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SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    
O nowych rynkach zbytu dla sandomierskiego sadownictwa 
 
Tematyka pozyskiwania  klientów na nowych rynkach w świetle trudnej sytuacji międzynarodowej 
zdominowała odbywającą się na Zamku Królewskim w Sandomierzu II konferencję „Potencjał 
gospodarczy sektora przetwórstwa owocowo- warzywnego Ziemi Sandomierskiej”. Gospodarzami 
spotkania byli m.in. marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz członkowie zarządu 
województwa  Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak. Gośćmi konferencji byli podsekretarz stanu w 
Ministerstwie Gospodarki Arkadiusz Bąk, prezes zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich 
Mieczysław Twaróg, wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Monika 
Piątkowska. Nie zabrakło przedstawicieli państw, które mogą stać się nowymi rynkami zbytu dla 
sandomierskich produktów. W spotkaniu licznie brali udział sadownicy i wytwórcy z okolic 
Sandomierza. Zgromadzonych  powitał Adam Jarubas - Życzymy sobie, aby dzisiejsze spotkanie 
przyniosło jak najlepsze rezultaty dla Sandomierszczyzny, która jest regionem wyjątkowym jeżeli 
chodzi o warunki klimatyczne i żyzność gleb. Również dzięki niej uchodzimy za region, którego nie 
można pominąć w rozmowach gospodarczych. Sandomierszczyzna jest również kluczowa w Strategii 
Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku, gdyż sadownictwo i przetwórstwo owocowo-
warzywne jest jedną z inteligentnych specjalizacji regionu - mówił marszałek Adam Jarubas. To, jak 
bardzo Sandomierszczyzna wykorzystała szanse, jaką dały jej fundusze unijne podkreślał członek 
zarządu województwa  Kazimierz Kotowski - Jesteśmy w szczególnym czasie dla gospodarki, w którym 
zmieniła się sytuacja międzynarodowa. Jeśli rozmawiamy ze sobą w sposób normalny, to wspólnie 
możemy więcej i widać to po inwestycjach w Sandomierzu i okolicach. W ostatnim okresie 
programowania wykorzystaliśmy możliwości pozyskania funduszy unijnych i jesteśmy na etapie, w 
którym doścignęliśmy inne europejskie kraje. Przetwórcy unowocześnili swoje gospodarstwa, zyskali 
wiele nowych rozwiązań, które teraz procentują - powiedział Kazimierz Kotowski.   
          

 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    
O nowych rynkach zbytu dla sandomierskiego sadownictwa 
 
 O przedstawienie rozwiązań, które są wdrażane w celu pomocy sadownikom w trudnej sytuacji politycznej, 
poproszony został podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Arkadiusz Bąk - Sandomierskie ma 
potężny potencjał gospodarczy i naszym zadaniem jest teraz utrzymanie go. Zgłosiliśmy już organom 
europejskim kwestie związane z rosyjskim embargiem, chcemy zwracać uwagę, że to jest sprawa wszystkich 
unijnych państw. Dodatkowo rozpoczęliśmy rozmowy z krajami, do których Polska może eksportować owoce i 
wspieramy przedsiębiorców w nawiązywaniu kontaktów handlowych w nich. Znalezienie nowych rynków, co 
jest konieczne w obecnej sytuacji, nie jest możliwe bez współpracy z wytwórcami i temu ma służyć dzisiejsze 
spotkanie. Wiemy, że Sandomierszczyzna znana jest ze znakomitych sadowników. Nie jest to również możliwe 
bez współpracy z samorządami i bardzo dziękuję za pomoc władzom województwa świętokrzyskiego i 
powiatu sandomierskiego. Będziemy starali się jak najbardziej pomóc eksportowi owoców i jestem 
przekonany, że w przyszłym roku będziemy spotykać się w dużo lepszej sytuacji handlowej - powiedział 
Arkadiusz Bąk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Grzegorz Orawiec podkreślał, jak dobrą pracę 
wykonują sami sadownicy w poprawianiu swojej sytuacji - Sprzedajemy coraz więcej, eksport w ostatnich 
latach rósł. Sandomierszczyzna rozwija się nie tylko dzięki dobremu klimatowi i ziemiom, ale również dzięki 
prężnie działającym ludziom. Teraz moment jest szczególny i trzeba się zastanowić, jakie rozwiązania 
wyszukać, aby sobie poradzić ze znalezieniem nowych rynków - mówił dyrektor Orawiec, który jednocześnie 
przedstawił charakterystykę regionu sandomierskiego i jego potencjał wytwórczy. - To, co robią władze 
województwa w ostatnim czasie to zupełnie nowa jakość we wspieraniu przedsiębiorców i rolników. 
Sadownictwo to siła regionu i musimy wspierać tych, którzy próbują radzić sobie ze skutkami obecnej sytuacji 
- mówił podczas panelu dyskusyjnego Janusz Stasiak, prezes zrządu San-Export-Group. Jednym z wymiernych 
efektów konferencji było podpisanie na niej umowy partnerskiej pomiędzy Staropolską Izbą Przemysłową w 
Kielcach, a Chersońską Izbą przemysłową na Ukrainie. 
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SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    
Rekordowy Salon Przemysłu Obronnego   
 
Targi Kielce już po raz 22. goszczą wystawców branży zbrojeniowej z całego świata. Zainaugurowany został Salon 
Obronności, odbywający się pod patronatem prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego. Prezentowane są na nim 
najnowsze rozwiązania przemysłu obronnego. W otwarciu targów udział wzięli marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas, przewodniczący sejmiku Tadeusz Kowalczyk, wiceprzewodniczący Mieczysław Gębski, 
Józef Grabowski i Marcin Ożóg. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli ministrowie obrony narodowej Polski i Francji - 
Tomasz Siemoniak i Jean-Yves Le Drian. Francja jest krajem wiodącym na  targach. MSPO to najważniejsze wydarzenie 
branży zbrojeniowej w Europie i trzecie co do wielkości po Paryżu i Londynie na Starym Kontynencie. Jest to jedyna 
impreza tego sektora w Polsce, która co roku przyciąga do Kielc kilkanaście tysięcy gości z całego świata. Wśród nich 
znajdują się głowy państw, oficjalne delegacje, w tym przedstawiciele ambasad, ministerstw obrony, wyższych sztabów 
armii oraz resortów obrony zarówno z Polski jak i zagranicy. Tegoroczny MSPO to niemal 500 firm z 27 krajów całego 
świata – to o 100 firm więcej niż w zeszłym roku i blisko 50% więcej wystawców zagranicznych w porównaniu do 
ostatniej edycji Salonu. Prezentują oni swoją ofertę na powierzchni ponad 25 000 metrów kwadratowych. W ramach 
Wystawy Narodowej swój potencjał obronny przedstawia Francja. Specjalne pawilony przygotowały firmy z Wielkiej 
Brytanii oraz Włoch. W Kielcach debiutuje także Polska Grupa Zbrojeniowa – w jednej z hal wystawienniczych 
zaprezentuje się 20 firm i 8 instytucji skonsolidowanych w PGZ. Po raz pierwszy także na targach przemysłu obronnego 
pojawi się Ukroboronprom – ukraiński koncern lotniczo – zbrojeniowy. Targi potrwają do 4 września.  Pod wrażeniem 
technologii przedstawionej na targach był Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Adam Jarubas – Widać po 
zainteresowaniu, że są to rekordowe targi. Wpływ na to ma sytuacja geopolityczna na wschodzie. Trudno powiedzieć, 
jak to zainteresowanie przełoży się na kontrakty dla tych firm. Jestem urodzonym pacyfistą i dla mnie dzisiejsza 
wystawa to raczej podziwianie nowoczesnej technologii i rozwiązań stosowanych również w innych dziedzinach życia. 
Wydarzenia na wschodzie rewiduje pogląd, że w dzisiejszym świecie nie może dochodzić już do konfliktów zbrojnych. 
Wojna trwa kilkaset kilometrów od naszych granic. Polska musi być również przygotowana na stawienie czoła 
potencjalnym zagrożeniom, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Cieszy obecność również świętokrzyskich firm, 
takich jak Mesko – mówił  Jarubas. Zwiedzający, których już w poniedziałek było wielu, mogli podziwiać nowoczesne 
śmigłowce, drony zwiadowcze, nowoczesny ubiór żołnierzy na polu walki, systemy namierzania. Każdy mógł wsiąść do 
wybranych wozów bojowych i poczuć się jak żołnierz. 
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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Szpital dziecięcy na Czarnowie zacznie działać od nowego roku 
 
Budowa nowego szpitala dziecięcego w Kielcach na Czarnowie powinna zakończyć się 
pod koniec tego roku, natomiast pierwsi pacjenci trafią tam prawdopodobnie na początku 
roku 2015. Grzegorz Świercz wicemarszałek województwa odpowiedzialny za ochronę 
zdrowia poinformował na naszej antenie, że budowa przebiega zgodnie z planem, ale po 
jej zakończeniu szpital trzeba wyposażyć, a wcześniej ogłosić odpowiednie przetargi. - 
Muszą one być realizowane zgodnie z prawem unijnym. Dotyczą poważnych kwot, a żeby 
je ogłośić trzeba mieć odpowiednie zabezpieczenie finansowe - powiedział Grzegorz 
Świercz. Obecnie trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu połączenia kieleckiego 
szpitala dziecięcego i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz stworzeniu na ich bazie 
nowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Gość Radia Kielce 
przyznał, że w tej sprawie rozważane były różne koncepcje, ale "ta zwyciężyła". To 
oznacza rozmowy z organizacjami związkowymi. Konieczne będą także opinie rad 
społecznych obu szpitali - wyjaśnił Grzegorz Świercz. Na zakup wyposażenia dla nowego 
szpitala przeznaczone będzie 19 milionów złotych. Do nowej siedziby przeniesiona 
zostanie także część urządzeń wykorzystywanych obecnie w budynkach przy ulicy 
Langiewicza. Chodzi na przykład o nowy sprzęt do diagnostyki obrazowej, który jest w 
dobrym stanie - dodał gość Radia Kielce. Dyrektor nowej placówki zostanie wyłoniony w 
konkursie, a jego kandydaturę zatwierdzi nowy zarząd województwa świętokrzyskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    
XIV świętokrzyskie dożynki wojewódzkie 
 
Uroczysta msza święta, konkurs wieńców dożynkowych, folkowe widowisko regionalne "Świętokrzyskie granie" 
oraz liczne występy artystyczne towarzyszyć będą XIV Świętokrzyskim Dożynkom Wojewódzkim. Tegoroczne 
święto plonów odbędzie się 14 września w Busku-Zdroju. Organizatorami Dożynek Wojewódzkich są: 
marszałek województwa, starosta powiatu buskiego, burmistrz miasta i gminy Busko-Zdrój oraz prezes 
Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Rolnicze świętowanie rozpocznie o godz. 11.45 przemarsz delegacji i gości 
dożynkowych do Kościoła p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju, gdzie o godz. 12.00 rozpocznie się 
uroczysta dożynkowa msza święta w intencji świętokrzyskich rolników, poświęcone zostaną także wieńce 
dożynkowe przygotowane przez powiaty. Po nabożeństwie korowód dożynkowy przejdzie ulicami miasta na 
Stadion sportowy przy ul. Kusocińskiego 3, gdzie odbędzie się obrzędowa część święta plonów.  Starostowie 
dożynek, którymi będą w tym roku Lilla Piasecka z Kołaczkowic w gminie Busko-Zdrój i Wiesław Mazur z 
Sarbic Drugich w gminie Łopuszno wręczą marszałkowi Adamowi Jarubasowi bochen chleba upieczonego z 
mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów. Odbędą się także prezentacje "ośpiewania" i "obtańczenia" wieńców 
dożynkowych. W części artystycznej zaplanowano folkowe widowisko regionalne „Świętokrzyskie granie” oraz 
program estradowy w wykonaniu Grupy Artystycznej Iskra” z Ożarowa. Na scenie zaprezentują się kapele i 
zespoły śpiewacze świętokrzyskich powiatów, wchodzące w skład delegacji powiatowych, kapele i zespoły 
ludowe Ponidzia i Ziemi Świętokrzyskiej, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Buska-Zdroju, Zespół Pieśni i Tańca 
„Kielce” WDK Kielce oraz zespół „Uśmiech” – Świętokrzyski Klub Dzieci Specjalnej Troski WDK Kielce. Niezwykle 
atrakcyjnie zapowiada się także pokaz musztry paradnej oraz gry i zabawy jazdy konnej w  wykonaniu 
Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu  Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich. O godz. 19.00 odbędzie się 
"Gościniec Gwiazd", natomiast dożynkowe świętowanie zakończy o godz. 20.00 dożynkowa zabawa ludowa „W 
ponidziańskich rytmach”. Dożynkom towarzyszyć będzie wystawa płodów rolnych, maszyn i urządzeń do 
produkcji rolnej. 
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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Są pomysły na współpracę regionu z Finlandią 
 
Kilka pomysłów na współpracę naszego regionu z Finlandią opracowano w trakcie misji w 
tym kraju, zorganizowanej przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii. Głównym tematem rozmów w siedzibach firm, funduszy i agencji były 
odnawialne źródła energii, nanotechnologie i medycyna. Łukasz Bilski, prezes ŚCIiTT 
twierdzi, że projektem, który ma szansę na szybką realizację jest współpraca z fińską 
spółką badawczą VTT, przy budowie laboratorium mikrobiogazu w Starachowicach. 
Specjaliści z Helsinek zaproponowali pomoc przy produkcji taniego i ekologicznego 
paliwa. Mają duże doświadczenie w pozyskiwaniu i skutecznym wykorzystaniu biomasy. Z 
kolei Ari Huczkowski ze spółki Otaniemi mówił o klastrze medycznym, który mógłby 
współpracować z uzdrowiskiem w Busku- Zdroju. Chodzi o możliwość skorzystania z 
programu komputerowego, nadzorującego rehabilitację neurologiczną. Prezes 
uzdrowiska Wojciech Legawiec stwierdził, że fińska propozycja współgra z planami 
spółki. "Jeśli to przyśpieszy proces rehabilitacji i obniży koszty jej prowadzenia, to warto 
skorzystać z takich rozwiązań"- powiedział. Przedstawiciele fińskich spółek i funduszy 
byli bardzo zainteresowani Międzynarodowymi Targami Innowacji i Nowych Technologii, 
które odbędą się w październiku w Kielcach. Część z nich zapowiedziała swój udział w 
tym wydarzeniu. 
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Spotkanie skarbników województw 
 
W dniach 11- 12 września w Wólce Milanowskiej (Świętokrzyskie) odbędzie się spotkanie 
skarbników województw. Uczestnicy obrad rozmawiać będą m.in. o sytuacji finansowej JST, 
finansowaniu ochrony zdrowia czy zasadach udzielania pomocy publicznej w krajach UE. 
Odwiedzą także obiekty zrealizowanie w ramach funduszy europejskich. Spotkanie będzie 
okazją do wymiany poglądów na temat aktualnych problemów finansowych w realizacji 
budżetów oraz w toku opracowywania nowych budżetów i WPF. Uczestnicy obrad zapoznają się 
z zasadami udzielania pomocy publicznej w krajach Unii Europejskiej oraz dopuszczalności 
pomocy w sektorze ochrony zdrowia, które przedstawi Pedro Cruz Yábar – State aid consultant 
JASPERS. Oceny sytuacji finansowej JST dotyczyć będzie prezentacja Wojciecha Konata, prezesa 
zarządu Dekada Inwestycje Sp. Z o.o. Natomiast o indywidualnym wskaźniku zadłużenia w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej i jego wpływie na możliwość uchwalenia budżetu na 2015 r. 
będzie mówić Katarzyna Ziółkowska, zastępca dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów 
Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Uczestnicy spotkania odwiedzą także Regionalne 
Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu, gdzie obejrzą obiekty zrealizowane  w 
ramach RPO i PO RPW (Biobank, tereny inwestycyjne, Centrum Nauki Leonardo da Vinci). 
Zwiedzą także Park Etnograficzny w Tokarni. Natomiast podczas wizyty na Świętym Krzyżu 
skarbnicy będą mogli zobaczyć efekty projektu współfinansowanego ze środków UE – 
„Odbudowa Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Sanktuarium Relikwii Krzyża 
Świętego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2007-2013”. 

 
 
 
 
 
 
 
 



PORTAL „ONET.PL”   
W Połańcu kończy się budowa mostu na Wiśle za 200 mln zł 
 
Dobiega końca warta ponad 200 mln zł budowa mostu drogowego na Wiśle w Połańcu, łączącego 
Świętokrzyskie z Podkarpaciem. Marszałek woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas zapowiedział, że 
przeprawa będzie udostępniona kierowcom na przełomie października i listopada. - Do tego czasu 
powinniśmy zakończyć wszelkie kontrole, tak aby obiekt był już dopuszczony do użytkowania - 
powiedział dziś Jarubas. Dodał, że "od strony konstrukcyjnej" most jest już gotowy. Do wykonania 
pozostały ostatnie prace związane m.in. z położeniem nawierzchni jezdni. Dziś Jarubas spotkał się na 
moście, dokładnie w połowie drogi, z marszałkiem woj. podkarpackiego Władysławem Ortylem. Jak 
poinformował na swojej stronie Urząd Marszałkowski w Kielcach, "było to pierwsze oficjalne przejście 
«suchą stopą» z jednego brzegu na drugi". - Chcieliśmy w ten sposób podkreślić, że tylko poprzez 
partnerstwo udało się zrealizować tak duże przedsięwzięcie – powiedział Jarubas. Dodał jednak, że do 
omówienia pozostało wiele istotnych kwestii związanych m.in. z utrzymaniem zimowym obiektu. -
Szczegółowy model współfinansowania w tym zakresie ustalimy podczas kolejnych spotkań – 
zapowiedział marszałek. Łącząca oba województwa przeprawa na Wiśle ma 955 metrów długości, a 
razem z drogami dojazdowymi - blisko 6 km. Szacuje się, że dzięki inwestycji kierowcy jadący z Kielc 
do Rzeszowa zaoszczędzą ok. 25 km drogi. Pod względem konstrukcji przeprawa jest podobna do 
Mostu Marii Curie Skłodowskiej w Warszawie. Inwestycję wyceniono na 178 mln zł, jednak łącznie z 
wykupami gruntów jej wartość przekroczyła 200 mln zł. Koszty te dzielą między siebie oba 
województwa; w dużej części będą one pokryte z Programu Operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej". 
Budowa mostu w Połańcu jest zaliczana do najdroższych inwestycji tego programu. Przeprawa w 
Połańcu będzie przedłużeniem drogi wojewódzkiej 764 Kielce-Połaniec. Po wybudowaniu mostu trasa 
będzie się kończyła w województwie podkarpackim, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 982 
Szczucin–Jaślany. 
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Pojedziemy drogą wojewódzką Staszów - Osiek 
 
Prawie 32 miliony złotych wydano na przebudowę 17-kilometrowego odcinka drogi 
wojewódzkiej 765 Staszów - Osiek. Prace rozpoczęły się latem 2013 roku i zgodnie z 
planem miały zakończyć się 30 czerwca tego roku. Remont nieco się przedłużył, ale dziś 
nowa droga zostanie oficjalnie oddana do użytku. Jak poinformował Karol Rożek ze 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ruch na tym odcinku został 
przywrócony już w piątek. Fragment trasy nr 765 Staszów - Osiek, to część dużej 
inwestycji drogowej. W ramach drugiego etapu budowana jest obwodnica Osieka. Odcinek 
o długości 1200 m połączy drogę wojewódzką 765 z trasą krajową 79 Warszawa - 
Sandomierz - Kraków - Katowice. Obwodnica ma być gotowa w październiku. Całkowita 
wartość projektu, to ponad 39 milionów złotych. 
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Główne założenia planu zagospodarowania przestrzennego 
 
Budowa portu lotniczego w Obicach, a także dróg krajowych S7 z Kielc do Krakowa i S74 
od granic regionu do Sandomierza, powiększenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego 
oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury kolejowej - to główne założenia planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego, przedstawione dziś 
przez zarząd regionu. Jak powiedział generalny projektant Ryszard Nagórny - aby łatwiej 
zrealizować założenia planu, cały region został podzielony na obszary funkcjonalne. Przy 
ich wyborze wzięto pod uwagę m. in. znaczenie dla regionu, położenie, rozwój przemysłu 
i rolnictwa oraz walory przyrodnicze. Dla każdego z nich opisano własne cele 
strategiczne. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - województwo 
świętokrzyskie  do 2050 roku ma być samowystarczalne energetycznie. Jak stwierdził 
członek zarządu województwa, Piotr Żołądek - ostatnie wydarzenia na Ukrainie i groźby 
Rosji, dotyczące wstrzymania dostaw gazu pokazują, że posiadanie własnych źródeł 
energii jest bardzo ważne. Ten cel ma zostać zrealizowany przez budowę bioelektrowni 
takich, jak instalacja w Rzędowie. Tam energia jest pozyskiwana ze spalania biomasy. 
Piotr Żołądek dodał, że budowa tego typu instalacji otwierałaby przed rolnikami nowe 
możliwości, np. produkcji surowców, potrzebnych do wytwarzania paliwa do 
bioelektrowni. W poniedziałek nad dokumentem będą debatować radni sejmiku 
województwa.  
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Świętokrzyskie: przygotowano uaktualniony plan zagospodarowania regionu 
 
Budowa systemu transportowego regionu, przyspieszenie procesu metropolizacji Kielc i zwiększenie roli miast dawnego 
Centralnego Okręgu Przemysłowego – to przykłady wskazań w zaktualizowanym "Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego". Dokument będący opracowaniem urbanistycznym, określającym 
kierunki rozwoju województwa świętokrzyskiego na najbliższe 30 lat, zaprezentowano we wtorek w Kielcach 
dziennikarzom. Na najbliższej sesji sejmiku nad planem będą debatowali radni. Plan służy do prowadzenia regionalnej 
polityki przestrzennej w powiązaniu z polityką państwa, ujętą w "Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
2030". Jak tłumaczył przedstawiciel zarządu województwa Kazimierz Kotowski, plan nawiązujący do strategii rozwoju 
województwa, będzie warunkował przedsięwzięcia możliwe do zrealizowania i do wsparcia środkami unijnymi z nowej 
perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Całe województwo świętokrzyskie zaliczono w planie jako obszar o 
najniższym stopniu rozwoju, pogarszających się perspektywach rozwojowych, predysponowanym do wsparcia 
krajowego w zakresie odnowy demograficznej. W regionie wyodrębniono tereny, dające się wyróżnić przez kryteria 
podobieństw m.in. przyrodniczych, społecznych lub gospodarczych, które są barierami bądź czynnikami ich 
potencjalnego rozwoju. Dla nich będzie dedykowane unijne wsparcie. Są to: Miejski Obszar Funkcjonalny (utworzony 
przez Kielce i 11 ościennych gmin), obszary o największym potencjale rolniczym (wschód i południe regionu), 
Staszowski Obszar Aktywności Gospodarczej, obszar turystyczny Gór Świętokrzyskich i obszar turystyczno-
uzdrowiskowy (okolice Buska-Zdroju i Solca-Zdroju). Zaznaczono także obszar o wielokierunkowej aktywizacji 
społeczno-gospodarczej (zachód i północ regionu), z podobszarem obejmującym tereny z przestarzałą bazą 
przemysłową Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic i Skarżyska-Kamiennej. - Dokument ma wymiar praktyczny. 
Wskazuje na konkretne obszary funkcjonalne, a Unia Europejska wymaga interwencji terytorialnej, "szytej na miarę". 
Chodzi o dopasowanie wsparcia według potrzeb środowisk lokalnych, aby móc efektywniej wykorzystać środki 
finansowe - powiedział dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Grzegorz 
Orawiec. Przykładowo – tłumaczył Orawiec - przemysłowe miasta na północy regionu, gdzie jest duże bezrobocie, 
będzie można wesprzeć większym strumieniem środków finansowych na projekty dla długotrwale bezrobotnych, bo 
znajduje to uzasadnienie w planie zagospodarowania przestrzennego województwa. Dokument zwraca także uwagę na 
rozwój systemu osadnictwa w regionie, gdzie szczególna rola przypada Kielcom - największemu miastu województwa, 
które powinno wzmocnić swoje funkcje metropolitalne.        
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Świętokrzyskie: przygotowano uaktualniony plan zagospodarowania regionu 
 
Z kolei Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna, a także Sandomierz, powinny stać 
się ważnymi ośrodkami subregionalnymi. Samorząd wojewódzki ma wspierać pozostałe miasta 
powiatowe, które powinny uzyskać ponadlokalny standard obsługi. Równie istotny dla rozwoju regionu 
– w myśl Planu - jest prawidłowo funkcjonujący system transportowy. Wskazano na konieczność 
budowy dróg ekspresowych S-7 i S-74, przebudowę dróg krajowych nr 42 i 78, budowę mostów na 
Wiśle: w Połańcu, w rejonie Nowego Korczyna i w Koćmierzowie (w ciągu przyszłej drogi ekspresowej 
S-74) oraz budowę łącznicy z Centralną Magistralą Kolejową, w miejscowości Czarnca k. Włoszczowy. 
Postuluje się także wykreowanie w granicach regionu nowego korytarza transportowego Kielce-Tarnów 
i podjęcie starań o włączenie go do sieci TEN-T. Korytarz ten powinien obejmować planowaną drogę 
ekspresową S-73 oraz linię kolejową nr 73, wymagającą budowy nowego odcinka Busko-Zdrój — 
Żabno, wraz z mostem pod Nowym Korczynem. Te zadania przedstawiono w planie wśród 
najważniejszych dla rozwoju regionu. Ich realizacja wykracza jednak poza możliwości finansowe i 
kompetencje samorządu regionalnego, dlatego - zaznaczono - powinny być realizowane na szczeblu 
krajowym. Trwają końcowe uzgodnienia z Komisją Europejską, co do kształtu i zasad finansowania 
Regionalnego Planu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Region będzie 
miał do rozdysponowania ok. 1,4 mld euro. - Im więcej zadań uda nam się umieścić na listach 
krajowych i uzyskać zgodę na finansowanie z programu "Polska Wschodnia", tym więcej środków 
zostanie w RPO. Chcemy przeznaczyć większe środki na infrastrukturę, bo te potrzeby są dla naszego 
regionu bardzo ważne - podkreślił Kotowski. - Chcemy być w pierwszej grupie regionów, które 
zakończą negocjacje. To da szansę, by w pierwszym kwartale przyszłego roku myśleć realnie o 
przygotowaniu i rozpisaniu pierwszych konkursów na wykorzystanie środków unijnych - dodał 
przedstawiciel zarządu województwa świętokrzyskiego. 
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Droga Staszów - Osiek oficjalnie otwarta 
 
Kierowcy mogą już podróżować 17 kilometrowym odcinkiem wyremontowanej drogi 
wojewódzkiej nr 765 Staszów - Osiek. Symboliczną wstęgę przecięto przy nowym rondzie 
w Osieku. Droga została poszerzona do 7 metrów. Po obu stronach wybudowano 
pobocza, poinformował Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg. W 
kolejnym etapie powstanie obwodnica Osieka, która połączy drogę nr 765 z  krajową 79-
tką. Lucyna Kozoduj, mieszkanka Osieka, mówi że budowa obwodnicy jest bardzo ważna 
dla mieszkańców, ponieważ wyprowadzi cały ruch tranzytowy w kierunku powstającego 
mostu w Połańcu, za granice miasta. Inwestycja kosztowała prawie 40 mln zł. 
Dofinansowanie  pochodziło z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 
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Nowe ambulanse w kieleckim pogotowiu 

 

Sześć ambulansów zakupiło Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i 

Transportu Sanitarnego. Nowe karetki zastąpią najbardziej wysłużone pięcioletnie 

pojazdy, które przejechały około pół miliona kilometrów - informuje dyrektor centrum, 

Marta Solnica. Stare karetki służyć będą do transportu pacjentów. Nowe ambulanse 

trafią do stacji pod koniec tygodnia. Wyposażone są w nosze, krzesełko kardiologiczne 

oraz butle tlenowe. Pozostały sprzęt zostanie przełożony z wycofywanych pojazdów. W 

sumie centrum ma około 100 karetek, połowa z nich wyjeżdża do akcji ratowniczych. W 

tym roku na zakup pojazdów wydano ponad 2 mln złotych. 
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Nowe zabiegi w kieleckiej "naczyniówce" 

 

Prawie 300 skomplikowanych zabiegów wykonali dotychczas specjaliści na oddziale chirurgii 

naczyniowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Jak informuje Bolesław Rylski 

zastępca dyrektora do spraw lecznictwa - wkrótce lekarze wprowadzą do planu operacji 

embolektomię, czyli zabieg usuwania zatorów tętnicy, które powstają przy udarach. Polega on na 

otwarciu naczynia krwionośnego w sytuacji zagrożenia życia, kiedy zawiodły tradycyjne metody 

leczenia. Pierwszy zabieg embolektomii prawdopodobnie już za trzy tygodnie - mówi 

neurochirurg doktor Krzysztof Kądziołka, koordynator wdrażania tej metody w szpitalu na 

kieleckim Czarnowie. Początkowo operacji nie będzie wiele, jednak z czasem kielecka 

naczyniówka może stać się głównym ośrodkiem w Polsce specjalizującym się w tej metodzie 

leczenia udaru mózgu. Konieczne będzie zatrudnienie kolejnych specjalistów - angiologa i 

chirurga naczyniowego. Oddział chirurgii naczyniowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym jest 

trzecim tego typu w regionie i pierwszym w Kielcach. Do czerwca pacjenci mogli być leczeni 

tylko w Końskich lub w Starachowicach. Oddział na Czarnowie ma 25 łóżek. Miesięcznie 

wykonywanych jest około 80 zabiegów. 
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Studenci będą się kształcić w Szpitaliku Dziecięcym 

 

W Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Kielcach mają powstać kliniki, w których będą 

mogli się kształcić przyszli studenci medycyny. Decyzję o zmianie statutu lecznicy 

przyjęli w poniedziałek radni Sejmiku. Kliniki: chirurgii dziecięcej, urologii i traumatologi 

oraz anestezjologii i intensywnej terapii, będą tworzone na podstawie, porozumienia 

podpisanego z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego. Dzięki temu lecznica będzie 

mogła lepiej wykorzystywać potencjał naukowy i prowadzić dydaktykę mówi dyrektor 

szpitala Włodzimierz Wielgus. Powstający na UJK wydział lekarski ma przyjąć 

pierwszych studentów w 2015 roku. Na pierwszym roku ma się kształcić 75 osób. 
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Przyjęto plan który ma powstrzymać wyludnianie się regionu 

 

Sejmik jednogłośnie przyjął w poniedziałek Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego. Ujęto w nim najważniejsze inwestycje, które mają min. powstrzymać wyludnianie się 

regionu. Generalny projektant Ryszard Nagórny poinformował, że od 2002 roku w naszym województwie 

stale spada liczba mieszkańców. W latach 2002-2010 zmniejszyła się o prawie 30 tysięcy, a według 

prognoz do 2035 roku ma zmaleć jeszcze o ponad 180 tysięcy. Stanie się tak, jeśli nie uda się zatrzymać 

ludzi młodych. Ryszard Nagórny podkreślił, że trzeba przede wszystkim utworzyć warunki do powstawania 

nowych miejsc pracy, ponieważ to właśnie brak zatrudnienia jest głównym powodem  migracji. 

Przewodniczący klubu radnych PiS Marek Bogusławski podziela opinię, iż plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa jest nakierowany na odwrócenie niekorzystnych tendencji demograficznych. 

Jednocześnie jednak zauważa, że dotychczasowe działania zarządu województwa, związane choćby z 

walką z bezrobociem, okazały się nieskuteczne. Radny SLD Sławomir Marczewski stwierdził, że aby 

strategia przyniosła efekty musi być konsekwentnie wdrażana. Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Świętokrzyskiego przewiduje min. budowę systemu transportowego – w tym dróg 

ekspresowych S7 i S 74, przebudowę dróg 42 i 78, budowę mostów na Wiśle w Połańcu, Koćmierzowie i 

Nowym Korczynie oraz przyspieszenie metropolizacji Kielc i zwiększenie znaczenia miast dawnego 

Centralnego Okręgu Przemysłowego czyli Skarżyska, Starachowic i Ostrowca. Dokument jest ściśle 

związany ze Strategią Rozwoju Województwa do 2020 roku oraz kontraktem terytorialnym i Regionalnym 

Programem Operacyjnym. 
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Muzeum Narodowe w Kielcach z nową filią? 

 

Jest zgoda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zmianę statusu Muzeum 

Regionalnego w Wiślicy. Docelowo placówka ma stać się filią Muzeum Narodowego w 

Kielcach. Jednak, jak poinformował Radio Kielce marszałek Adam Jarubas, który w 

poniedziałek spotkał się z minister Małgorzatą Omilanowską, najpierw wiślickie muzeum 

musi przejąć samorząd województwa. Stanie się to na sesji sejmiku w październiku. 

Następnie w ciągu trzech, czterech miesięcy władze samorządowe województwa mają 

doprowadzić do przekształcenia placówki w filię  Muzeum Narodowego w Kielcach. 

Dzięki temu, muzeum w Wiślicy będzie mogło korzystać zarówno z pieniędzy 

wojewódzkich, jak i rządowych. Teraz jest ono prowadzone przez gminę,  która nie ma 

pieniędzy na ratowanie cennych zabytków. Adam Jarubas poinformował także, że 

minister kultury zgodziła się na sfinansowanie prac związanych z budową nowego 

pawilonu nad kościołem św. Mikołaja i misą chrzścielną, a także prac konserwatorskich 

w Domu Długosza i podziemiach bazyliki. Koszt to ponad 20 milionów złotych. 

Pieniądze pochodziły z programów centralnych. 
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O gospodarce na rynkach wschodnich   
 

W piątek (19 września) w Targach Kielce odbyła się konferencja pn. „Wymiar gospodarczy Partnerstwa Wschodniego i Rynków 

Azjatyckich – Forum Gospodarcze Go East", która jest wspólną inicjatywą Domu Polski Wschodniej w Brukseli oraz Biura Regionalnego 

Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, funkcjonującego w ramach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. W 

spotkaniu uczestniczył członek zarządu województwa świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski. Zorganizowane w Targach Kielce Forum 

Gospodarcze Go East stanowiło pole wymiany wiedzy i doświadczenia w zakresie gospodarczych relacji dwustronnych Polska – Wschód. 

Wydarzenie miało na celu wzbogacenie części targowej o wysokojakościową debatę na temat możliwości, efektywnych mechanizmów 

wspierających handel z partnerami z wschodu, w tym promocji uwzględniającej specyfikę poszczególnych krajów. Forum stanowiło także 

pole debaty nad przyszłością procesu otwierania się UE na Wschód nie tylko w wymiarze politycznym, ale nade wszystko gospodarczym. 

Wydarzenie było również swoistą wizytówką działań podejmowanych przez regiony Polski Wschodniej na rzecz rozwoju wzajemnych 

relacji wielostronnych z krajami Wschodu Europy i Azji. Korzystając z obecności firm i wystawców, sprzyjających kontaktom biznesowym, 

poruszono temat stosunków gospodarczych w aspekcie nie tylko regionalnym i krajowym, ale także europejskim. - Myślę, że dzisiaj nie 

powinniśmy zadawać takiego pytania, że jeśli nie Rosja, to czy np. Chiny czy kraje Azji Środkowej będą naszym partnerem handlowym, 

tylko wykorzystywać również te momenty, które pozwalają na nawiązywanie kontaktów z innymi krajami. Trzeba więc korzystać z 

możliwości takich spotkań jak dziś, nawiązywać kontakty, po prostu szukać innych miejsc, które zapewnią nam możliwość eksportu tej 

produkcji, która mamy nadzieję, że będzie rosła i będzie na równie wysokim standardzie jak dotychczas. Myślę, że stać nas na 

przedstawienie dobrej oferty całościowej charakteryzującej cały obszar regionu – powiedział Kazimierz Kotowski, członek zarządu 

województwa świętokrzyskiego. Forum było także doskonałą okazją do zaprezentowania ofert proinwestycyjnych pięciu województw 

(świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie) zrzeszonych w Domu Polski Wschodniej w Brukseli. Jednym z 

przedstawicieli z województwa świętokrzyskiego był Cezary Tkaczyk, prezes zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął minister gospodarki Janusz Piechociński. 
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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Co czwarty Polak chce wyjechać z kraju w poszukiwaniu pracy 
 
Z sondażu przeprowadzonego przez CBOS wynika, że wyjazd z kraju w poszukiwaniu 
pracy rozważa 24 procent badanych. Natomiast w ubiegłym roku zatrudnienia poza 
Polską najczęściej szukali mieszkańcy województw: świętokrzyskiego, lubelskiego i 
wielkopolskiego. Te dane potwierdzają badania prowadzone przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Kielcach. Dyrektor instytucji Arkadiusz Piecyk poinformował na naszej antenie, że 
przebadano prawie 800 osób, które w latach 2013-2014 powróciły zza granicy. Z ich 
wypowiedzi wynika, że wyjechały na krótki okres by zarobić pieniądze. Ciągle są jednak 
związane z regionem, dlatego wracają i chcą tutaj pracować" - powiedział Arkadiusz 
Piecyk. Jak dodał niepokojące jest jednak to, że w tej grupie tylko około 15 procent 
badanych deklaruje założenie własnej firmy. Zdecydowana większość ponad 70 procent 
chce pracować mając pełny etat. Tymczasem wczoraj podczas sesji sejmiku 
poinformowano, że od 2002 roku w naszym województwie stale spada liczba 
mieszkańców. W latach 2002 -2010 zmniejszyła się o prawie 30 tysięcy, a według 
prognoz do 2035 roku ma zmaleć jeszcze o ponad 180 tysięcy. Stanie się tak,  jeśli nie 
uda się zatrzymać ludzi  młodych. Gość Radia Kielce komentując te informacje podkreślił, 
że trzeba przede wszystkim dostosować ofertę edukacyjną do rynku pracy. Jak 
powiedział: "należy stworzyć w regionie klimat do rozwoju przedsiębiorczości”. 
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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Najnowocześniejsze pociągi w kieleckiej kolei 
 
Do Kielc dotarły pierwsze pociągi Impuls. To jedne z najnowocześniejszych składów, jakie 
jeżdżą po polskich torach. Poza klimatyzacją i wygodnymi fotelami podróżni mają między 
innymi dostęp do Internetu i gniazdek elektrycznych. Są również elektroniczne tablice 
informujące o trasie przejazdu i stacji, do której dojeżdża pociąg, monitoring, a także 
automaty, w których można kupić bilet płacąc gotówką lub kartą płatniczą. Osiągające 
prędkość do 160 kilometrów na godzinę Impulsy wyjechały już na trasy. Kierownik 
jednego z takich pociągów Andrzej Gwizda mówi, że pasażerowie są pod wrażeniem 
najnowszego taboru Świętokrzyskiego Zakładu Przewozów Regionalnych. Każdym z 
sześciu kupionych przez samorząd województwa pociągów w komfortowych warunkach 
podróżować może prawie 300 osób. Impulsy mają kursować między innymi z Kielc i 
Ostrowca do Krakowa, Katowic i Częstochowy. Na razie nie są jednak „przypisane” do 
obsługi konkretnych połączeń. Pociągi wyprodukowała nowosądecka firma Newag. 19 
takich składów za ponad 300 mln zł kupiły wspólnie samorządy czterech województw. 
Kolejne trzy Impulsy mają dotrzeć do Kielc w przyszłym roku. Zdjęcia pociągu 
prezentujemy na naszej stronie internetowej radio.kielce.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    
Finisz projektu czterech województw ws. zakupu 19 pociągów 
 
Nowoczesne, trójczłonowe pociągi wyjadą w najbliższych dniach na trasy czterech polskich 
województw – świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. W Kielcach podpisano 
umowę ws. dofinansowania inwestycji ze środków unijnych. Umowę ws. dofinansowania projektu 
wartego łącznie 281 mln zł. podpisali w Kielcach dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
Paweł Szaciłło oraz przedstawiciele władz województwa świętokrzyskiego, które jest liderem tzw. 
Południowej Grupy Zakupowej, skupiającej także województwa: podkarpackie, małopolskie i śląskie. 
Projekt zakupu 19 nowoczesnych pociągów, które niebawem wyjadą na trasy czterech regionów 
zostanie w 70 proc. dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jak podał 
Urząd Marszałkowski w Kielcach, nominalnie z funduszy unijnych trafi na ten cel 160,3 mln zł. Resztę 
stanowią wkłady własne samorządów. W przypadku woj. świętokrzyskiego - z Funduszu Kolejowego 
oraz z rezerwy celowej. - To wyjątkowy projekt, ze względu na swoją wielkość oraz fakt, że 
współpracują w jego ramach cztery województwa. Takich projektów nie ma wielu w Polsce – powiedział 
dziennikarzom dyr. Szaciłło. Według marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa w 
przypadku wspólnych działań kilku województw bardzo potrzebne jest zaufanie. - W tym przypadku 
jedno z województw, czyli świętokrzyskie wzięło na siebie rolę beneficjenta. Podpisaliśmy umowę 
partnerską, ale zawsze na barkach tego, kto składa ostateczny podpis spoczywa najwyższa 
odpowiedzialność – powiedział marszałek. Jarubas podkreślił, że współpraca między województwami, 
w tym przypadku nie zakończy się wraz z odbiorem taboru. Projekt zakłada bowiem, że nowe pociągi 
będą obsługiwały połączenia międzywojewódzkie. To znaczy, że żaden z nich nie może kursować tylko 
i wyłącznie w granicach jednego regionu. Zakupione pociągi będą kursowały na sześciu relacjach: 
Katowice-Kraków, Rybnik-Katowice-Kraków, Kraków-Tarnów-Rzeszów, Ostrowiec Świętokrzyski-
Kielce-Tunel-Kraków, Kielce-Częstochowa oraz Kielce-Włoszczowa-Katowice.     



SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    
Finisz projektu czterech województw ws. zakupu 19 pociągów 
 
Łącznie cztery województwa otrzymają 19 nowych pociągów "Impuls" produkowanych przez 
nowosądecką firmę Newag. Pierwsza tura dziesięciu pojazdów trafi na tory w najbliższych dniach, z 
czego cztery do woj. małopolskiego oraz po trzy dla woj. śląskiego i świętokrzyskiego. Pozostałe 
dziewięć składów będzie gotowych na początku 2015 r. Zgodnie z harmonogramem do końca stycznia 
jeden pociąg trafi na Podkarpacie, dwa do Małopolski i trzy w Świętokrzyskie. Miesiąc później mija 
termin dostaw trzech kolejnych składów przeznaczonych dla województwa śląskiego. Członek zarządu 
woj. świętokrzyskiego Jan Maćkowiak powiedział, że nowe pociągi zwiększą przede wszystkim komfort 
oraz bezpieczeństwo podróżowania. Zgodnie ze specyfikacją techniczną będą one wyposażone m.in. w 
automatyczne blokowanie drzwi przy prędkości 5 km/h, wyświetlacze z informacją dla pasażerów, 
gniazdka elektryczne o napięciu 230V, bezprzewodowy internet w technologii WiFi, klimatyzację, 
intercom do kontaktu między maszynistą a pasażerami, monitoring, system przeciwpożarowy. 
Przewidziano też ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. W pociągach ma też działać system, który na 
bieżąco będzie przesyłał do urzędów marszałkowskich informacje o przebiegu podróży, m.in. o liczbie 
pasażerów wsiadających i wysiadających na konkretnych przystankach, co ułatwi badanie efektywności 
ruchu pasażerskiego oraz analizę czasu jazdy. - Potrzebna nam jeszcze, zdecydowanie lepsza 
infrastruktura. Nowe pociągi mogą osiągać prędkość do 160 km/h niestety stan tej infrastruktury oraz 
ciągłe remonty nie pozwalają na osiąganie dużych prędkości i czas podróży jest ciągle za długi – 
powiedział Maćkowiak. Umowę ws. zakupu 19 nowych pociągów przedstawiciele czterech województw 
podpisali w sierpniu ub.r. 6 października br., pierwsze egzemplarze wyprodukowane dla woj. 
świętokrzyskiego zostaną zaprezentowane podczas specjalnego pokazu w Skarżysku-Kamiennej. 
Według zapewnień władz wojewódzkich "lada dzień" powinny rozpocząć kursowanie. 
 

 
 
 
 
 








