
F
inałowyprzeglądfilmów
wramachzorganizowa-
nego przez wojewodę
konkursu „Bezpieczeń-
stwo a TY” odbył się

w Kieleckim Centrum Kultury.
Zwycięskim okazał się filmowy
spot zrealizowanyprzezMacieja
KwietniewskiegozZespołuSzkół
im. Stanisława Staszica ze
Staszowa.

Laureacizostaliwyłonienizza-
kwalifikowanych do finałowego
etapuprzezjury14filmów,aokoń-
cowymmiejscudecydowałałącz-
na liczba punktów uzyskanych
wgłosowaniu publiczności oraz
komisjikonkursowej.Itak,oprócz
zdobywcypierwszegolauru,uho-
norowano także spoty autorstwa
AleksandryBronisz i Bartłomieja
Wawrzeńczyka zNiepublicznego
TechnikumZDZwKielcach oraz
AgatyRyskiej,AleksandryWyso-
ckiej i BartłomiejaZapały, którzy
zajęli odpowiedniodrugą i trzecią
pozycję.

Filmy,wrazzpublicznościąiko-
misją konkursową,obejrzałwice-
wojewodaPawełOlszak. -Gratu-
lujęwszystkimuczestnikomkon-
kursu,wszczególnościlaureatom,
pomysłowościizaproponowanych

rozwiązańmultimedialnych.Dzię-
kuję Wam, że przyłączacie się
dopromocjibezpiecznychzacho-
wańwżyciucodziennym.Dajecie
dobryprzykład swoimprzyjacio-
łom,znajomym,sąsiadom–mó-
wiłdogościwicewojewoda.

Przeznaczony dlamłodzieży
szkółponadgimnazjalnychnasze-
goregionukonkurspolegałzreali-
zowaniumateriałumultimedialne-
go o charakterze krótkiego filmu
profilaktycznegodotyczącegoza-
grożeńzwiązanychzuzależnienia-

mi,cyberprzemocą,przemocą fi-
zyczną, agresją i wandalizmem,
bezpieczeństwemwruchudrogo-
wym i miejscach publicznych.
Zmagania uczestnikówpodzielo-
no na dwa etapy.W pierwszym
brałyudziałwszystkiezgłoszenia,
z których jurywyłoniło 14 finało-
wych prac zaprezentowanych
przedpublicznością.Końcowym
akcentembyłoustaleniekolejnoś-
ci trzech pierwszych spotów
napodstawieocenypubliczności
i jury.Kryteriumwyborubyłprze-

dewszystkimwalor edukacyjny
iprofilaktycznyprzekazu,połączo-
ny zwartościami artystycznymi
itechnikąwykonania.

Celemkonkursubyłopromo-
wanie zdrowego stylu życia,wol-
nego odnałogów,kształtowanie
postaw odpowiedzialności
zawłasne życie,a także zapobie-
ganie podejmowaniu zachowań
ryzykownychwśródmłodzieży,
związanychzniewłaściwymkorzy-
staniem z Internetu i urządzeń
elektronicznych.

Finał filmowego
konkursu wojewody

Okrąglak

Laur Świętokrzyski - nominacje

Z
namy już nominowa-
nych do tegorocznej,
dziewiątej już, edycji
Nagrody Wojewody
„Laur Świętokrzyski”.

Kandydatówdoprestiżowegowy-
różnienia wybrała wojewoda
BożentynaPałka-Korubawrazze
specjalnie powołanymiZespoła-
miEkspertów.

Nagrodamacharakter hono-
rowyijestwyróżnieniemdlaosób
orazinstytucjiszczególnieaktyw-
nych w obszarach będących
przedmiotemocenywdanymro-
ku.Zostanie przyznanawnastę-
pujących kategoriach: Przedsię-
biorstwo Odpowiedzialne Spo-
łecznie,GminaPokoleniowa,Czło-
wiekRoku,LiderDobroczynnoś-
ci,FairPlay.Wpierwszejzwymie-
nionych kategorii nominowano

Zakład Produkcyjno-Handlowy
„Profar”Sp.zo.o.,GrupęAzotyKo-
palnie iZakładyChemiczneSiar-
ki „Siarkopol”S.A. oraz Lafarge
CementS.A.Otytułgminypoko-
leniowej będą walczyć: Bieliny,
Busko-Zdrój, Sandomierz
iSędziszów,„CzłowiekiemRoku”
zostanie ktoś z trójki - ksiądz ka-
nonikJanMikos,pomysłodawca
powstania Schroniska dla bez-
domnych rolnikówprowadzone-
go przez Towarzystwo Pomocy
Św. Brata Alberta Koło
wSkoszynie,BeataKącka,prezes
BiuraRachunkowego LexBufiks
weWłoszczowielubJózefDąbek,
prezes Kopalni Wapienia
„Morawica”,adomiana„Liderdo-
broczynności”zostalinominowa-
ni:AlicjaCzarnecka - prezesSto-
warzyszenia „Niepełnosprawni

PlusStarachowice”,Fundacja„Daj
szansę”- Skarżysko-Kamienna,
IwonaKukulska - prezes Stowa-
rzyszeniaDzieci iMłodzieżyNie-
pełnosprawnej „Razem”
wPiekoszowie, Stowarzyszenie
Monar,Domdla OsóbBezdom-
nych i Najuboższych Monar -
Markot wStąporkowie oraz Da-
riusz Lisowski, prezes Fun-
dacjiMiśkaZdziśka„Błękit-
nyPromykNadziei”.Nagro-
da „Fair Play”przypad-
nie natomiast
Adamowi Ma-
kowsk iemu,
WładysławowiKa-
zimierzowi Listkowi
lub Zdzisławowi
Boduszkowi.

Wwyborzelaureatówwo-
jewodzie pomoże Komitet

Honorowy.Wjegoskładwchodzą:
JacekSemaniak - rektorUniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego,
StanisławAdamczak - rektorPo-
litechniki Świętokrzyskiej,JEJan
Piotrowski-biskupDiecezjiKiele-
ckiej,EdmundKaczmarek-prze-
wodniczącyKonwentuStarostów
WojewództwaŚwiętokrzyskiego

orazTomaszTworek -
prezes Świętokrzy-
skiegoZwiązku Pra-
codawców Prywat-
nychLewiatan.Pokon-

sultacji z Komitetem,
wojewoda dokona osta-
tecznegowyboru laurea-
tównagrody.Galafinałowa

„Lauru Świętokrzyskiego”
odbędziesię24kwietniawCen-

trum KonferencyjnymTargów
Kielce.
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Śmietański,MateuszWolski.Adresinternetowy:
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Środa, 1 kwietnia 2015 r.Dwutygodnik Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

S
ześćświętokrzyskich
gmin: Piekoszów,
Morawica, Połaniec,
Kielce, Staszów oraz
Skarżysko-Kamien-

na otrzyma dofinansowanie
w ramach otwartego konkursu
ofertnafinansowewspieranie in-
stytucji opieki nad dziećmi
wwieku do lat 3 „Maluch - edy-
cja2015”moduł2(zapewnienie
funkcjonowania miejsc opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3
tworzonychprzezgminyzudzia-
łemprogramu „Maluch”).

Rządowewsparcie - na łącz-
nąkwotę1.588.291zł -przezna-
czone będzie na zapewnienie
funkcjonowaniawnaszymwoje-
wództwie 406 miejsc opieki
(338wżłobkach i 68wklubach
dziecięcych). Na konkurs mini-
ster pracy i polityki społecznej
przeznaczył ogółem
30.000.000 zł, w całym kraju

do dofinansowania zakwalifiko-
wanooferty pochodzące ze 148
gmin, dotyczące 7 720 miejsc
opieki.

Zgłoszone w ofertach zapo-
trzebowanie na dotacje wynio-
sło 36,7mln zł.Wobec przekro-
czenia kwoty przeznaczonej
nadotacjewmodule2,minister
pracy i polityki społecznej okre-
ślił dofinansowanie do jednego
miejsca miesięcznie na kwotę
nie większą niż 326,01 zł i sto-
sownie do tego ustalił „Listę
ofert zakwalifikowanych do do-
finansowania w konkursie Ma-
luch-edycja2015moduł2”oraz
przyznanekwotydotacji (szcze-
gółowe informacje na stronie
internetowej Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego:
www.kielce.uw.gov.pl oraz stro-
nieMinisterstwaPracy i Polityki
S p o ł e c z n e j
www.zlobki.mpips.gov.pl).

Rządowewsparcie
dla sześciu gmin
Świętokrzyskiego

Numer 5 (292)

K
onferencja podsu-
mowująca dotych-
czasowy etap wdra-
żania Projektu
KIK/57 „Podniesie-

nie jakości usług świadczonych
wJednostkachOrganizacyjnych
Pomocy Społecznej w celu
wzmocnienia podmiotowości
i aktywności życiowej podo-
piecznych” odbyła się wWoje-
wódzkim Domu Kultury w Kiel-
cach. Gospodarzem spotkania
byławojewoda.

Uczestnikom konferencji
przedstawiono rezultaty wdra-
żania Szwajcarsko - Polskiego
ProgramuWspółpracy w woje-
wództwieświętokrzyskim.Wszy-

scyzostali równieżzapoznanize
stanem zaawansowania prac
w ramach działań inwestycyj-
nych oraz zakończonymi do-
tychczas formami podnoszenia
kwalifikacji.

Omówionotakżedotychcza-
soweefektyrealizacjidziałańdo-
datkowychwdrożonychw2014
r.Wramachprojektuprzeprowa-
dzonocyklszkoleńdlapielęgnia-
rekzzakresuetyki i komunikacji
interpersonalnej,90osóbwzię-
łorównieżudziałwpraktycznych
warsztatachwSzwajcarii,gdzie
mieli okazję zapoznać się z za-
sadamikształceniawzawodach
opiekuńczo-pielęgniarskich
wSzwajcarii,zasadamidostępu
doopiekimedycznejworazwa-
runkami bytowymi mieszkań-
ców DPS wwybranych instytu-
cjach szwajcarskich.

Podsumowali
potrzebny projekt

Nagrodydla laureatów.


