
W
 urzędzie woje-
wódzkim gościła 
świętokrzyska re-
prezentacja tego-
rocznych IX Ogól-

nopolskich Zimowych Igrzysk 
Olimpiad Specjalnych, które od-
były się w Zakopanem i Białym-
stoku. 

Uczestników igrzysk przywita-
li wojewoda Agata Wojtyszek i du-
szpasterz sportowców ks. biskup 
Marian Florczyk. - Byłam bardzo 
dumna, gdy usłyszałam, że naj-
większa grupa zawodników to wo-
jewództwo świętokrzyskie, naj-
większa grupa działaczy - to wo-
jewództwo świętokrzyskie, naj-
większa grupa trenerów - to rów-
nież nasze województwo. Musimy 
pokazać mieszkańcom regionu, 
jaką mamy wspaniałą drużynę, jak 
dużo dobrego robią działacze i tre-
nerzy, ile wysiłku wkładają zawod-
nicy, by wziąć udział w zawodach 
i jak przełamują bariery związane 
ze swoją niepełnosprawnością. 
Za to wszystko bardzo serdecznie 
dziękuję - mówiła wojewoda, któ-

ra podziwiała sportowców pod-
czas marcowych igrzysk olimpij-
skich w Zakopanem. 

Reprezentacja naszego regionu 
podczas IX Ogólnopolskich Zimo-
wych Igrzysk Olimpiad Specjalnych 
liczyła 54 osoby. Agata Wojtyszek 
wręczyła zawodnikom upominki, 
a trenerzy i działacze za swoją pra-
cę otrzymali pamiątkowe medale 

z okazji 30. rocznicy powstania ru-
chu Olimpiad Specjalnych na Zie-
mi Świętokrzyskiej. Za popularyza-
cję sportu wśród osób niepełnos-
prawnych Złotym Krzyżem Zasłu-
gi został uhonorowany Grzegorz 
Małkus. Spotkanie w urzędzie 
uświetnił znakomity występ arty-
styczny w wykonaniu zespołu 
„Grześki” przy Warsztatach Terapii 

Zajęciowej w Jędrzejowie. Olimpia-
dy Specjalne to międzynarodo-
wa organizacja zapewniająca 
osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną cykl treningów i za-
wodów sportowych w różnych 
dyscyplinach. Oddział Regional-
ny Olimpiady Specjalne Polska - 
Świętokrzyskie rozpoczął oficjal-
nie działalność w 1986 roku.
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W
icewojewoda 
A n d r z e j  
Bętkowski po-
gratulował fun-
kcjonariuszom 

Oddziału Prewencji Policji w Kiel-
cach sukcesu, który odnieśli 
podczas Zawodów Ratowników 
Policyjnych zorganizowanych w 
Słupsku. 

Podczas spotkania w Ko-
mendzie Wojewódzkiej Policji w 
Kielcach wicewojewoda wręczył 
pamiątkowe grawertony st. post. 
Rafałowi Maziejukowi, st. sierż. 
Michałowi Machulskiemu i sierż. 
Michałowi Kwiecińskiemu, któr-
zy zajęli pierwsze miejsce w za-
wodach, deklasując swych rywa-
li. „Cieszę się, że w naszym regio-
nie służą tak perfekcyjnie wyksz-
tałceni policjanci. To nie tylko na-
pawa dumą, ale zdecydowanie 
wzmacnia poczucie bezpiec-
zeństwa. Swoją postawą 
udowadniacie ofiarność i boha-
terstwo, które powinny być wzo-

rem dla młodych pokoleń” - gra-
tulował sukcesu wicewojewoda. 

Andrzej Bętkowski złożył ta-
kże podziękowania policjantom 
z Komedy Wojewódzkiej i 
Miejskiej Policji w Kielcach, 
Oddziału Prewencji Policji w Kiel-
cach, Komendy Powiatowej Po-
licji w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
Jędrzejowie oraz Busku-Zdroju, 

którzy zostali wyróżnieni przez 
szefa świętokrzyskiego garnizo-
nu. Nagrodzeni funkcjonariusze 
w ostatnim czasie wykazali się 
dużym zaangażowaniem, pro-
fesjonalizmem i determinacją w 
wykonywaniu swoich 
obowiązków, przyczyniając się 
m.in. do ustalenia i zatrzymania 
sprawców przestępstw.

Sukces naszych policjantów

Numer 9 (316)

Podziękowania dla zawodników.

W
ojewoda Agata 
Wojtyszek wrę-
czyła nagrody lau-
reatom etapu wo-
jewódzkiego XVIII 

edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla Dzieci i Młodzie-
ży 2015/2016 pod hasłem „W tro-
sce o nasze bezpieczeństwo”. 

Głównym celem konkursu by-
ło rozwijanie wśród dzieci i mło-
dzieży wyobraźni i świadomości, 
co im grozi, jeśli nie będą prze-
strzegać podstawowych zasad 
bezpieczeństwa, np. w domu, 
na ulicy czy w szkole. To również 
okazja do przedstawienia co-
dziennej pracy strażaków i ratow-
ników w szerokim spektrum dzia-
łań ratowniczo-gaśniczych. Kon-
kurs ma za zadanie promować 
wiedzę o bezpieczeństwie oraz 
kształtować prawidłowe posta-
wy. Organizatorem przedsięwzię-
cia był Komendant Główny Pań-
stwowej Straży Pożarnej, a w wo-
jewództwie świętokrzyskim kon-
kursowi patronowali: Wojewoda 
Świętokrzyski, Świętokrzyski Ko-
mendant Wojewódzki Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz Świętok-
rzyski Kurator Oświaty. 

Komisja szczebla wojewódz-
kiego ze 170 prac wybrała 20 naj-

lepszych prac. Laureatami w posz-
czególnych kategoriach zostali: 
I grupa (uczniowie klas 1-3 szkół 
podstawowych) - 1. Krzysztof No-
wak, 2. Julia Głuch, 3. Jan Legwant, 
4. Julia Kacała, 5. Kalina Toborek; 
II grupa (uczniowie klas 4-6 szkół 
podstawowych) - 1. Maja Frank, 2. 
Wiktoria Bąk, 3. Aleksandra Kozieł, 
4. Patrycjusz Leśniewski, 5. Julita 
Potrzeszcz; III grupa (uczniowie 
gimnazjów) - 1. Marta Maroń, 2. 
Justyna Bubel, 3. Natalia Jagieła, 
4. Natalia Łyczek, 5. Magdalena 
Kasperkiewicz; IV grupa (ucznio-
wie i wychowankowie specjalnych 
ośrodków szkolno-wychowaw-

czych, świetlic terapeutycznych, 
oddziałów integracyjnych) - 1. 
Patryk Konik, 2. Karolina 
Krzewicka, 3. Krzysztof Kozioł, 4. 
Jakub Łukawski, 5. Artur Serafin. 

Nagrodzone prace przesłano 
do Centralnej Komisji Konkurso-
wej. Lista laureatów ukaże się 
w czerwcu 2016 r. na stronie 
www.straz.gov.pl oraz na łamach 
„Przeglądu Pożarniczego”. Zwy-
cięzcy otrzymają cenne nagrody 
i dyplomy, które zostaną wręczo-
ne w placówkach oświatowych 
podczas inauguracji nowego ro-
ku szkolnego we wrześniu 2016 
roku.

W trosce o bezpieczeństwo

B
lisko 150 wniosków 
o paszport dla przyję-
li pracownicy Oddzia-
łu Obsługi Paszporto-
wej Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego. To efekt 
akcji wojewody „Zrób dziecku pa-
szport na dzień dziecka”. 

Wszyscy chętni rodzice i opie-
kunowie, którzy chcieli tym dniu 
wyrobić paszport swoim pocie-
chom, mogli  złożyć w urzędzie 
stosowne dokumenty. Dla naj-
młodszych przygotowano rozma-
ite, darmowe atrakcje przed bu-
dynkiem urzędu, między innymi: 
mega piłkarzyki, dmuchane zjeż-
dżalnie i zamek, basen z piłeczka-
mi, twister oraz liczne konkursy 
z nagrodami. Pracownicy Wydzia-
łu Polityki Społecznej ŚUW przy-

gotowali także specjalny punkt, 
w którym wszyscy zainteresowa-
ni rodzice mogli uzyskać informa-
cje na temat rządowego programu 
„Rodzina 500 plus”. Ponadto poli-
cja, straż pożarna, straż graniczna, 
służba celna i grupa ratownictwa 
PCK otworzyli specjalne stoiska, 
przy których można było z bliska 
poznać pracę funkcjonariuszy.  

Od ponad dwóch lat otrzyma-
nie paszportu jest łatwiejsze. 
Wnioski można składać i odbierać 
paszporty w dowolnym organie 
paszportowym na terenie całego 
kraju. W Kielcach odpowiednie do-
kumenty przyjmuje Świętokrzy-
ski Urząd Wojewódzki - wszelkie 
szczegóły dostępne są na stronie 
www.kielce.uw.gov.pl oraz pod nu-
merem telefonu 41 342 14 13.

Paszport na 
Dzień Dziecka

Gratulacje od wicewojewody (fot. KWP).

Redakcja „Okrąglaka”:  Biu-
ro Prasowe Wojewody, tel. 41 
342 12 32, www.kiel-
ce.uw.gov.pl, e-mail: sekreta-
riat.bw@kielce.uw.gov.pl  Swoją pracę prezentowała między innymi Straż Graniczna.

Spotkanie z olimpijczykami 

Czwartek, 2 czerwca 2016 r.

Wojewoda wręczyła nagrody.


