


„Droga powstaje dzięki wędrowcom” mówi stare chińskie przysłowie. Tak, wszyscy nieustannie je-
steśmy w drodze i mierzymy się z wieloma wyzwaniami. Nasze świętokrzyskie samorządy to najlep-
szy przykład, jak długą i ważną drogę rozwoju przeszły na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Jak 
bardzo zmieniły się nasze Małe Ojczyzny. Nowe drogi, wodociągi, szkoły, baseny i świetlice wiejskie. 
Liczne aktywne stowarzyszenia, kursy, szkolenia, wsparcie dla wykluczonych i integracja społeczna. 
Lista ważnych spraw realizowanych w każdej świętokrzyskiej gminie i powiecie wydaje się nie mieć 
końca. A gdy uda się już rozwiązać ważny dla mieszkańców problem, to na jego miejsce „wskakują” 
dwa nowe wyzwania. 

A skoro wszyscy w tej wędrówce samorządowej mierzymy się z wieloma podobnymi problemami to 
ważna jest współpraca i wzajemna inspiracja.Do tej współpracy serdecznie wszystkich ludzi samorzą-
du i liderów społecznych zapraszamy jako Świętokrzyski Instytut Samorządu Terytorialnego. Chcemy 
stworzyć wspólną przestrzeń na dobrą, merytoryczną dyskusję na każdy ważny temat samorządowy. 
Lista jest długa i otwarta. Dziś oddajemy w Państwa ręce kwartalnik samorządowy, w którym chcemy 
omawiać najważniejsze sprawy, problemy i współczesne wyzwania naszych Małych Ojczyzn. A także 
wzajemnie się inspirować i wspierać prezentując najlepsze działania i praktyki świętokrzyskich miast 
i gmin. Na początek: Miasto i Gmina Ożarów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpra-
cy: samorządowców, liderów społecznych, urzędników, ekspertów regionalnych. Wiele osób na niwie 
samorządowej ma bardzo bogate, wieloletnie doświadczenie. Wykorzystajmy mądrze i inspirująco 
nasz świętokrzyski kapitał wiedzy i doświadczenia. Jako Instytut planujemy organizować regularne 
bezpłatne szkolenia, warsztaty i webinaria na kluczowe tematy, z którymi na co dzień zmagają się 
samorządowcy. Nasze działania możemy wdrażać dzięki Programowi Rozwoju Organizacji Obywa-
telskich realizowanemu przez Narodowy Instytut Wolności. Jest przestrzeń do dobrego, wspólnego 
działania.

A przecież wyzwań dla samorządów nie brakuje. Nowe regulacje prawne np. w zamówieniach pu-
blicznych, gospodarka odpadami, zmiany na lokalnym rynku pracy, czy też organizacja transportu pu-
blicznego to tylko pierwsze z brzegu przykłady. I codzienne poszukiwania i aplikowanie o różne środki 
finansowe. Przed nami potężny Budżet UE na lata 2021-2027 wraz z Planem Odbudowy dla Europy. 
Funkcjonuje szereg programów krajowych np. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Dostępne są 
tzw. Fundusze Norweskie. Być może realia wymuszą powrót do mechanizmu Partnerstwa Publiczno-
-Prywatnego. Jak zabezpieczyć środki na wkład własny do projektów? Jak przygotować dobre i prze-
myślane nowe inwestycje? Unia Europejska wyraźnie stawia na nowe priorytety: cyfryzacja, nowe 
technologie, czysta i zielona energia, oddolne inicjatywy i projekty partnerskie. 

Jak te brukselskie założenia przełożyć na lokalne realia małej i skromnej świętokrzyskiej gminy? 
Pytania można mnożyć. A nad wszystkim co robimy i planujemy niestety cały czas unosi się mrocz-
ny duch wirusa Sars-CoV-2. Wszystko jest inaczej, niż jeszcze raptem rok temu. Koronawirus łamie 
dotychczasowe nasze schematy pracy, codziennego życia i priorytetów na przyszłość.Tęsknimy, kie-
dy wrócą „stare czasy”. Obawiam się, że w pełni to już nigdy nie wrócą. Świat przyśpiesza i będzie 
już bardziej cyfrowy, zdalny, a relacje międzyludzkie budowane są w inny sposób. Historia powoli, 
ale nieubłaganie robi duży zakręt na naszych oczach. Jaka jest na to recepta? Wzajemna współpra-
ca, wsparcie i spojrzenie w przyszłość. Historii już nie zmienimy. Dlatego motto naszego Instytutu 
to: „Moc współpracy, moc działania”. I do tej współpracy serdecznie wszystkich zapraszamy. Skoro 
droga powstaje dzięki wędrowcom, to spróbujmy wspólnie pójść bezpieczną drogą w nowe dobre 
obszary. Wszystkiego najlepszego w Nowym Anno Domini 2021. Zdrowia, nadziei i wytrwałości. 
Niech Moc będzie z Nami.

Grzegorz Orawiec
Prezes Zarządu ŚIST

SŁOWO WSTĘPU



Nie tylko fundusze europejskie 
dają możliwość finansowania 
inwestycji i zadań realizowa-
nych przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Wiele możliwo-
ści zewnętrznego finansowa-
nia dają programy realizowane 
przez ministerstwa i inne agen-
dy rządowe. Poniżej dokonali-
śmy przeglądu obecnie funkcjo-
nujących programów.

Program Maluch Plus

Program „Maluch+” jest realizowany przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 
i wspiera rozwój instytucji opieki nad dzieć-
mi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dzie-
cięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci 
programu mogą otrzymać dofinansowanie do 
tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. 

Celem programu „Maluch+” jest zwięk-
szenie dostępności terytorialnej i finansowej 
miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych 
i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, 
w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wyma-
gających szczególnej opieki.

Samorządy na tworzenie miejsc opieki 
mogą otrzymać od 5 000 zł – 33 000 zł na 
jedno tworzone miejsce opieki, w zależności 
od spełnienia szczegółowych kryteriów.

Więcej informacji oraz ogłoszenia o naborze 
można znaleźć na stronie: www.gov.pl/rodzina.

Fundusz dróg samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) to po-
wołany w 2018 r. państwowy fundusz celowy, 
którego dysponentem jest minister właściwy 
ds. transportu (obecnie Minister Infrastruktu-
ry). FDS został zaprojektowany jako nowy me-
chanizm wsparcia dla samorządów, realizują-
cych inwestycje na drogach samorządowych.  

Celem działania Funduszu Dróg Samorzą-
dowych jest przyspieszenie powstawania no-
woczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogo-
wej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny 
element prawidłowego funkcjonowania i roz-
woju gospodarki oraz przyczyniającej się do 
poprawy poziomu życia obywateli.

Wysokość dofinansowania ze środków FDS 
na zadania powiatowe i gminne jest uzależ-
niona od dochodów danej jednostki samorzą-
du terytorialnego: im niższy dochód własny 
jednostek samorządu terytorialnego, tym 

większa wartość dofinansowania, przy czym 
maksymalne dofinansowanie będzie mogło 
wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.

W ramach Funduszu środki przekazywane 
będą na zasadach konkursowych, na podsta-
wie wniosków o dofinansowanie, składanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego wo-
jewództwa. Za przeprowadzenie naboru oraz 
późniejszą ocenę wniosków o dofinansowanie 
odpowiadają wojewodowie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: 
www.gov.pl/infrastruktura.

Ogłoszenia o naborze publikowane są rów-
nież na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego: www.kielce.uw.gov.pl.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego mają na celu dofinansowanie za-
dań z zakresu kultury o charakterze projekto-
wym, z wyłączeniem stałej działalności kultu-
ralnej podmiotów. Skierowane są do instytucji 
kultury, organizacji pozarządowych, instytucji 
filmowych, szkół i uczelni wyższych, jednostek 
samorządu terytorialnego, podmiotów gospo-
darczych, kościołów i związków wyznanio-
wych oraz ich osób prawnych.

Środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego można uzyskać m.in. na:
- podnoszenie poziomu edukacji artystycznej 
uczniów, studentów oraz absolwentów szkół 
i uczelni artystycznych (Edukacja artystyczna);
- wspieranie ważnych dla rozwoju kapitału 
społecznego zadań z zakresu edukacji kultu-
ralnej, realizowanych m.in. przez samorządo-
we instytucje kultury (Edukacja kulturalna);
- wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami 
wojennymi, stanowiącymi materialne świa-
dectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski 
związanych z walką i męczeństwem, a także 
wspieranie prowadzenia działań naukowych 
upowszechniających wiedzę na temat tych wy-
darzeń (Groby i cmentarze wojenne w kraju);
- zapewnienie optymalnych warunków dla 
działalności domów i ośrodków kultury oraz 
centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji 
kulturalnej i animacji kultury poprzez moder-
nizację i rozbudowę ich infrastruktury (Infra-
struktura domów kultury);
- zapewnienie optymalnych warunków dla proce-
su kształcenia artystycznego poprzez moderni-
zację i rozbudowę infrastruktury szkół, placówek 
i uczelni artystycznych (Infrastruktura kultury);
- udostępnianie i umożliwianie ponownego wy-
korzystywania zasobów cyfrowych do celów 

popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, 
uwzględniające opracowanie i digitalizację zaso-
bów dziedzictwa kulturowego (Kultura cyfrowa);
- zadania związane z popularyzacją spuścizny 
kultur tradycyjnych i ludowych (Kultura ludo-
wa i tradycyjna);
- zapewnienie opieki nad najważniejszymi 
miejscami pamięci, stanowiącymi materialne 
świadectwo wydarzeń kluczowych dla naro-
dowej tożsamości (Miejsca pamięci i trwałe 
upamiętnienie w kraju);
- wspieranie najwartościowszych zjawisk 
i trendów w polskiej i światowej kulturze mu-
zycznej (Muzyka);
- zachowanie materialnego dziedzictwa kul-
turowego, realizowane poprzez konserwację 
i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ru-
chomych oraz ich udostępnianie na cele pu-
bliczne (Ochrona zabytków);
- zachowanie i ochrona dziedzictwa archeolo-
gicznego poprzez rozpoznanie i dokumentację 
zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz 
opracowanie i publikację wyników przepro-
wadzonych badań archeologicznych (Ochrona 
zabytków archeologicznych);
- poprawę dostępu do książki w jej wszystkich 
formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej 
roli księgarń i bibliotek (Partnerstwo dla książki);
- promocję czytelnictwa, powszechnych prak-
tyk czytelniczych oraz wsparcie przedsięwzięć 
promujących najbardziej znaczące zjawiska li-
teratury współczesnej (Promocja czytelnictwa);
- opiekę konserwatorską nad muzealiami, 
archiwaliami i księgozbiorami, a także na 
prezentację zbiorów w postaci atrakcyjnych 
poznawczo projektów wystawienniczych i wy-
dawniczych (Wspieranie działań muzealnych);
- organizację wydarzeń artystycznych o za-
sięgu regionalnym, krajowym, jak i międzyna-
rodowym, powstających z myślą o dzieciach 
i młodzieży do 18 roku życia (Wydarzenia ar-
tystyczne dla dzieci i młodzieży).

Więcej informacji oraz ogłoszenia o naborze 
można znaleźć na stronie: www.gov.pl/kultura.

Programy Ministra Sportu

Wsparcie dla samorządów, organizacji po-
zarządowych oraz klubów sportowych prze-
widują także programy realizowane przez do-
tychczasowe Ministerstwo Sportu, a obecnie 
przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu. Środki z budżetu państwa 
albo Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 
którego dysponentem jest minister właściwy 
do spraw kultury fizyczne, można uzyskać na 
poprawę stanu podstawowej ogólnodostęp-
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nej infrastruktury sportowej czy na organizacje 
zajęć sportowych dla uczniów.

Jednym z podstawowych programów jest 
„Sportowa Polska – Program rozwoju lokal-
nej infrastruktury sportowej”, którego celem 
jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych 
dotyczących obiektów sportowych na terenie 
całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać 
objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające 
masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny 
charakter Programu, rodzaje zadań inwesty-
cyjnych, o dofinansowanie których można sta-
rać się w ramach niniejszego Programu, zosta-
ły podzielone na trzy grupy:

Pierwszą grupę stanowią zadania inwesty-
cyjne mające na celu poprawę stanu przyszkol-
nej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na 
potrzeby realizacji zajęć wychowania fizyczne-
go, służącej jednocześnie lokalnym społeczno-
ściom do aktywnego spędzania czasu wolnego, 
jak również – w miarę możliwości – umożliwia-
jącej współzawodnictwo sportowe. 

Drugą grupą zadań są zadania, których ce-
lem jest poprawa warunków treningowych dla 
sportowców, w tym przeciwdziałanie proce-
som utraty wartości użytkowej obiektów spor-
towych, znajdujących się w niedostatecznym 
stanie techniczno-funkcjonalnym, służących 
przede wszystkim uprawianiu sportów olim-
pijskich, jak również obiektów umożliwiających 
szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie 
wsparcie finansowe mogą otrzymać zadania 
dotyczące przebudowy lub remontu już istnie-
jącej infrastruktury sportowej. Obiekty dofi-
nansowywane w tej grupie zadań, dedykowane 
są w szczególności klubom sportowym, mo-
gącym poszczycić się wymiernymi sukcesami 
sportowymi, jak i również tym, dla których zre-
alizowanie zadania inwestycyjnego będzie sil-
nym bodźcem do rozwoju obecnej działalności.

Trzecią grupą zadań, są zadania dotyczące 
budowy nowej infrastruktury sportowej, da-
jącej możliwość aktywnego spędzania czasu 
wolnego, stanowiącej ważny element profi-
laktyki zdrowotnej oraz umożliwiającej współ-
zawodnictwo sportowe. Ważne, aby nowo 
tworzona baza infrastrukturalna uzyskiwała 
uprzednio aprobatę społeczną oraz korelowała 
ze sportami uprawianymi na terenie oddziały-
wania inwestycji.

Kolejnym programem realizowanym przez 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu Programu budowy zadaszeń 
boisk piłkarskich. Ministerstwo uruchomiło 
edycję pilotażową, której celem jest stworze-
nie warunków do całorocznego treningu oraz 
szkolenia piłkarskiego poprzez stworzenie za-
daszenia nad boiskami piłkarskimi. Realizacja 
programu ma przyczynić się do wyeliminowa-
nia problemów z dostępnością do infrastruktu-
ry piłkarskiej w sezonie jesiennozimowym.

Ostatnim programem jest Program Inwe-
stycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, 
którego celem jest rozwój bazy obiektów spor-

towych służących potrzebom polskiego sportu 
wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich 
warunków szkolenia i treningu sportowców, 
przygotowania kadry narodowej oraz organi-
zacji zawodów. Potencjalne inwestycje mogą 
dotyczyć budowy, przebudowy lub remontów 
obiektów specjalistycznych, spełniających 
standardy międzynarodowe, mogących stać 
się areną ważnych zawodów i imprez spor-
towych rangi ogólnopolskiej, europejskiej czy 
światowej. Program obejmuje w szczególno-
ści inwestycje w miejscach, gdzie prowadzone 
będą szkolenia centralne, a także inwestycje 
w dużych aglomeracjach miejskich umożli-
wiające zawodnikom równoległe prowadzenie 
szkolenia sportowego i edukacji lub pracy.

Więcej informacji oraz ogłoszenia o naborze 
można znaleźć na stronie: www.gov.pl/sport.

Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to 
bezzwrotne wsparcie przeznaczone na dota-
cje inwestycyjne dla gmin, powiatów i miast, 
w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. 
Program jest odpowiedzią na trudną sytuację 
wielu samorządów, które borykają się z trud-
nościami finansowymi w związku z pandemią 
COVID-19. Źródłem finansowania tej tarczy dla 
samorządów jest Fundusz COVID-19.

Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów 
złotych trafi do samorządów, z czego 5 mld 
dla gmin i miast na prawach powiatu, a 1 mld 
dla powiatów ziemskich. W ramach tej puli 
każdy samorząd dostanie środki finansowe 
na inwestycje przydzielane według specjalne-
go kryterium podziału.Środki z Funduszu mają 
w większej mierze trafić do gmin wiejskich 
i  miejskowiejskich, zgodnie z zasadą zrówno-
ważonego rozwoju, który w równym stopniu 
wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze 
miejscowości.

W ramach kolejnej puli (6 mld zł) trafi do 
samorządów, które złożyły przez wojewo-
dów stosowne wnioski i które zyskały uznanie 

w oczach komisji złożonej z przedstawicieli 
Premiera, Ministra Finansów, Funduszy i Po-
lityki Regionalnej oraz Ministra Rozwoju, Pra-
cy i Technologii. Podczas oceny komisja miała 
brać pod uwagę czy inwestycja jest komplek-
sowa, czy ogranicza emisyjność i ingerencję 
w środowisko, a także czy uwzględnia zasadę 
zrównoważonego rozwoju. Ważnym kryterium 
oceny wniosków był wpływ na pomoc osobom 
niepełnosprawnym oraz liczba osób, które sko-
rzystają z inwestycji.

Obecnie (do 28 grudnia 2020 r.) trwadru-
gi nabór wniosków o wsparcie dla jednostek 
samorządu terytorialnego w ramach dofinan-
sowania ze środków Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych. Jednostka samorządu tery-
torialnego może złożyć maksymalnie 3 wnioski 
na nie więcej niż 3 inwestycje. Wnioski należy 
składać przez elektroniczną skrzynkę podaw-
czą do wojewody.Pieniądze będzie można 
wykorzystać na dowolne inwestycje, które są 
bliskie ludziom, np. na tabor komunikacji miej-
skiej, szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale, 
chodniki czy domy pomocy społecznej, a także 
na inne lokalne działania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: 
www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/
inwestycjelokalne.

Samorządy mogą uzyskać wsparcie na re-
alizowane przez siebie zadania, w tym zadania 
inwestycyjne, nie tylko w ramach funduszy 
europejskich czy tzw. środków norweskich. 
Wiele instytucji państwowych (ministerstwa, 
państwowe fundusze celowe, agencje rzą-
dowe) realizują programy dotacyjne, które są 
skierowane do samorządów, organizacji poza-
rządowych, samorządowych instytucji kultu-
ry, a także innych podmiotów, które wspólnie 
z samorządami realizują zadania publiczne 
(np. kluby sportowe). Zachęcamy do śledzenia 
stron internetowych wybranych instytucji albo 
strony internetowej i mediów społecznościo-
wych Świętokrzyskiego Instytutu Samorządu 
Terytorialnego – będziemy dokonywać okreso-
wo przeglądu dostępnych konkursów.



 
Miasto i Gmina Ożarów, wspól-
nie z Fundację Restart, prowadzi 
projekt Senior Plus finansowany 
w całości przez Regionalny Pro-
gram Operacyjny Województwa 
Świętokrzyskiego. W ramach 
programu samorząd utworzył 
miejsca spotkań dla seniorów 
z terenu miasta i gminy. 

Utworzyliśmy cztery kluby, w Pisarach, Jakubo-
wicach Lasocinie i Ożarowie. W każdym z nich jest 
po 15 osób, czyli razem około 60 w wieku 60 +. 
Ten projekt pozwolił nam wyremontować część 
obiektów, na przykład były budynek gospodarczy 
w Pisarach, części remizy w Jakubowicach, a także 
część Domu Ludowego w Lasocinie – mówi za-
stępca burmistrza Ożarowa Paweł Rędziak.

Projekt, którego wartość wynosi 950 tys. zł, 
trwa od maja 2020 r. i zakończy się w czerw-
cu 2022 r.Kluby zostały wyposażone w sprzęt 
zarówno kuchenny, jak i ogrodniczy, w kosiarki 
spalinowe, wszelkie materiały związane z rę-
kodziełem, plastyką, robótkami ręcznymi,ma-
szyny do szycia, by można seniorzy mogli 
aktywnie spędzać wspólnie czas. W ramach 
projektu kluby zostały wyposażone w niezbęd-
ny sprzęt AGD - ekspres do kawy, zamrażarkę, 
kuchenkę, piekarnik, a także garnki, talerze 
i sztućce. Mają one służyć realizacji kółek za-
interesowań, a także umożliwiać rozwijanie 
pasji i podtrzymywanie lokalnych tradycji ku-
linarnych. O zdrowie seniorów mogą zadbać 
zakupione w ramach projektu urządzenia reha-
bilitacyjne - W klubie w Jakubowicach, zostało 
zainstalowanych siedem łóżek. Każde z nich 

rehabilituje inną część ciała, co cieszy się du-
żym zainteresowaniem seniorów

Seniorzy rozwijają także swoje pasje kul-
turalne. W Pisarach działa Dyskusyjny Klub 
Filmowy, w którym na dużym ekranie zakupio-
nym w ramach projektu można oglądać i dys-
kutować o klasykach polskiego i światowego 
kina. 

Te wszystkie zadania, zakupy i inwestycje są po 
to, aby umożliwić aktywizację starszego pokole-
nia mieszkańców naszej gminy– podkreśla Pa-
weł Rędziak.  Zainteresowanie jest bardzo duże, 
chociaż ten rok nie sprzyja wielu kontaktom. Kluby 
działają popołudniami, by dostosować się do moż-

liwości czasowych seniorów. Bo do południa star-
sze osoby opiekują się często wnukami – dodaje 
zastępca burmistrza Ożarowa.

W klubach panuje fantastyczna atmosfera, 
a seniorzy są niezwykle otwarci na nowe inicja-
tywy. Z projektu dla seniorów zadowolona jest 
także przewodnicząca Rady Miejskiej Halina 
Dragan.

Bardzo dobrze, że seniorzy zostali docenieni. To 
pokolenie, które budowało naszą  rzeczywistość. 
Niedobrze by się stało, gdyby ludzie aktywni zawo-
dowo teraz pozamykani zostali w domach. Dzięki 
świetlicom obserwujemy, że seniorzy wychodzą 
z domów, chcą się spotykać. Uczestniczyłam we 
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wszystkich otwarciach klubów i widzę, że ludzie 
są szczęśliwi, śpiewają, bawią się razem, wspomi-
nają dawne czasy. Tworzą się koła zainteresowań. 
Wszyscy są bardzo chętni, zadowoleni, dziękują za 
to, że taka inicjatywa została podjęta przez gminę. 
Widać to po różnych wpisach na mediach społecz-
nościowych. Promowane są perełki wyciągnięte 
z domów – zauważa przewodnicząca. 

Przedstawiciele Fundacji Restart, Renata 
Miszczuk i Mariusz Marciniak, podkreślają, że 
w gminie Ożarów fantastycznie się pracuje - 
Ludzie są otwarci na różne inicjatywy, projekty, 
wszelkie nowe propozycje, a gmina nie żałuje 
środków finansowych na te cele.

Zajęcia realizowane w klubach to odpowie-
dzi na realne potrzeby  mieszkańców - Przed 
uruchomieniem klubów robiliśmy rozeznanie 
wśród mieszkańców, czym chcieliby się zająć -  
wyjaśnia zastępca burmistrza Paweł Rędziak.  

Są miejsca, gdzie ludzie przyjdą i wypiją 
przysłowiową kawę, herbatę, porozmawia-
ją, spędzą ze sobą godzinę czy dwie. Ale są 
też miejsca, jak w Jakubowicach, gdzie ludzie 
czekają w kolejce na łóżka rehabilitacyjne, są 
tłumy na spacerach nordicwalking. Każdy se-
nior może raz w tygodniu skorzystać z badań 
ciśnienia, poziomu cukru. Popularne są zaję-
cia kulinarne. Mieszkańcy wracają do starych 
przepisów, zdrowych obiadów z produktów 
z własnego ogródka. W ramach projektu raz 
w miesiącu odbywają się wycieczki. Dalekie 
wyjazdy są popularne, ale uczestnicy twierdzą, 
żenajbardziej udana była wycieczka na Święty 
Krzyż oraz do Sandomierza.

Senior plus to program bardzo aktywizujący 
ludzi samotnych. Gdy jest dwoje seniorów, to 
łatwiej o rozmowę, bezpieczeństwo. Gdy jednak 
samemu zostaje się w domu, to jest już trudniej. 
Gdy teraz o szesnastej zapali się światło w klubie, 
to seniorzy przychodzą, chcą się spotkać.  Coś się 
dzieje, trzeba iść – mówią uczestnicy programu.

Andrzej Nowak



Miasto i Gmina Ożarów realizu-
je projekt pod nazwą „Rozwija-
my talenty dzieci i młodzieży na 
terenie gminy Ożarów”, który w 
całości jest finansowany przez 
Regionalny Program Operacyj-
ny Województwa Świętokrzy-
skiego. Jego wartość na trzy lata 
funkcjonowania wynosi prawie 
4 mln 200 tys. zł. 

Projekt jest skierowany dla dzieci, ich rodzi-
ców oraz opiekunów, którzy mogą korzystać 
z nauki języka angielskiego, informatyki, zajęć  
kulinarnych, sportowych, z porad logopedy, 
prawnika i psychologa. W programie uczest-
niczy pięć świetlic - w Janowicach, Pisarach, 
Lasocinie, Wyszmontowie i Ożarowie. W każdej 
ze świetlic przebywa po 45 dzieci, a projektem 
objęte jest w sumie 225 dzieci oraz tyle samo 
rodziców lub opiekunów. Dzieci mają zapew-
nioną opiekę od godziny 16 do 19, od ponie-
działku do piątku, łącznie z wakacjami, feriami 
a nawet dniami świątecznymi. Zajęcia dla dzieci 
prowadzą wykwalifikowani nauczyciele i wy-
chowawcy z dużym doświadczeniem. 

Dzieci na terenie gminy są bardzo zdolne, ale 
trzeba znaleźć ukryte w nich talenty i umiejętnie je 
wydobywać. Dla mnie inspiracją do tego projektu 
była Słowacja i nasze kontakty z miastem Spiska 
Bela – mówi zastępca burmistrza Ożarowa Pa-
weł Rędziak.  Tam w siatce godzin szkolnych znaj-
dują się zajęcia muzyczne, taneczne, wokalne. U 
nas podczas różnych reform edukacyjnych zlikwi-
dowaliśmy w szkole te przedmioty. Dlatego przy-
gotowaliśmy kompleksowy projekt, korzystając z 
możliwości finansowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego. W każdej z tych świetlic dzieci i do-
rośli mogą uczyć się gry na gitarze, akordeonie lub 
pianinie – dodaje samorządowiec.

Dzieci z terenu miasta i gminy mogą korzy-
stać również z zajęć muzyczno - wokalnych. 
Gmina Ożarów dba o zdolną młodzież, która 
może rozwijać swoje talenty w Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury, gdzie w ostatnich kilku-
dziesięciu latach oszlifowano wiele talentów. 

Dobrodziejstwo w środowisku wiejskim 

W ramach projektu ożarowski samorząd 
wspiera funkcjonowanie świetlicy w Wy-
szmontowie, gdzie nie funkcjonuje szkoła, ale 
dzięki świetlicy dzieci mogą otrzymać odpo-
wiednią opiekę, a także wziąć udział w zaję-
ciach dodatkowych.

Wyszmontów jest jedyną w gminie miejsco-
wością, w której nie ma szkoły i gdzie funkcjonuje 
świetlica, która jest naszym wielkim dobrodziej-
stwem. Wszyscy bardzo chętnie korzystają ze 
świetlicy, dzieci mają wszechstronną opiekę oraz 
dodatkowe wszechstronne zajęcia, a także oprócz 
tego różne gry i zabawy na powietrzu. W społe-

czeństwie wiejskim świetlice odgrywają ogromną 
rolę, aktywizują i integrują społeczeństwo - opo-
wiada mieszkająca w Wyszmontowie prze-
wodnicząca Rady Miasta i Gminy Ożarów Ha-
lina Dragan. 

Dużym dobrodziejstwem dla lokalnej spo-
łeczności jest to, że w ramach projektu uczest-
nicy mogą skorzystać z porad psychologa czy 
prawnika. Ludzie w środowisku wiejskim mają 
utrudniony dostęp do tych porad specjalistów, mu-
szą specjalnie jechać do poradni psychologiczno-
-pedagogicznej, do kancelarii prawnika, a tu mają 
wszystko na miejscu. Jest już wiele przykładów 
bardzo pozytywnie załatwionych spraw – przy-

pomina przewodnicząca. 
W świetlicy opiekunowie pomagają dzie-

ciom w odrabianiu pracy domowej. Nauczyciel 
pojedynczo siedzi z każdą osobą, spokojnie 
wszystko tłumaczy, dzięki czemu poprawiają 
się szkolne wyniki, a dzieci przychodzą na za-
jęcia lekcyjne przygotowane, z odrobioną pracą 
domową. 

Będziemy się starać, by ten projekt kontynu-
ować po 2022 r. Mamy nadzieję, że dalej będą 
takie możliwości. Podczas konsultacji w sprawie 
strategii rozwoju województwa zwracaliśmy uwa-
gę, by znalazły się środki na projekty miękkie, świe-
tlice dla dzieci, kluby dla seniorów - mówi zastęp-
ca burmistrza Paweł Rędziak.

Pandemia COVID-19 dotknęła także silnie 
dzieci z terenu miasta i gminy Ożarów, któ-
re – w wyniku zamknięcia szkół, uczęszczają 
na zajęcia zdalnie, a dodatkowo nie mogą – z 
uwagi na ograniczenia formalnoprawne – brać 
udziału w zajęciach dodatkowych organizowa-
nych przez świetlice.

Gmina zdaje sobie sprawę, że to wielka stra-
ta dla dzieci, a pandemia to wielkie wyzwanie 
dla władz Ożarowa, które muszązadbać o naj-
młodszych mieszkańców, bo rodzice, pracując, 
mają coraz mniej czasu dla rodziny, dziecka. 

WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK
W POSZUKIWANIU TALENTÓW

Andrzej Nowak
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