Toboła z Pińczowa. Hasło-rozwiązanie krzyżówki brzmiało oczywiście „IDZIE WIOSNA, IDZIE 
NAM”. Pana Romana prosimy o kontakt z redakcją. 

POZIOMO:
1. niejeden w biurowej szafce.  8. mleko, sery,  jajka.  9. stażystka. 10. dryf statku.  11. wykluło się z jajka. 12. imię żeńskie. 13. imię 
żeńskie pochodzenia greckiego. 14. nieporządek. 17. architekt Barcelony.  21. stosowana przez tyrana. 23. niewielkie bokobrody. 24. 
w salonie Daewoo. 25. sukulent z Meksyku. 26. angielska waluta. 27. prawdziwek. 28. przystojny aktor. 29. słodycze. 30. prześmiewca, 
szyderca.  31. uczulenie.

PIONOWO:
1. wieś w powiecie buskim. 2. zimne nóżki. 3. ryzykowna  wyprawa. 4. powszechny akt łaski. 5. specjalista od chorób nowotworowych.  
6. między podstawówką a liceum. 7. zjawisko świetlne podczas burzy. 15. włóczęga. 16. staropolskie imię męskie. 18. chorobliwy lęk 
przed powietrzem. 19. kieszonkowiec. 20. od A do Ż. 22. żabka drzewna.

Krzyżówkę przygotował Robert Siwiec


