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PORTAL „E-VIVE.PL”    
Nauczymy Ukraińców, jak rozwijać agroturystykę 
 
Ukraińska Winnica od Świętokrzyskiego będzie uczyć się, jak rozwijać agroturystykę. Projekt pod 
nazwą "Turystyka wiejska jako gwarancja dynamicznego socjalnego i gospodarczego rozwoju terenów 
wiejskich" jest finansowany bezpośrednio przez Komisję Europejską. Zarząd Województwa zdecydował, 
że Świętokrzyskie będzie w projekcie partnerem stowarzyszonym. Sam projekt, przeszedł pierwszy 
etap naboru w unijnym konkursie grantowym. Jak poinformowała rzecznik marszałka Iwona 
Sinkiewicz-Potaczała - Głównym celem całego przedsięwzięcia jest rozwój gospodarczy Powiatu 
Winnickiego poprzez wzmocnienie potencjału turystycznego tego obszaru. Samorząd Województwa 
Świętokrzyskiego, jako partner stowarzyszony zaoferuje stronie ukraińskiej m.in. wsparcie eksperckie, 
czyli podzieli się doświadczeniami związanymi z rozwojem agroturystyki przy tworzeniu Strategii 
Rozwoju Turystyki Powiatu Winnickiego, organizacji konkursów na najlepsze gospodarstwa 
agroturystyczne oraz szkoleń dotyczących rozwoju turystyki dla zwycięzców konkursu. Samorządy 
wspólnie zorganizują też targi turystyczne w Polsce i na Ukrainie oraz inne wydarzenia promocyjne 
(m.in. Open Doors w Brukseli), a także opracują podręcznik "Agroturystyka w Powiecie Winnickim". - 
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego nie będzie ponosił żadnych kosztów w związku z udziałem 
w projekcie, który w 90 proc finansowany jest przez UE, a w 10 proc. przez stronę ukraińską. W roku 
1999 Samorząd Województwa Świętokrzyskiego podpisał umowę o współpracy międzyregionalnej z 
Obwodem Winnickim. Zakres współpracy obu partnerów dotyczy między innymi podejmowania 
wspólnych działań w zakresie turystyki, ekologii oraz wymiany doświadczeń. Przyjęte przez Sejmik 
Województwa Świętokrzyskiego "Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego" 
jako jeden z głównych celów współpracy określają rozwijanie demokracji lokalnej oraz promocję i 
wzmacnianie pozycji Województwa Świętokrzyskiego na arenie międzynarodowej. Jest to realizowane 
m.in. poprzez udział w projektach lub przedsięwzięciach o charakterze międzynarodowym – dodała 
rzecznik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORTAL „E-VIVE.PL”    
Świętokrzyskie innowacyjnym województwem. Region wyprzedza tylko 
zachodniopomorskie 
 
Województwo świętokrzyskie zajęło drugie miejsce w kraju w rankingu innowacyjności 
wśród wszystkich regionów. Najlepsze okazało się pod tym względem 
zachodniopomorskie. W środę (09.10) marszałek Adam Jarubas odbierze statuetkę 
Kazimierza Wielkiego. Województwo Świętokrzyskie jest na II miejscu w kraju w Rankingu 
Inwestycyjnym Województw, które w latach 2010 – 2012 dokonały największych 
inwestycji w infrastrukturę techniczną. Ranking przygotował Tygodnik Wspólnota oraz 
zespół profesora Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. W czwartek (09.10) 
podczas Gali Inwestorów Samorządowych w Warszawie marszałek Adam Jarubas odbierze 
statuetkę Kazimierza Wielkiego. Województwo Świętokrzyskie zajęło II miejsce wśród 16 
polskich województw, tym samym znacznie poprawiając swoją pozycję z poprzednich lat 
- ostatnio VII miejsce. Autorzy rankingu brali pod uwagę trzy działy: transport (remonty i 
budowa dróg administrowanych przez samorządy, ale także tabor związany z lokalnym 
transportem zbiorowym), gospodarkę komunalną (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, 
oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.) oraz gospodarkę 
mieszkaniową. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORTAL „E-VIVE.PL”    
Współpraca UJK i ŚCO. Krok w stronę kierunku lekarskiego 
 
Zwiększenie jakości świadczeń leczniczych, dydaktycznych i działań naukowych to podstawowe 
idee przyświecające współpracy między Świętokrzyskim Centrum Onkologii a Uniwersytetem 
Jana Kochanowskiego. Współdziałanie umożliwi sprawną realizację tych zadań na kierunkach 
prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu: fizjoterapii, pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia 
publicznego i ratownictwa medycznego, a także będzie miała szczególny wpływ na planowanie 
kształcenia na kierunku lekarskim. - To szczególny dzień dla ŚCO. To o czym marzyliśmy, żeby 
zajmować się leczeniem - to główne nasze zadanie ale chodzi nam też o wykorzystywanie 
kapitału, którym dysponuje ŚCO – powiedział dyrektor Stanisław Góźdź. Współpraca ŚCO i UJK 
trwa już od kilku lat i pozwala na powołanie w placówce medycznej klinik. Na początek zostały 
stworzone działy kliniczne w ŚCO m.in. ginekologii czy laryngologii. Jak podkreślił Stanisław 
Góźdź "jest to nobilitacja, która zobowiązuje do dalszej pracy naukowej i nauki m.in.: lekarzy 
czy części laboratoryjnej". - Podpisujemy dokument, który nie będzie inicjował współpracy ale 
będzie dokumentował to co się dzieje od wielu lat. To dalekowzroczne prowadzenie polityki 
związanej z ochroną zdrowia w regionie – podkreślił rektor UJK Jacek Semaniak.  Niedawno 
zaczęła się  budowa nowej siedziby wydziału nauk o zdrowiu, gdzie w przyszłości ma powstać 
kierunek lekarski. - Istotnym elementem kształcenia na kierunkach medycznych jest kształcenie 
praktyczne, które odbywa się w oddziałach klinicznych. Podpisujemy umowę z ośmioma 
klinikami w strukturze ŚCO. To jest drogocennym wkładem w kształcenie specjalistów w 
zakresie fizjoterapii, położnictwa, ratownictwa medycznego a w przyszłości kierunku 
lekarskiego – zaznaczył rektor UJK. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    
Świętokrzyskie drugie w kraju! 
 
Województwo świętokrzyskie jest na II miejscu w kraju w Rankingu Inwestycyjnym Województw, które 
w latach 2010 – 2012 dokonały największych inwestycji w infrastrukturę techniczną! Ranking po raz 
kolejny przygotował Tygodnik Wspólnota oraz zespół profesora Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu 
Warszawskiego. Dziś, podczas Gali Inwestorów Samorządowych w Warszawie marszałek Adam Jarubas 
odbierze statuetkę Kazimierza Wielkiego za II miejsce dla naszego województwa. XI Samorządowe 
Forum Kapitału i Finansów – jedna z najważniejszych imprez świata samorządowego rozpoczyna się 
dziś w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. Obejmuje ono zagadnienia dotyczące finansów publicznych 
w administracji lokalnej oraz inwestycji na szczeblu samorządowym, ze szczególnym uwzględnieniem 
wykorzystywania środków unijnych. Jak co roku, podczas Forum ogłoszone zostaną wyniki Rankingu 
Inwestycyjnego WSPÓLNOTY. Województwo Świętokrzyskie zajęło II miejsce wśród 16 polskich 
województw, tym samym znacznie poprawiając swoją pozycję z poprzednich lat (ostatnio VII miejsce). 
Na pierwszym miejscu w rankingu znalazło się województwo zachodniopomorskie, a trzecie miejsce 
zajęło województwo dolnośląskie. Autorzy rankingu inwestycji w infrastrukturę techniczną 
koncentrowali się na trzech działach: transport (remonty i budowa dróg administrowanych przez 
samorządy, ale także tabor związany z lokalnym transportem zbiorowym), gospodarka komunalna 
(sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.) oraz 
gospodarka mieszkaniowa. Statuetki Kazimierza Wielkiego oraz dyplomy dla liderów inwestycji 
samorządowych zostaną wręczone podczas wieczornej Gali Inwestorów Samorządowych, która 
towarzyszy XI Samorządowemu Forum Kapitału i Finansów w Warszawie. 

 
 
   
 














