
K
ompleks rekre-
acyjno-rehabilitacyj-
nyotwartonaterenie
Domu Pomocy Spo-
łecznej w Zgórsku.

Wuroczystościwzięłaudziałwo-
jewodaBożentynaPałka-Koruba.

Projekt pn. „Boisko wielo-
funkcyjne o sztucznej na-
wierzchni wraz ze ścieżką zdro-
wia i terenowymi urządzeniami
do kinezyterapii z dostosowa-
niemwewnętrznych ciągów ko-
munikacyjnychnaterenieDomu
PomocySpołecznejwZgórsku,
podnoszące jakość świadczo-
nych usług oraz poziom życia
i funkcjonowaniawDPS”zreali-
zowanowramachSzwajcarsko-
Polskiego ProgramuWspółpra-
cy.Na jegowykonanieplacówka
otrzymaławsumie2269011,72
zł,zaśwkładwłasnybeneficjen-
tawyniósł jedynie439.148,51zł.
W ramach działań inwestycyj-
nych wybudowano na terenie
DPSm.in. boisko wielofunkcyj-
newraz z bieżnią oraz skocznią
wdal.Ponadtoutworzonoścież-

kęzdrowiadokinezyterapii,pla-
cedozajęćruchowych iumysło-
wych, place do zajęć dla osób
oznacznymstopniuupośledze-
nia,boiskodobocce,scenęzza-
daszeniem i widownią, pochyl-
nię i schodyprzy scenie.

Szwajcarsko-PolskiProgram
Współpracyjestformąbezzwrot-
nej pomocy zagranicznej przy-
znanejprzezSzwajcarięPolscei9
innym państwomUnii Europej-
skiej.Programmanaceluzmniej-
szanie różnic gospodarczych

i społecznych pomiędzy Polską
abardziejrozwiniętymipaństwa-
miUE,anaterytoriumPolski-po-
międzydynamicznierozwijający-
mi się ośrodkamimiejskimi a re-
gionami słabo rozwiniętymi
podwzględemstrukturalnym.

Wramachprogramurealizo-
wanego przezWojewodę Świę-
tokrzyskiego w naszym woje-
wództwie wsparcie finansowe
otrzymało 9 projektów.
Dofinasowaniepozwoliłonapod-
niesienie jakości świadczonych

usługw8domachpomocyspo-
łecznej oraz w 1 placówce opie-
kuńczo-wychowawczej.

Wojewoda pozyskała dla wo-
jewództwa świętokrzyskiego
środkiwwysokości15.832.336,75
zł zprzeznaczeniemna inwesty-
cje oraz środki w wysokości
1.396.181,59złzprzeznaczeniem
na szkolenia kadry zatrudnionej
wDPS.Swojekwalifikacjepodnio-
słonastudiachpodyplomowych,
kursach specjalistycznych oraz
szkoleniach 39 pracowników
DPS.Tematykaszkoleńobejmo-
wała takie zagadnienia jak gim-
nastykakorekcyjna,rehabilitacja
narządu ruchu czy też organiza-
cjęzawodówsportowychzudzia-
łemosóbniepełnosprawnychin-
telektualnie. Realizacja projektu
wsposóbistotnyiwidocznyprzy-
czynisiędopodniesieniastandar-
dówusługświadczonychnarzecz
mieszkańców domu pomocy
społecznej, którzymają obecnie
możliwość skorzystania z szero-
kiegozakresurehabilitacjiorazte-
rapii zajęciowej.
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O
d 1 lipca ostrzeżenia
RegionalnegoSyste-
muOstrzegania do-
stajemy także sms-
em.Wiadomości ta-

kieotrzymywaćmogąposiadacze
telefonów komórkowych w da-
nymwojewództwie,oileniezablo-
kują tej funkcji.

Jak podkreśliłminister admi-
nistracji icyfryzacji,jesttoostatni
etaprozszerzaniafunkcjonalnoś-
ci tego systemu.Dzięki umowie
zawartejzczteremaoperatorami
telefonii komórkowej - w sytuacji
zagrażającej naszemu życiu lub
zdrowiu otrzymamywiadomość
smsnatelefonkomórkowy.Opcja
tazostałajednakzarezerwowana
wyłącznie na naprawdę istotne
ostrzeżenia.

Równieżod1lipcaRegionalny
System Ostrzegania obejmuje
wszystkie kanałyTVPnadawane
w naziemnej telewizji cyfrowej,
awięcTVP1,TVP2,TVPRegional-
na,Info,Kultura,Polonia,Historia,
Rozrywka.Tymsamymkażdy,kto
madostępdointernetu,kanałów
telewizji publicznej w naziemnej
telewizjicyfrowejlubposiadazain-
stalowaną bezpłatną aplikację
natelefonkomórkowy,możebyć

powiadomiony o potencjalnych
zagrożeniachlubklęskachżywio-
łowych.

System działa od początku
2015roku.Wygenerowanoponad
1700powiadomień i ponad 400
ostrzeżeń.Do połowy tego roku
aplikacjamobilnaRSOmiała po-
nad123tys.pobrań.Komunikaty
przekazywane przez systemdo-
tyczyłyprzedewszystkimostrze-
żeńmeteorologicznych,hydrolo-
gicznych oraz informacji drogo-
wych. Komunikaty RSOmożna
zobaczyć w programach TVP
wnaziemnymmultipleksiecyfro-
wymMUX-3.Najistotniejszeznich
pojawiają się na specjalnympa-
skunaekranietelewizora,dostęp-
nesątakżenastronachtelegaze-
ty. Ostrzeżenia znajdują się też
na stronach internetowychurzę-
dówwojewódzkich.Więcej infor-
macji nastronie internetowejmi-
nisterstwa-mac.gov.pl/rso.

Nowe funkcje
systemu
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Ś
więtokrzyski Urząd
Wojewódzki oraz nie-
formalna grupa Letni
KlubŚniadaniowyza-
praszają na pierwszą

PotańcówkęMiędzypokoleniową.
Odbędzie się ona na kieleckim
Rynku w czwartek, 23 lipca
o godz. 19.Gościem specjalnym
będzieWirginia Szmit, 76-letnia
didżejka znana pod scenicznym
pseudonimemDJWika.

PotańcówkaMiędzypokole-
niowa to pierwszew regionie te-
go typuwydarzenie.Organizato-
rzy chcąw ten sposób zachęcić
seniorówdoaktywnościorazpro-
mowaćideeintegracjipokolenio-
wej. Stąd jego otwarta formuła.
Możeprzyjśćkażdy,ktochcepo-
słuchać dobrej muzyki, potań-
czyć lub po prostumiło spędzić
czas. Organizatorzy zachęcają
mieszkańcówdoaktywności,bez
względunawiek.

DJWikatotakżeambasador-
karządowegoprogramuSenior-
Wigor,wramachktóregosamo-
rządy aplikują o rządowe dofi-
nansowanienatworzeniedzien-
nych domów opieki. Będą to

miejsca, w których osoby star-
sze będą mogły aktywnie spę-
dzać uczestnicząc w zajęciach
edukacyjnych, kulturalnych czy
sportowo-rekreacyjnych. Jesz-
cze w tym roku powstanie oko-
ło 100 takich placówek,
a do2020 roku ok. 1200.Wwo-
jewództwieświętokrzyskimpięć
samorządów złożyło aplikacje
do programu na łączną kwotę
dofinansowaniaponad1mln100
tys.zł.-Politykasenioralnato je-
den z priorytetów rządowych
działań. Program Senior-Wigor
realizujemywwersjipilotażowej.
Bardzo się cieszę, że nasze sa-
morządy dostrzegają potrzebę
aktywności w tym zakresie. Ze
względunaprognozydemogra-
ficznetobędzie jednozważniej-
szychwyzwańnanajbliższe lata
– podkreśla wojewoda
BożentynaPałka-Koruba.

Wstęp na potańcówkę jest
bezpłatny. Na wszystkich
uczestnikówczekasporodobrej
zabawyorazwodazsokiemzza-
bytkowegosaturatora,którączę-
stowaćbędąpracownicyWodo-
ciągówKielce.

Spotkanie
pokoleń

Bezpiecznie
na wakacje

D
o końca sierpnia
działa w Kielcach
stały punkt kontroli
autokarów wyzna-
czony przez Woje-

wódzki Inspektorat Transportu
Drogowego wraz z Wydziałem
Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji.

Wpunkcie tym-zlokalizowa-
nym na ul. Ściegiennego 8,
przy Stadionie Miejskim „Koro-
na”(wjazdodul.Legionów)–co-
dziennie, od godz. 6 do 10, pro-
wadzona jest kontrola autoka-
rów, którymi dzieci i młodzież
z naszego województwa wyjeż-
dża na letni wypoczynek. Zgło-
szenia są przyjmowane telefo-
nicznie bądź osobiście w godzi-
nach od 7.30 do 15, od ponie-
działkudopiątku(tel.41362-54-
00 lub siedziba Inspektoratu).
Zarówno Policja, jak i Inspekcja
kierować będzie autokary
na wskazany punkt kontroli,
w godzinach pełnienia tam pa-
trolu. Szczegóły na stronie
internetowejWojewódzkiego In-
spektoratuTransportuDrogowe-
gowww.witd.kielce.pl.

Ministerstwo Spraw Wew-
nętrznych uruchomiło z kolei -
pod adresem internetowym
bezpiecznyautobus.gov.pl -usłu-
gę „BezpiecznyAutobus”, która
pozwalasprawdzićpodstawowe
danenatematautobusu lubau-
tokaru.Dzięki temuprzedwyjaz-
dem na wycieczkę można się
upewnićczyautobus,którymmy
lub nasi bliscy będą jechać,ma
ważnebadanietechniczne,aktu-
alneOCorazczy jestoznaczony
jakowycofanyzruchu.Otrzyma-
ny raport można łatwo zapisać
i wydrukować. Informacje o au-
tobusiemożnaotrzymać całko-
wicie bezpłatnie.

Usługawyświetla informacje
gromadzoneodmomentupierw-
szej rejestracji autobusu w Pol-
sce. Aby je uzyskać wystarczy
wpisać numer znajdujący się
natablicyrejestracyjnejautobu-
su.Wyświetlanedanepochodzą
zCentralnejEwidencjiPojazdów.
Jesttorejestrprowadzonyprzez
Ministra SprawWewnętrznych
napodstawieustawyPrawooru-
chudrogowym.

Redakcja„Okrąglaka”:AgataWojda-rzecznikprasowywojewody,
tel.41-342-12-32,JacekKorczyński,tel.41-342-12-63,Bartosz
Śmietański,MateuszWolski.Adresinternetowy:
www.kielce.uw.gov.pl;e-mail:gwoj00@kielce.uw.gov.pl

Omowienienawiści

K
onferencję regional-
ną o mowie niena-
wiści w przestrzeni
publicznej przygoto-
wuje wojewoda

Bożentyna Palka-Koruba wraz
zMuzeumNarodowymw Kiel-
cach.

Spotkanie, którego adresa-
tem będzie głównie młodzież
z województwa świętokrzyskie-
go,odbędziesięwMuzeumDia-
loguKulturwKielcach. Podczas
konferencji będą poruszane te-
matumowynienawiści i jejwpły-
wu na ofiarę, przestępstw z nie-
nawiści oraz działań w procesie
edukacji antydyskryminacyjnej.

W trakcie konferencji zosta-
nie także otwarta tematyczna
wystawa obrazująca omawianą
problematykęwprzestrzenipub-

licznej oraz specjalna instalacja
prezentująca z jednej strony za-
chowania dyskryminacyjne,
zdrugiej zaśpostawę tolerancji.

Zapraszamy Państwa
doudziałuw tworzeniuwystawy
iprzesyłaniezdjęćwszelkichprze-
jawówmowy nienawiści, jak np.
obraźliwe hasła namurach czy
teżniestosownewlepki.Wybrane
pracezostanąukazane,a ichau-
torzyotrzymająpamiątkoweupo-
minki.Fotografieprosimyprzesy-
łaćdo10sierpnianaadrespoczty
elektronicznej sekreta-
riat.bw@kielce.uw.gov.pl.

Konferencja omowie niena-
wiści, pod patronatem pełno-
mocnikarząduds.równegotrak-
towania prof. Małgorzaty
Fuszary,planowanajestnawrze-
sień.

Goście zwiedzili nowoczesny kompleks.


