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SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP     
Promocja Sabatu Czarownic i Świętokrzyskiego 
 
Przez najbliższe 3 tygodnie województwo świętokrzyskie i jego atrakcje będą często gościły na ekranach 
telewizorów – wszystko za sprawą spotów promujących jedno z największych wydarzeń artystycznych w 
regionie – Sabat Czarownic V. Sabat Czarownic to wielka impreza muzyczno-kabaretowa, która nawiązuje do 
dawnych wierzeń i tradycji województwa świętokrzyskiego. 4 ostatnie edycje cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem publiczności telewizyjnej, a na żywo oglądało je kilka milionów osób. Tegoroczna edycja 
odbędzie się w piątek, 27 czerwca, tradycyjnie w Amfiteatrze na Kadzielni. Wystąpić mają Maryla Rodowicz, 
Justyna Steczkowska, Włodek Pawlik, Wilki, Piersi i Hey. Publiczność będzie również zabawiał Kabaret pod 
Wyrwigroszem, który przygotowuje specjalny program na ten koncert. Skecze będą zawierać dużo wątków 
promujących region oraz dużo akcentów „czarodziejskich”. Podobnie będzie w wystąpieniach prowadzących 
koncert. – Będzie to niejako powrót do „korzeni”, a więc do formuły pierwszego Sabatu. Chcemy zachować  
charakter tego koncertu, a nie dublować podobne produkcje – mówi Jarosław Panek z Regionalnej Organizacji 
Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Koncert będzie na żywo transmitowany przez TVP 2, ale już od 
jutra na antenach Telewizji Polskiej zobaczyć będzie można wiele spotów i felietonów promujących nasz 
region i zapowiadających Sabat Czarownic.W 10 dwuminutowych audycjach zaprezentowane zostaną Sielpia, 
klasztor Cystersów w Wąchocku, Centrum Kulturowo – Archeologiczne w Nowej Słupi, JuraPark w Bałtowie, 
Góry Pieprzowe koło Sandomierza, Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, Kurozwęki, Busko –Zdrój oraz 
Pałac Biskupów Krakowskich i Wzgórze Zamkowe w Kielcach. Każdy z nich będzie emitowany 2 razy w 
atrakcyjnym czasie antenowym. - Felietony zostały pomyślane tak, aby nie tylko promować telewizyjną 
transmisję Sabatu Czarownic, ale też promować inne imprezy w regionie, na które mogą przyjechać turyści. 
Pierwszy felieton, prezentujący atrakcje Pacanowa, został wyemitowany 1 czerwca w Dzień Dziecka. Kolejne, 
zaproszą na Dymarki, na Święto Kielc, na Międzynarodowy Festiwal im. Krystyny Jamroz. Zadbaliśmy więc o 
frekwencję także na innych interesujących imprezach w regionie - mówi Jacek Kowalczyk, dyrektor 
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego oraz prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, która 
organizuje tegoroczny koncert na Kadzielni. 
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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
ŚCO wprowadza nowatorską metodę leczenia pacjentów 
 
Świętokrzyscy pacjenci chorzy onkologicznie, jako pierwsi w Polsce, będą mogli 
skorzystać z nowatorskiej metody leczenia, która wykorzystuje promieniowanie 
podczerwone oraz ultradźwięki. Możliwe to będzie dzięki współpracy Świętokrzyskiego 
Centrum Onkologii z Polską Akademią Nauk. Jak wyjaśnia profesor Danek Elbaum z 
Instytutu Fizyki PAN, specjalna sonda emitująca promieniowanie podczerwone najpierw 
będzie szukała tkanek nowotworowych, a następnie ultradźwiękami niszczyła zmiany 
chorobowe. Metoda przyczyni się także do szybszego wykrywania komórek objętych 
nowotworem i tym samym umożliwi wcześniejszą terapię - informuje dyrektor 
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, Stanisław Góźdź. W pierwszej kolejności nową 
metodą leczenia objęte zostaną pacjentki chorujące na raka piersi i  raka jelita grubego. 
 
 
 













 
PRZEGLĄD PRASY 

12 czerwca 2014 roku 
 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

Biuro Prasowe 
tel. (41) 342-13-45; fax. (41) 344-60-46 

rzecznik prasowy  tel.  (41) 342-17-54 

Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego 











 
PRZEGLĄD PRASY 

13 czerwca 2014 roku 
 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

Biuro Prasowe 
tel. (41) 342-13-45; fax. (41) 344-60-46 

rzecznik prasowy  tel.  (41) 342-17-54 

Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego 




