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SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP     
Ludzie 25-lecia w Świętokrzyskiem 
 
Wśród laureatów plebiscytu Człowiek 25-lecia Regionu Świętokrzyskiego, organizowanego 
przez dziennik Echo Dnia, znaleźli się Adam Jarubas, marszałek województwa 
świętokrzyskiego, Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa, Mieczysław Sas, radny 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu 
Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego. Uroczysta gala, podczas której rozstrzygnięto plebiscyt i wręczono nagrody, 
odbyła się w kieleckim Best Western Grand Hotel. Nagrodę główną w plebiscycie Człowiek 25-
lecia Regionu Świętokrzyskiego Echa Dnia zdobył Michał Sołowow, największy świętokrzyski 
przedsiębiorca i znany kierowca rajdowy, który również otrzymał ostatnio tytuł Przedsiębiorcy 
25-lecia w Polsce w ogólnopolskim plebiscycie Pulsu Biznesu. Marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas został Człowiekiem 25-lecia w powiecie buskim. Kazimierz 
Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego otrzymał wyróżnienie w plebiscycie 
na Człowieka 25-lecia w powiecie opatowskim. Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
Mieczysław Sas został Człowiekiem 25-lecia Regionu Świętokrzyskiego w kategorii Działalność 
społeczna, otrzymał także wyróżnienie w plebiscycie Człowiek 25-lecia w powiecie buskim. 
Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego został wyróżniony w plebiscycie Człowiek 
25-lecia Regionu Świętokrzyskiego w kategorii Turystyka. Plebiscyt Echa Dnia Człowiek 25-lecia 
miał na celu nagrodzenie ludzi, którzy w wyjątkowy sposób przysłużyli się regionowi 
świętokrzyskiemu i wywarli największy wpływ na jego rozwój w 14 najważniejszych dziedzinach 
życia społecznego w ciągu minionych 25 lat wolnej Polski. 



PORTAL „ONET.PL”  
E-świętokrzyskie na finiszu 
 
Będzie szybciej, łatwiej i sprawniej – tak określane są cele projektów realizowanych w Świętokrzyskiem, związanych z 
rozbudową infrastruktury informatycznej i budową Systemu Informacji Przestrzennej. Dzięki temu mieszkańcy będą 
mogli np. przez internet złożyć wniosek, uzyskać informacje dotyczące nieruchomości, zarządzania drogami, czy 
planowania przestrzennego. Pierwszy projekt pn. "E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Jednostek 
Samorządu Terytorialnego" dotyczy doposażenia w sprzęt informatyczny i oprogramowanie, aby zabezpieczyć systemy i 
sieci informatyczne. Wiąże się to z wdrożeniem w gminach i powiatach systemów – jak np. finanse oraz elektronicznego 
obiegu dokumentów. Z kolei drugi projekt pn. "E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej 
Województwa Świętokrzyskiego" poprawi sprawność działania administracji, skróci procedury administracyjne, a przede 
wszystkim czas przygotowania wszelkich decyzji. System stworzy tematyczne bazy danych, dotyczące naszego regionu, 
jak np. ewidencja ludności, ochrona zabytków, ochrona środowiska, zarządzanie drogami, czy planowanie 
przestrzenne. Projekty prowadzone w partnerstwie z gminami i powiatami, przy znaczącym udziale środków unijnych, 
są już wykonane w 80 procentach. Realizacja projektów ma też znaczenie gospodarcze - obniży koszty planów 
inwestycyjnych, konkretnie pieniądze skonsumują firmy informatyczne. - Poprzez usprawnienie pracy jednostkom 
samorządu terytorialnego, mają one ułatwić życie obywatelowi, czyli po to, by nie odwiedzać tak często urzędu, 
dokument, który raz zostaje złożony będzie kursował w obiegu w tej jednostce i będzie mógł przepływać między 
placówkami - powiedział Grzegorz Świercz, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego. Ostrowiec Świętokrzyski jest 
jednym z ważniejszych partnerów w tych projektach. Aby móc przystąpić do realizacji poszczególnych zadań, musiał 
odpowiednio się przygotować. - Dokończyliśmy budowę miejskiej sieci światłowodowej i teraz możemy budować 
miejski system informatyczny, a do tego celu potrzebna była nam nowa serwerownia – wyjaśniał Ferdynand Jagiełło, 
pełnomocnik prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Andrzej Sztokfisz wspomniał też o międzynarodowym projekcie 
ONE, który województwo świętokrzyskie realizuje wspólnie z międzynarodowymi partnerami. - Pozwoliło nam to 
zobaczyć, jak inne kraje to realizują. W jaki sposób podchodzą do koncepcji informatyzacji i - co najważniejsze - wcale 
nie jesteśmy w tyle za nimi - dodał Andrzej Sztokfisz, zastępca dyr. Biura Społeczeństwa Informacyjnego. Wartość 
projektu „E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Jednostek Samorządu Terytorialnego” wynosi 
ponad 40 mln zł, z czego 85 proc. stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach RPO. Z kolei drugi projekt to 
koszt rzędu 25 mln zł. 
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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Region świętokrzyski coraz atrakcyjniejszy dla turystów 
 
Organizacja dużych imprez promocyjnych, takich jak Sabat Czarownic, czy buski Festiwal im. 
Krystyny Jamroz, a także bogata oferta noclegowa przyciągają w wakacje coraz większą liczbę 
turystów do regionu świętokrzyskiego. Jacek Kowalczyk, szef Regionalnej Organizacji 
Turystycznej podkreślił na naszej antenie, że jeszcze kilkanaście lat temu traktowano nas jako 
miejsce rajdów harcerskich, wędrówek po szlakach i korzystania z infrastruktury schroniskowej. 
Teraz to się zmienia. Turyści mają do dyspozycji coraz większą liczbę hoteli. W ciągu kilku 
ostatnich lat wzrosła ona z 31 w 2003 roku do 83 w 2012 roku, dzisiaj mamy ich 105 i kolejne 
obiekty cały czas powstają - zaznaczył Jacek Kowalczyk. Są jednak jeszcze takie dziewicze 
miejsca w województwie, gdzie nadal brakuje miejsc noclegowych. Chodzi m.in. o okolice 
Kazimierzy Wielkiej, Nowej Słupi, czy Bodzentyna - mówi gość Radia Kielce. Świętokrzyskie 
podczas wakacji zapewni wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży, niekoniecznie muszą to być 
długie pobyty, ale łączące w sobie wycieczki do np. Geoparku, Muzeum Zabawek i Zabawy, 
Europejskiego Centrum Bajki, poprzez Bałtów, czy Kurozwęki - powiedział szef ROT. Z danych 
Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika, że w 2013 roku region świętokrzyski odwiedziło  milion 
700 osób, w porównaniu do roku 2012,  było to milion 200-stu turystów. To przekłada się 
również na sprzedaż miejsc noclegowych, ta liczba stale rośnie. Mamy nadzieję, że sezon 
wakacyjny 2014 roku nie będzie gorszy niż poprzedni - mówi gość Radia Kielce. W okresie 
lipca, sierpnia i września ubiegłego roku, świętokrzyskie odwiedziło 400 tysięcy turystów. 
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PORTAL „ONET.PL”  
Nowa fabryka w Połańcu zatrudni tysiąc pracowników 
 
Warszawska spółka akcyjna Nemex zainwestuje w Połańcu (Świętokrzyskie) 152 mln zł w fabrykę elementów do budowy 
energooszczędnych domów - poinformowała we wtorek na konferencji w Kielcach prezes firmy Urszula Langer. Znajdzie 
tam pracę minimum tysiąc osób. Fabryka Nemex powstanie na terenach inwestycyjnych w Połańcu. Od lutego br. 
wchodzą one w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. Według prezesa spółki inwestycja rozszerzy 
główną działalność firmy. Obecnie zajmuje się ona m.in. instalacją nowoczesnych lamp LED np. do oświetlania ulic. 
Teraz zamierza także produkować elementy prefabrykowane do budowy energooszczędnych domów i mieszkań. - 
Zgodnie z koncepcją naszych architektów inwestycja zostanie zrealizowana na działce w Połańcu o powierzchni 9,33 ha. 
Powstanie tam fabryka domów z nowoczesnym parkiem technologicznym posiadającym dwie linie produkcyjne – 
powiedziała Langer. Według analiz spółki zatrudnienie w połanieckim zakładzie w 2016 roku wyniesie minimum 1000 
osób. - Zobowiązujemy się utrzymać to zatrudnienie przez co najmniej 5 lat – dodała. Cała inwestycja pochłonie 152 
mln zł. - Pozwolenie dla firmy Nemex oparte jest jeszcze na starych przepisach, czyli sprzed 1 lipca br. i w związku z 
tym będzie ona mogła korzystać z przywilejów zawartych w tzw. starej mapie pomocy publicznej – powiedział prezes 
SSE "Starachowice" Cezary Tkaczyk. - Można powiedzieć, że tak dobrej informacji dla rynku pracy w naszym regionie 
jeszcze nie mieliśmy – powiedział dziennikarzom obecny na konferencji marszałek województwa świętokrzyskiego 
Adam Jarubas odnosząc się do planów zatrudnienia w fabryce. Dodał, że to ogromna szansa zarówno dla mieszkańców 
okolicznych powiatów jak i osób, które zdecydowały się wyjechać na emigrację zarobkową. Specjalny regionalny 
program wsparcia dla zapewnienia pełnej obsady dla przyszłej fabryki planuje Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. 
Dyrektor tej instytucji, Arkadiusz Piecyk zapewniał we wtorek, że obejmie on działania aktywizacyjne w powiatach 
położonych na południu i wschodzie regionu: buskim, kazimierskim, opatowskim, pińczowskim, sandomierskim oraz 
staszowskim. - W tym zakresie będziemy ściśle współpracowali z inwestorem – podkreślił. Gmina Połaniec znajduje się 
w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego tuż przy granicy z Podkarpaciem. Mieszka w niej 
ponad 12 tys. osób, z czego 8 tys. w samym Połańcu. Na terenie gminy znajduje się 58 ha terenów inwestycyjnych. 22 
ha już są na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice". Trwają starania dotyczące włączenia do nich 
kolejnych 18 ha, poinformował burmistrz Połańca Jacek Tarnowski. Większość zatrudnionych w gminie pracuje w 
przemyśle, głównie energetycznym - Elektrowni Połaniec i powstałych w niej spółkach. W ewidencji działalności 
gospodarczej gminy figuruje ok. 600 podmiotów, z których większość to mikro- i małe przedsiębiorstwa. Stopa 
bezrobocia na terenie całego powiatu staszowskiego wyniosła na koniec maja br. 11 proc. Jesienią w Połańcu zakończy 
się budowa mostu na Wiśle łączącego Świętokrzyskie z Podkarpaciem. 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Dotychczasowy zastępca został dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ma nowego dyrektora. Został nim dotychczasowy 
zastępca szefa - Arkadiusz Piecyk. W rozmowie z Radiem Kielce powiedział, że nie 
planuje rewolucyjnych zmian, ani w strukturze urzędu, ani w jego kadrach. "Urząd ma 
nadal pracować, a ja mogę jedynie polepszyć jakość świadczonych usług"- powiedział. 
Ewolucje wiążą się natomiast z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia, która nakłada 
na urzędy pracy nowe obowiązki - dodał dyrektor. Jedyna zmiana, jaką zapowiada 
Arkadiusz Piecyk, dotyczy podejścia do osób poszukujących pracy. Nowela zakłada 
usprawnienie działania pośredniaków i dzieli bezrobotnych na trzy grupy. Pierwsza, to 
osoby aktywne, potrzebujące jedynie ofert pracy. Druga, to ludzie wymagający wsparcia, 
z pełnym wachlarzem usług oferowanych przez urzędy, a trzecia to osoby wymagające 
współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i prywatnymi 
agencjami zatrudnienia. Arkadiusz Piecyk, od ośmiu lat jest pracownikiem 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej w 
Kielcach i Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie. Zasiada w prezydium zarządu 
wojewódzkiego PSL w Kielcach. Jego poprzednik- Andrzej Lato przeszedł na emeryturę. 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Połaniec zyska nowe miejsca pracy 
 
Tysiąc nowych miejsc pracy powstanie do 2016 roku w Połańcu. W Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej zainwestuje warszawska firma NEMEX. Za 152 miliony złotych, spółka 
zbuduje fabrykę elementów do budowy ekologicznych i energooszczędnych domów. 
Inwestycja jest już realizowana. Teren, na którym powstanie fabryka został 
wydzierżawiony na 99 lat, a do 2016 roku ma się zakończyć budowa i rekrutacja 
pracowników, choć spółka chce, by stało się to wcześniej - zapowiedziała Urszula Langer, 
prezes zarządu NEMEX-u. Dla Połańca, budowa zakładu oznacza między innymi 
zmniejszenie bezrobocia, które obecnie w całym powiecie staszowskim wynosi 13%. "Tak 
duża liczba nowych miejsc pracy oznacza korzyści wykraczające poza obszar gminy, czy 
powiatu. Z kolei dla miasta inwestor oznacza rozwój - twierdzi Jacek Tarnowski, 
burmistrz Połańca. NEMEX S.A. jest spółką giełdową, co oznacza, że decyzje dotyczące 
zakupu parku maszyn i części inwestycji będą wymagały zgody akcjonariuszy. To wpłynie 
na termin rozpoczęcia robót budowlanych. Jednak zgodnie z planami spółki pierwsze 
prefabrykaty zjadą z taśm produkcyjnych najpóźniej w 2016 roku. 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Pierwsi pacjenci "naczyniówki" szpitala na Czarnowie 
 
Oddział chirurgii naczyniowej rozpoczął działalność w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Kielcach. Wojciech Mazur ze świętokrzyskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia 
informuje, że na funkcjonowanie jednostki przeznaczono około 3 mln zł. Pierwsi pacjenci 
zostali przyjęci dzisiaj, a zabiegi będą wykonywane od jutra. Szpital zatrudnił wysokiej 
klasy specjalistów z Kielc, Lublina, Częstochowy i Warszawy. Oprócz oddziału, utworzona 
zostanie także poradnia. Rozpocznie funkcjonowanie w przyszłym tygodniu - informuje 
zastępca dyrektora szpitala na Czarnowie, Bolesław Rylski. Dotychczas jedyny w regionie 
oddział chirurgii naczyniowej działał w Szpitalu Powiatowym w Końskich. 
 
 
















