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PORTAL „ONET.PL”  
Urząd Marszałkowski przejmuje ŚBRR 
 
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego ma zostać włączone w struktury Urzędu 
Marszałkowskiego, tworząc nowy departament. O tej decyzji członek zarządu 
województwa świętokrzyskiego Piotr Żołądek poinformował na antenie Telewizji 
Świętokrzyskiej. Zapraszamy na fragment rozmowy. W minionym rozdaniu finansowym 
dużą pulę środków miało do rozdysponowania Świętokrzyskie Biuro Rozwoju 
Regionalnego. ŚBRR koordynował m.in. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Od nowej 
perspektywy finansowej działać będzie w innym kształcie. - Będzie ono od nowego 
rozdania departamentem Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – informuje 
Piotr Żołądek, członek zarządu województwa świętokrzyskiego. W programie Twoje Kielce 
poruszyliśmy również kwestię decyzji personalnych związanych z taką decyzją Urzędu 
Marszałkowskiego. Rozmawialiśmy także o Lokalnych Grupach Działania. Inicjatywy stają 
się coraz bardziej popularne, dzięki czemu rozwój obszarów wiejskich jest jeszcze 
lepszy. 
 
 
 



PORTAL „ONET.PL”  
Za dwa tygodnie Sabat Czarownic 
 
Po raz piąty w Amfiteatrze Kadzielnia odbędzie się wielki zlot gwiazd! Sabat Czarownic 
2014 odbędzie się 27 czerwca w kieleckim Amfiteatrze „Kadzielnia”. Znamy już pierwsze 
gwiazdy, które wystąpią w tegorocznej edycji . Zapraszamy na fragment rozmowy z 
prezesem ROT-u Jackiem Kowalczykiem. To, co wyróżnia nasz region, to z pewnością 
niezwykłe miejsca turystyczne, bogata oferta uzdrowiskowa, ale również jedna z 
ważniejszych imprez w kalendarzu. Sabat Czarownic, choć dopiero od 5 lat odbywa się w 
kieleckim Amfiteatrze Kadzielnia, nie musi zabiegać o najjaśniejsze gwiazdy na polskiej 
scenie muzycznej. - Rzeczywiście ma ona dzisiaj wymiar rozpoznawalności bardzo 
porównywalny z festiwalem Opolskim. W tym roku zaproszenie przyjął zespół, na który 
zawsze liczyliśmy - zespół Hey. Pojawi się też Zakopower, Maryla Rodowicz, Maciej 
Maleńczuk, Wilki i wielka niespodzianka  - pojawi się Włodek Pawlik – mówił Jacek 
Kowalczyk. Przyjeżdżając na Sabat Czarownic, w Świętokrzyskiem warto zostać już na 
cały weekend. Plan wycieczki po naszym regionie tak, by zakochać się w tym miejscu i 
powrócić, przedstawił prezes Kowalczyk. - Ja bym proponował połączyć wodę z ogniem, 
czyli Ponidzie z Górami Świętokrzyskimi, noc na Świętej Katarzynie i wejście na Łysicę, 
przejście szlakiem na Święty Krzyż i wrócenie do Świętej Katarzyny darmowym busem. A 
drugi dzień, Pacanów, Kurozwęki, Sichów Duży, Pustelnia Złotego Lasu – dodał 
Kowalczyk. 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Znamy najlepsze smaki regionu 
 
Salceson bęczkowski, ser kozi, powidła ze śliwki węgierki, i jagodzianka z Wólki – te m.in. 
produkty zwyciężyły w tegorocznym konkursie "Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionu". W kategorii "Ryby" nagrodzono karpia wędzonego z Gospodarstwa Rybackiego 
Henryka Dziuby w Zawidzy w gminie Łoniów. Współpracujący z gospodarstwem Krzysztof 
Kucwaj z Domu Kultury w Łoniowie mówi, że ważny przy wędzeniu ryb jest rodzaj drzewa 
– suchy dąb i mokra olcha. Istotne jest również całodobowe moczenie ryby przed 
wędzeniem w solance. W kategorii napojów alkoholowych nagrodę otrzymało wino 
półwytrawne Mateusza Paciury z Winnicy "Nad Jarem" koło Sandomierza. Jego wino 
półsłodkie otrzymało również nagrodę w ubiegłym roku. Zdaniem Jarosława 
Mostowskiego, dyrektora Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 
Modliszewicach ogromnym sukcesem prowadzonego od 15 lat konkursu jest udział wielu 
tradycyjnych produktów. Co roku przedsięwzięcie gromadzi około 50 produktów, a 
wymogi są duże. Produkty muszą mieć swoją historię i mają być wykonane z surowców 
naturalnych i regionalnych. Organizatorami tegorocznego konkursu byli: Urząd 
Marszałkowski, Świętokrzyski Ośrodek doradztwa Rolniczego i Wojewódzki Dom Kultury. 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Znamy zwycięzców Plebiscytu "O Dziką Różę" 
 
Sztuka "Twardy gnat, martwy świat" kielczanina Mateusza Pakuły w reżyserii Ewy Rysovej 
zwyciężyła w tegorocznym Plebiscycie Teatralnym "Dzika Róża". Wyróżniła ją zarówno 
kielecka publiczność, jak również dziennikarze kieleckich mediów. Statuetki wręczono 
także najlepszym aktorom zakończonego już sezonu w Teatrze im. Stefana Żeromskiego. 
Dziennikarze za najlepszego aktora uznali Andrzeja Platę, odtwórcę głównej roli w 
spektaklu "Twardy gnat, martwy świat". Takiego samego wyboru dokonali także kieleccy 
widzowie, jak również indywidualnie redakcje "Radia Kielce", "Radia Zet Gold", "Telewizji 
Świętokrzyskiej" oraz "Gazety Wyborczej". Aktor kilkakrotnie dziękował ze sceny za 
otrzymywane statuetki, a publiczność odśpiewała mu w dniu 30. urodzin "sto lat". 
Najlepszą aktorką minionego sezonu według publiczności została Joanna Kasperek-
Artman, grająca m.in w spektaklu "Wdowy" i w "Jakiś i Pupcze". Nagroda Marszałka 
Województwa przypadła natomiast Zuzannie Wierzbińskiej grającej najbrzydszą kobietę 
świata w spektaklu "Jakiś i Pupcze" Hanocha Lewina w reżyserii Piotra Szczerskiego. W 
ostatnim roku na deskach teatru im. Stefana Żeromskiego wystawiono pięć premier. W 
ostatnim tygodniu wszystkie z nich przypomniano kieleckiej publiczności. 
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SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    str. 1/2 
O potencjale Świętokrzyskiego z ambasadorem Szwecji 
 
W Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, jego jednostek, instytucji zrzeszających 
przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu z Ambasadorem Szwecji w Polsce, Staffanem 
Herrströmem, poświęcone prezentacji potencjału gospodarczego województwa 
świętokrzyskiego oraz potencjalnych pól do współpracy gospodarczej z partnerami szwedzkimi. 
Gospodarzem spotkania była Ewa Kapel – Śniowska, zastępca dyrektora Departamentu 
Promocji, Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego. - Próbujemy uczyć się od krajów Skandynawskich, to cel naszych spotkań. 
Szwecja to dobry partner z dużym doświadczeniem we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań 
w nauce i biznesie. Nasze kraje prowadzą już pewne działania, gdyż obecnie związki między 
państwami są bardziej projektowymi - mówiła *Ewa Kapel - Śniowska*, która podczas spotkania 
przedstawiła prezentację dotyczącą województwa świętokrzyskiego - jego uwarunkowań 
geograficznych, położenia, historii oraz gospodarki. - Dziękuję wszystkim za udział w tym 
spotkaniu, dzięki któremu możemy dowiedzieć się więcej o potencjale ekonomicznym tego 
regionu, rozwoju polskiej ekonomii, która jest bardziej innowacyjna niż kiedykolwiek. To 
wyzwanie i okazja zarazem dla nas. Pracujemy ciężko w Szwecji nad możliwościami łączenia 
rozwoju uczelni i biznesu. Wiem, że Polska chce tego samego. Zobaczenie, jak bardzo skupione 
jest województwo świętokrzyskie na wprowadzaniu innowacji i rozwoju jest bardzo budujące. 
Rzadko widzi się tak konkretne i jasno określone działania. Cieszę się też, że szwedzki biznes 
jest mocno obecny w Polsce, funkcjonuje tu kilkaset firm z naszego kraju, ciągle pojawiają się 
nowe – powiedział podczas spotkania *Staffan Herrström*.  



SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP     str. 2/2  
O potencjale Świętokrzyskiego z ambasadorem Szwecji 
 
Wzięli w nim udział przedstawiciele szeroko rozumianego świata biznesu z naszego 
województwa, w tym instytucji wspierania biznesu. - Nasz region chce czerpać z rozwiązań 
stosowanych w Skandynawii. Już teraz współpracujemy nad proekologicznymi rozwiązaniami w 
przemyśle, m.in. z uniwersytetami, politechnikami ze Szwecji. W przyszłości planujemy wizyty w 
tym kraju, aby zobaczyć tamtejsze praktyki i zaadaptować je w Polsce – mówiła *Anna Grzela* z 
Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Na spotkaniu 
prezentowane były ułatwienia dla przedsiębiorców, jakie oferuje nasz region i poszczególne 
miasta. *Jolanta Nowak* zaprezentowała specjalną strefę ekonomiczną Starachowice, a *Joanna 
Rudawska* przedstawiła Kielecki Park Technologiczny.  - Wspieramy lokalnych przedsiębiorców 
w promocji swoich produktów na zewnątrz oraz pomagamy inwestorom w inwestowaniu w 
naszym regionie. Przedstawiamy oferty zakupu i dzierżawy ziemi pod inwestycje – opisywał 
działalność Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego *Piotr Żołądek*. Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne przedstawiał 
natomiast *Jakub Czaplarski*: - Naszym zadaniem jest wspieranie biznesu, szczególnie małych 
i średnich przedsiębiorstw. Organizujemy misje targowe, łączymy biznes ze światem nauki. 
Nasza działalność jest ściśle związana z inteligentnymi specjalizacjami regionu – mówił. 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Zakład Utylizacji Odpadów powstaje w Promniku 
 
W Promniku symbolicznym wmurowaniem „Listu do Przyszłości” rozpoczęła się budowa 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. W rzeczywistości prace trwają od miesiąca. 
Inwestycja ma zostać oddana do końca przyszłego roku. Piotr Żołądek, członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego podkreśla, że zakład w Promniku porządkuje sprawę 
gospodarki odpadami dla części regionu. Swoim zasięgiem obejmie miasto Kielce i 17 
okolicznych gmin. Prezydent Kielc Wojciech Lubawski stwierdził, że miasto ma już za 
sobą budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Zakład w Promniku to kolejnych krok 
zmierzający do ochrony środowiska naturalnego. Z kolei Prezes Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Odpadami Henryk Ławniczek dodał, że dzięki inwestycji zbierane przez lata 
śmieci na wysypisku z Promniku zostaną zutylizowane. W sumie na wysypisku od 1995 
roku zgromadzono ich 2 mln ton. Inwestycja będzie kosztować 230 milionów złotych, z 
czego 148 mln, to dotacja unijna, 64 mln pochodzi z pożyczki Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska, a 18 mln. to wkład własny Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami. 
Dziś przedstawiciele władz administracyjnych, samorządowych i zaproszeni goście 
podpisali List do Przyszłości, który został umieszczony w Szklanej Kapsule Czasu razem z 
pamiątkami: aktualnymi gazetami, monetami, czy zdjęciami przedstawiającymi inwestycję 
i informacjami o projekcie. Kapsuła została wmurowana w ścianę jednego z budynków. 
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SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP     
Świętokrzyskie na targach w Luksemburgu 
 
Współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz z ambasadą RP w Luksemburgu, a także udział w 
spotkaniach b2b podczas Targów BUSINESS DAYS były głównymi celami wizyty członka zarządu województwa 
świętokrzyskiego Kazimierza Kotowskiego oraz przedstawicieli Departamentu Polityki Regionalnej w Luksemburgu. 
Business Days, w którym wzięło udział ponad 230 wystawców z Europy oraz kilka tysięcy gości z całego świata, 
było doskonałą okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych oraz możliwości wypracowania 
obszarów kooperacji na poziomie regionu oraz poszczególnych podmiotów. W Targach wziął udział świętokrzysko 
– podkarpacki klaster energetyczny. Kwestia możliwości wprowadzenia do regionu najnowszych proekologicznych 
technologii związanych z emisją gazów przemysłowych była tematem rozmowy Kazimierza Kotowskiego, członka 
Zarządu Województwa z Steve`em Molitor`em, przedstawicielem Carbon Process & Plant Engineering z 
Luksemburga.  Dzięki staraniom Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, stanowiącego 
część Departamentu Polityki Regionalnej UM WŚ, możliwość prezentacji swej oferty w formie stoiska podczas 
targów uzyskał świętokrzysko – podkarpacki klaster energetyczny, który w Luksemburgu reprezentowany był przez 
dwóch przedstawicieli Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach. 18 czerwca br. 
Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa, Jolanta Zwierzchowska, Zastępca Dyrektora Departamentu 
Polityki Regionalnej oraz Ryszard Białacki, Koordynator działań Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego 
w Brukseli spotkali się z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Tematem rozmów była 
współpraca regionu z EBI w perspektywie finansowej UE 2014-2020, w kontekście projektów unijnych, m.in. 
przeznaczonych na rozwój sektora badawczo – rozwojowego.  Ponadto, o organizacji wspólnych wydarzeń 
mających na celu dystrybucję informacji oraz możliwościach inwestycyjnych i handlowych w naszym regionie w 
roku 2015, Kazimierz Kotowski rozmawiał z ambasadorem RP w Luksemburgu Bartoszem Jałowieckim. Ustalono, że 
przedstawicielstwo świętokrzyskie w Brukseli, jako pierwsze polskie biuro regionalne w Brukseli, nawiąże ścisłą 
współpracę w tym zakresie z ambasadą w Luksemburgu. Zadeklarowano rozpoczęcie prac organizacyjnych nad 
wydarzeniem mającym na celu prezentację oferty województwa w kręgach biznesowych Luksemburga, w I połowie 
2015 r. W spotkaniach uczestniczył także Krzysztof Wójcik, Kierownik Biura Regionalnego Województwa 
Świętokrzyskiego w Brukseli. 



PORTAL „ONET.PL”  
Milion złotych na inwestycje na świętokrzyskiej wsi 
 
56 świętokrzyskich samorządów otrzyma łącznie milion złotych na inwestycje w ramach programu Odnowa 
Wsi Świętokrzyskiej. Środki pomogą m.in. wyposażyć świetlice czy wyremontować remizy strażackie. Władze 
gmin podpisały umowy z przedstawicielami zarządu województwa na dofinansowanie projektów. To czwarta 
edycja programu skierowanego do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Świętokrzyskiem. Samorządy mogły 
ubiegać się o wsparcie w wysokości do 20 tys. zł, a refundacja wyniosła od 50 do 80 proc. poniesionych 
kosztów. Wartość projektu realizowanego przez daną gminę nie mogła być mniejsza niż 10 tys. zł. Do 
programu zgłoszono 86 przedsięwzięć. Dofinansowanie otrzymało 56 gmin, których pomysły znalazły się 
najwyżej w punktowanym rankingu. Gmina Bieliny (pow. kielecki) dzięki dofinansowaniu wesprze Koła 
Gospodyń Wiejskich z Lechowa i Kakonina. - W Lechowie ze środków unijnych rozbudowaliśmy świetlicę, w 
której działa koło, a w Kakoninie – zabytkową zagrodę chłopską. Te środki pozwolą na wyposażenie obiektów 
w rożnego rodzaju sprzęty. Całkowity koszt projektu to ok. 50 tys. zł - powiedział dziennikarzom wójt 
Sławomir Kopacz. W Cisowie w gminie Daleszyce (pow. kielecki) kosztem 240 tys. zł zostanie rozbudowana 
remiza strażacka. - Ochotnicza Straż Pożarna działa tam od 10 lat, w zaadaptowanym budynku po byłej 
szkole. Teraz powstaną boksy garażowe na pojazdy i część socjalna dla ratowników - mówił burmistrz 
Wojciech Furmanek. Zgłaszane do programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej projekty mogły dotyczyć także 
urządzania ścieżek rowerowych, szlaków pieszych i placów zabaw, zagospodarowania - na potrzeby rekreacji 
- zbiorników wodnych, porządkowania parków i skwerów, kultywowania lokalnych tradycji i dawnych 
zawodów, odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu oraz ich adaptacji na cele publiczne. 
Zdaniem dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 
Sławomira Neugebauera, program cieszy się dużą popularnością wśród samorządów, bo wspiera niewielkie 
zadania, ważne dla lokalnych społeczności. - Czasem łatwiej znaleźć pieniądze na wielkie zadania 
inwestycyjne niż drobne, wypływające z potrzeb sołectwa. Te projekty były konsultowane z mieszkańcami i 
chcemy, by program pobudzał aktywność lokalną w wiejskich społecznościach - dodał. 

 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Milion złotych dofinansowania dla 56 gmin z regionu 
 
56 wiejskich gmin z województwa świętokrzyskiego otrzymało dofinansowanie do 
realizowanych przez siebie inwestycji w ramach programu "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej". 
Pieniądze przeznaczono na budowę placów zabaw, urządzanie terenów zielonych, 
świetlic, budowę strażnic OSP, a nawet zakup instrumentów dla orkiestry dętej. W sumie 
przekazano milion złotych. Każda z gmin mogła się ubiegać o dotację do 20 tysięcy 
złotych. Marszałek Adam Jarubas uważa, że te niewielkie kwoty są impulsem do działania 
lokalnych społeczności i to jest największą wartością programu "Odnowa Wsi 
Świętokrzyskiej". To są niewielkie inwestycje, ale bardzo potrzebne na wsiach – mówi 
Elżbieta Frejowska – wójt gminy Nagłowice. W jednej z miejscowości gminy budowany 
będzie plac zabaw dla dzieci. Gmina Bieliny wesprze dwa koła gospodyń wiejskich, 
poprzez m. in. zakup strojów ludowych. Obecnie w gminie prowadzi działalność 7 kół, 
podczas gdy w 2006 roku nie było żadnego – stwierdza Wójt Sławomir Kopacz. Program 
"Odnowa Wsi Świętokrzyskiej” cieszył się sporym zainteresowaniem. Zgłosiło się 86 
samorządów. Ostatecznie wybrano najciekawsze projekty z 56 gmin. 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Kolejne szynobusy dla świętokrzyskiego 
 
W sierpniu na świętokrzyskich torach pojawią się nowe szynobusy. Na początku będą to 
trzy pociągi o nazwie Impuls wyprodukowane przez nowosądecki Newag, który wygrał 
przetarg i dostarczy tabor. Docelowo do naszego regionu trafi sześć takich maszyn. 
Zakup zostanie sfinansowany z pieniędzy unijnych i dotacji celowych. Wspólny przetarg 
na dostarczenie 19 pociągów przeprowadziły województwa świętokrzyskie, śląskie, 
małopolskie i podkarpackie – powiedział Jan Maćkowiak, członek zarządu województwa 
świętokrzyskiego. To nowoczesne i naszpikowane technologią jednostki. Posiadają 
toalety z obiegiem wewnętrznym,  są stojaki dla rowerów, podnośniki dla wózków 
inwalidzkich i miejsca dla osób niepełnosprawnych a także gniazda internetowe. Zakupy 
dla czterech województw kosztowały 281,5 mln zł. Unijne dofinansowanie wyniosło 160 
mln, co stanowi 70% kontraktu. Reszta w przypadku naszego regionu to to dotacje z 
funduszu kolejowego i rezerwy celowej przeznaczonej przez rząd – dodał marszałek 
Maćkowiak. Nowe składy, które pojawią się w sierpniu będą kolorystycznie zbliżone do 
pociągów typu Elf. 
 







 
PRZEGLĄD PRASY 

25 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 










