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PORTAL „ONET.PL”   
Oddziały przedszkolne dostaną wsparcie z UE 
 
Blisko 12,4 mln zł z funduszy unijnych na dostosowanie oddziałów przedszkolnych - działających przy 
szkołach podstawowych - do potrzeb najmłodszych dzieci, rozdysponuje do końca 2013 r. 
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego (ŚBBR). W poniedziałek rusza nabór wniosków do 
programu. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, nadzorujące wykorzystanie funduszy unijnych, 
wskazało 26 gmin województwa świętokrzyskiego, w których – zgodnie z analizami Ministerstwa 
Edukacji Narodowej – działa najmniej przedszkoli. O dofinansowanie będą mogły występować 
samorządy i stowarzyszenia prowadzące szkoły z oddziałami przedszkolnymi, działające na tym 
terenie. Pieniądze będą przeznaczone na lepsze wyposażenie funkcjonujących obecnie przy szkołach 
"zerówek", w których uczą się pięciolatki i sześciolatki. W przyszłości oddziały te będą mogły 
przyjmować młodsze dzieci – trzylatki i czterolatki. Jak poinformowała Dorota Hlebicka-Józefowicz z 
ŚBBR, pieniądze będzie można wykorzystać m.in. na: przygotowanie placów zabaw, zakup zabawek, 
pomocy dydaktycznych, tablic interaktywnych oraz mebli i urządzeń potrzebnych do wyposażenia klas, 
toalet i kuchni. Wsparcie otrzymają przyszkolne "zerówki" z gmin znajdujących się w powiatach: 
buskim, jędrzejowskim, kazimierskim, kieleckim, koneckim, opatowskim, ostrowieckim, 
sandomierskim, starachowickim i staszowskim. Jednym z warunków przyznania dofinansowania jest 
zapewnienie funkcjonowania oddziału przedszkolnego przez minimum dwa lata. Przedsięwzięcie o 
wartości ok. 12,4 mln zł będzie finansowane ze środków unijnych, w ramach programu operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Jeden oddział przedszkolny otrzyma maksymalnie ok. 87 tys. zł wsparcia. Wsparcie 
finansowe obecnych "zerówek", aby dostosować je na potrzeby młodszych przedszkolaków, wynika z 
planowanych zmian w systemie oświaty. Zgodnie z koncepcją MEN, od 1 września 2015 r. gminy 
zostaną zobowiązane do zapewnienia miejsc w przedszkolach wszystkim czterolatkom, a od 1 
września 2017 r. - również trzylatkom. 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Otwarcie oddziału onkohematologii coraz bliżej 
 
Świętokrzyskie Centrum Onkologi kupuje sprzęt do powstającego oddziału 
onkohematologii, gdzie leczeni będą m.in pacjenci chorzy na białaczkę. To jedyny 
ośrodek w województwie, w którym wykonywane będą przeszczepy szpiku kości. 
Placówka ogłosiła przetarg na zakup wyposażenia. Sprzęt trafi  m.in. do laboratorium 
inżynierii szpiku, poradni medycznych oraz sal chorych.  Dyrektor ŚCO Stanisław Góźdź 
informuje, że kończą się prace budowlane i wykończeniowe w pomieszczeniach. Pod 
koniec roku budynek zostanie odebrany przez odpowiednie służby. Prace przebiegają 
sprawnie, co oznacza, że w marcu będziemy mogli przyjąć pierwszych pacjentów. To 
bardzo dobra wiadomość dla chorych z naszego regionu, którzy będą mogli leczyć się w 
komfortowych warunkach, a przeszczepy szpiku będą wykonywane w naszym 
województwie - podkreśla Stanisław Góźdż. Jak dodaje, ośrodek  hematologii i 
transplantacji szpiku wyposażony będzie w nowoczesny sprzęt badawczy. 
Skompletowana jest już kadra jednostki. Budowa oddziału rozpoczęła się 15 października 
ubiegłego roku. Środki na inwestycję oraz wyposażenie w sumie ok. 40 mln zł. pozyskano 
z Unii Europejskiej. Przygotowania do budowy oddziału trwały kilka lat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Świętokrzyskie pomoże Winnicy w agroturystyce 
 
Samorząd województwa świętokrzyskiego pomoże Obwodowi Winnickiemu na Ukrainie w 
rozwijaniu agroturystyki. Program dotyczący współpracy, pod nazwą "Wsparcie Rozwoju 
Regionalnego Ukrainy", w 90% finansowany jest przez Komisję Europejską, pozostałe 10% 
pokrywa strona ukraińska. Nasz region, przez najbliższe dwa lata będzie partnerem 
przedsięwzięcia- informuje Jacek Kowalczyk, z Urzędu Marszałkowskiego. Nasi eksperci 
będą m.in. uczestniczyć w szkoleniach i wizytach studyjnych na Ukrainie, a w przyszłym 
roku Obwód Winnicki będzie partnerem strategicznym Targów AGROTRAVEL w Kielcach. 
Jacek Kowalczyk dodaje, że w Świętokrzyskiem funkcjonuje około 300 gospodarstw 
agroturystycznych. Ich liczba nie rośnie, ale też nie spada. Bardzo często korzystają z 
pieniędzy unijnych, co sprawia, że poszerzają ofertę i stają się coraz bardziej 
konkurencyjne, m.in. w stosunku do pensjonatów. Dzisiaj nocleg plus wyżywienie już 
turystom nie wystarcza, dlatego są gospodarstwa, w których można m.in. uczestniczyć w 
pracach rolniczych, wypalać ceramikę, albo wędzić ryby i spróbować regionalnych 
kulinariów. Jacek Kowalczyk szacuje, że rocznie, gospodarstwa agroturystyczne w 
regionie odwiedza kilkadziesiąt tysięcy turystów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORTAL „E-VIVE.PL”   
Dofinasowanie budowy Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach 
 
W poniedziałek (14.10) zostanie podpisana umowa na dofinasowanie budowy 
Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Placówka będzie służyć 
studentom geologii. Inwestycja będzie kosztowała blisko 32,5 mln złotych. Projekt ma na 
celu utworzenie kompleksu pięciu obiektów Europejskiego Centrum Edukacji 
Geologicznej. Zostaną przeznaczone do prowadzenia działalności edukacyjnej w 
dziedzinie nauk geologicznych, przy wykorzystaniu warunków geologicznych Gór 
Świętokrzyskich. W ECEG przewidziano utworzenie sal dydaktycznych, bazy pobytowej, 
sali konferencyjnej, laboratoriów, w których ulokowana zostanie infrastruktura 
dydaktyczna i edukacyjno-badawcza. Centrum zostanie zlokalizowane na działkach 
położonych między Korzeckiem a Górą Rzepką, która stanowi rezerwat przyrody 
nieożywionej, prezentujący m.in. różne formy zjawisk krasowych. Lokalizacja Centrum na 
terenie Gminy Chęciny jest także kluczowa ze względu na unikalne na poziomie kraju 
walory geologiczne i znaczenie historyczne Gór Świętokrzyskich. Umowę podpiszą 
marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz rektor Uniwersytetu 
Warszawskiego dr hab. prof. Marcin Pałys. Uniwersytet Warszawski od 50 lat organizuje 
wokół Chęcin praktyki studentów geologii. W rejon gminy Chęciny przyjeżdżają również 
na zajęcia terenowe studenci geologii i geografii z wielu innych uczelni w kraju i za 
granicą. Inwestycja będzie kosztowała blisko 32,5 mln złotych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORTAL „E-VIVE.PL”       str. 1/2  
Statuetki "Wędrowca Świętokrzyskiego" przyznane 
 
Hotel "Słoneczny Zdrój Medical SPA & Wellness", Park Rozrywki i Miniatur "Sabat Krajno", gmina Solec-
Zdrój oraz nestor świętokrzyskich przewodników PTTK, Kazimierz Micorek zostali laureatami 
"Wędrowca Świętokrzyskiego" za "działania służące rozwojowi turystyki". "SuperWędrowcem" 
uhonorowano Klasztor Misjonarzy Oblatów na Świętym Krzyżu. Uroczystość odbyła się w piątek (11.10) 
w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim. – Turystyka jest 
bardzo ważnym narzędziem promocji wpisanym w strategię województwa. Na trwałe zagościliśmy w 
świadomości ogólnopolskiej dzięki takim produktom jak Sabat Czarownic czy Wakacje z Duchami. 
Zamierzamy kontynuować te działania, ale kładziemy również nacisk na promocję nowych produktów 
turystycznych, inwestujemy w ścieżki rowerowe, szlaki kajakowe – mówił wicemarszałek Grzegorz 
Świercz. Specjalne wyróżnienie za "wybitne zasługi dla rozwoju turystyki w regionie" trafiło do 
Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu. To wyjątkowe miejsce, w którym 
przechowywane są  Relikwie Drzewa Krzyża Świętego, odwiedza rocznie ponad 200 tys. turystów i 
pielgrzymów. Ojcowie oblaci, umiejętnie sięgają po fundusze unijne, dzięki którym możliwa jest 
restauracja zabytków na Świętym Krzyżu, m.in. remont wschodniej i północnej fasady, północnego 
skrzydła oraz odbudowa wieży i odnowienie XV-wiecznego wirydarza. Sukcesem zakończyły się w tym 
roku wieloletnie starania gospodarzy klasztoru o podniesienie sanktuarium do godności bazyliki 
mniejszej. – Nie spodziewaliśmy się, ale bardzo się cieszymy, jako obecni gospodarze tego miejsca, że 
zostały zauważone nasze działania, które podejmujemy nie sami, lecz przy udziale wielu instytucji 
oraz gminy Bieliny. Bez tych partnerów trudno byłoby nam starać się o środki unijne – podkreślił ojciec 
Dariusz Malajka, rektor bazyliki mniejszej na Świętym Krzyżu. W kategorii "Przedsiębiorstwo" statuetkę 
"Wędrowca" otrzymał Hotel "Słoneczny Zdrój Medical SPA & Wellness".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORTAL „E-VIVE.PL”       str. 2/2 
Statuetki "Wędrowca Świętokrzyskiego" przyznane 
 
Otwarty w kwietniu 2013 roku obiekt jest pierwszym czterogwiazdkowym hotelem w Busku-Zdroju i 
kolejnym w regionie świętokrzyskim. To inwestycja bez wątpienia wzbogacająca bazę noclegową 
regionu. W kategorii "Osobowość turystyczna" doceniony został Kazimierz Micorek, długoletni działacz 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, społecznik, regionalista, organizator imprez 
turystyczno-krajoznawczych, wykorzystujący swoje doświadczenie i rozległą wiedzę o regionie jako 
współredaktor wydawnictw turystycznych, przewodników i folderów. Współtwórca Regionalnej 
Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego i jej pierwszym prezes, obecnie 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej tej organizacji i wojewódzkiego samorządu przewodników PTTK. W 
kategorii "Atrakcja turystyczna", "Wędrowca Świętokrzyskiego" otrzymał Park Rozrywki i Miniatur "Sabat 
Krajno", zrealizowany przy dofinansowaniu z regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki nowym 
atrakcjom dotychczasowa stacja narciarska stała się ośrodkiem całorocznym, odwiedzanym przez 
tysiące turystów. W kategorii "Gmina turystyczna" nagrodę zgarnęła gmina Solec-Zdrój, która od kilku 
lat stale dba o uatrakcyjnienie swej oferty uzdrowiskowej i relaksacyjnej. Dzięki dobrej współpracy z 
przedsiębiorcami w Solcu-Zdroju, powstały m.in. Hotel "Malinowy Zdrój",  Pensjonat "Solanna" czy 
Pensjonat "Kolory Świata". Budowa basenów mineralnych w Solcu-Zdroju jest jedyną, zrealizowaną 
dotąd w kraju inwestycją w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. – To produkt na skalę nie tylko 
województwa, ale i całej południowej Polski. Niektórzy goście przyjeżdżają do nas nawet ze Słowacji – 
chwali się wójt Solca-Zdroju, Adam Pałys. Światowy Dzień Turystyki obchodzony jest co roku 27 
września. W tym roku motto przewodnie obchodów brzmiało: "Turystyka i woda: Ochrona naszej 
wspólnej przyszłości". 



SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    str. 1/2 
Polska Wschodnia w nowej perspektywie 
 
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, również poprzez współpracę z 
uczelniami, rozwój połączeń transportowych miast wojewódzkich i inwestycje w infrastrukturę 
kolejową – to trzy główne cele Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w latach 2014-2020, 
które przedstawiła dziś w Kielcach minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podczas 
ostatniej konferencji konsultacyjnej nowego Programu. W spotkaniu uczestniczyli także 
wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel, marszałek województwa świętokrzyskiego 
Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski. Program 
Operacyjny Polska Wschodnia jest dodatkowym instrumentem wsparcia finansowego 5 
województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko – 
mazurskiego. Wzmacnia on działania prowadzone w ramach regionalnych i krajowych 
programów operacyjnych. Program jest realizowany w naszym regionie podczas obecnie 
trwającej perspektywy finansowej wsparcia z Unii Europejskiej i będzie kontynuowany w nowej. 
Konsultacje społeczne nowego Programu rozpoczęły się 20 września i potrwają do 25 
października. Konferencje konsultacyjne odbyły się już we wszystkich regionach, a ostatnia z 
nich miała miejsce dziś w Kieleckim Parku Technologicznym. - Zdecydowaliśmy się 
kontynuować ten program, ale będzie on jeszcze bardziej skoncentrowany i przede wszystkim 
będzie dotyczył rozwoju przedsiębiorczości i przedsiębiorstw, rozwoju połączeń między 
miastami – stolicami województw oraz poprawy dostępności komunikacyjnej, przede wszystkim 

poprzez kolej.    



SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    str. 2/2 
Polska Wschodnia w nowej perspektywie 
 
Cały Program to ponad 2 mld Euro. Chcemy aby więcej otrzymywali ci, którzy chcą założyć 
własną działalność gospodarczą – mówiła podczas konferencji minister Bieńkowska. - Program 
ten będzie komplementarny z innymi programami operacyjnymi. Jak dotychczas współpraca 
przy konsultacjach przebiega bardzo dobrze. Mamy postulaty wychodzące od samorządów, np. 
dotyczący obniżenia granicy wieku przy tzw. start-upach. Chcemy dzięki tym konsultacjom jak 
najlepiej przygotować Program dla potrzeb rozwoju makroregionu Polski Wschodniej – mówiła 
wiceminister Iwona Wendel. Marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas 
podkreślał wzrost środków przeznaczonych na rozwój Polski Wschodniej. – Cieszy to, że ta 
kwota będzie wyższa niż 2 mld złotych, gdyż wcześniej mówiło się o około 1,7 mld złotych. 
Widać, że intencją rządu jest dostrzeganie wynikającego z uwarunkowań historycznych 
zacofania rozwojowego ściany wschodniej. Każde pieniądze przeznaczane na rozwój 
makroregionu Polski Wschodniej są bardzo ważne, a przykładem jest ta instytucja, Kielecki Park 
Technologiczny, który działa znakomicie. Dziękuję pani minister, że zechciała przyjechać do 
Kielc na zakończeni konsultacji – powiedział marszałek Jarubas. Na spotkaniu z 
przedsiębiorcami, władzami miast, powiatów i gmin naszego województwa dyskutowano na 
temat kwestii związanych ze zwiększeniem współpracy pomiędzy uczelniami i 
przedsiębiorcami, która jak zauważał marszałek Jarubas dotychczas nie była wzorowa oraz 
poprawę sieci komunikacyjnej pomiędzy miastami. Pytano również, kiedy pierwsze środki z 
Programu Polski Wschodniej 2014-2020 będą do dyspozycji beneficjentów. Konsultacje 

społeczne potrwają do 25 października.  










