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SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    
„Współpraca międzyinstytucjonalna” 
 
W ramach realizowanego projektu systemowego „Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy” 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego podjął 
tematykę współpracy i budowania partnerstwa międzyinstytucjonalnego na rzecz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym na terenie województwa świętokrzyskiego. Doświadczenia pokazują bowiem, iż 
tylko spójna i kompleksowa współpraca różnych instytucji działających na rzecz osób znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej może wpłynąć na jakość i efektywność świadczonych usług. Najważniejszą częścią 
tego zadania były warsztaty w następujących obszarach tematycznych: „Współpraca OPS i PUP” oraz 
„Budowanie partnerstwa międzyinstytucjonalnego”. Ich głównym celem był rozwój współpracy pomiędzy 
instytucjami pomocy społecznej i instytucjami rynku pracy, wspieranie nawiązywania partnerstwa podmiotów 
trzech sektorów (samorządu, organizacji pozarządowych, publicznych służb zatrudnienia) w obszarze 
integracji społecznej oraz zwiększenie skuteczności działań podejmowanych na rzecz wspólnego klienta, co 
ma szczególne znaczenie w obliczu Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020. Zgodnie z 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, preferowane będą 
projekty partnerskie instytucji pomocy i integracji społecznej z instytucjami rynku pracy, organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej. Warsztaty prowadzili eksperci: ds. rynku pracy, ds. 
ośrodków pomocy społecznej oraz ds. budowania partnerstwa międzyinstytucjonalnego.  Mając na względzie 
efektywność wsparcia i potrzebę zintegrowania środowisk zaangażowanych w aktywizację osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym warsztaty przeprowadzono w ośmiu powiatach województwa świętokrzyskiego. 
Cykl spotkań przedstawicieli trzech sektorów stworzył przestrzeń do współpracy dzięki integracji i 
wzajemnemu poznaniu się przedstawicieli instytucji, współpracujących ze sobą na co dzień i działających na 
określonym obszarze. Niebagatelne znaczenie miało tutaj zastosowanie nowej formy organizacji zajęć (tj. 
zajęcia w formie warsztatu, praca w mniejszych grupach, miejsce realizacji warsztatów - powiat, warsztaty 
wspólne dla przedstawicieli różnych instytucji działających na rzecz wspólnego klienta), co spotkało się z dużą 
aprobatą uczestników warsztatów. 
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SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    
Niezwykły gość European Rover Challenge 2015   
 
Dużymi krokami zbliża się międzynarodowe wydarzenie w Podzamczu, koło Chęcin - European Rover 
Challenge 2015. Gościem specjalnym imprezy 5 i 6 września będzie  dr Harrison Schmitt. To ostatni człowiek, 
który stąpał po Księżycu, członek załogi Apollo 17. Harrison Schmitt z zawodu jest geologiem. Jest pierwszym 
i jak dotąd jedynym naukowcem, który przekroczył orbitę ziemską. Wcześniej szkolił innych astronautów. Jako 
astronauta NASA wziął udział w misji Apollo 17., która była ostatnią załogową wyprawą na Księżyc. W 1972 
roku przebywał na Księżycu trzy dni: 22 godziny spacerował, 36 kilometrów przejechał pojazdem 
księżycowym, zebrał do badań ponad 100 kg próbek skał i gleby.  – Amerykanie mówią, że szansa na 
spotkanie człowieka, który był na Księżycu jest jak jeden do 55 milionów. 30 lat temu do Polski przyjechał 
Buzz Aldrin – pierwszy człowiek, który odbył spacer po powierzchni tej planety. Wówczas była to wizyta 
półprywatna. Tym razem Harrison Schmitt spotka się z szeroką publicznością podczas Europejskich Zawodów 
Robotów Marsjańskich (ERC 2015). Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich pasjonatów kosmosu, nauki i 
nowych technologii, a wstęp na nie darmowy – mówi Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji 
Kosmicznej, organizator ERC 2015. Europejskie Zawody Robotów Marsjańskich są druga edycją największej 
imprezy robotyczno-kosmicznej w Europie, która odbędzie się 5 i 6 września w Podzamczu, koło Chęcin. W 
zawodach weźmie udział ponad 300 konstruktorów łazików marsjańskich z całego świata. Dodatkowo przez 
dwa dni będzie trwał, piknik plenerowy z pokazami naukowo-technologicznymi. Publiczność obejrzy start 
rakiety, weźmie udział w  warsztatach robotycznych. Nie zabraknie strefy dla najmłodszych i  humanoida NAO 
– robota, który chodzi, rozmawia i reaguje na otoczenie. A dla nauczycieli przygotowano warsztaty edukacji 
kosmicznej ESERO. Organizatorzy: Europejska Fundacja Kosmiczna i Regionalne Centrum Naukowo-
Technologiczne w Podzamczu. Producentem wydarzenia jest agencja Planet PR. Partnerzy:  Województwo 
świętokrzyskie, Europejska Agencja Kosmiczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PIAP, Mars Society 
Polska, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, WObit, ASTOR, ABM Space Education. Patronat: 
Ministerstwo Gospodarki. 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Są pieniądze dla bezrobotnych 
 
55 mln zł na aktywizację osób bezrobotnych oraz na tworzenie nowych miejsc pracy przeznaczy 
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. O wsparcie mogą ubiegać się osoby powyżej 29 roku życia 
zarejestrowane w "pośredniaku" jako osoby nie mające zatrudnienia - informuje Paweł Lulek. 
Bezrobotni będą mogli liczyć także na kompleksową diagnozę potrzeb zawodowych, by w jak 
najkrótszym czasie znaleźli zatrudnienie. O wsparcie mogą ubiegać się również podmioty, które będą 
udzielać m.in. bezzwrotnych dotacji do 20 tysięcy złotych na założenie własnej działalności 
gospodarczej, organizować szkolenia, staże, czy kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób bez 
zatrudnienia. Pieniądze na aktywizację osób bezrobotnych oraz na tworzenie nowych miejsc pracy 
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pozyskał z Unii Europejskiej. W sumie do końca 2020 roku na te 
cele urzędowi przyznano 147 mln Euro. 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Szpitalik w nowej siedzibie od 1 września 
 
1 września rozpocznie działalność szpital dziecięcy w nowym budynku przy ul. Grunwaldzkiej w 
Kielcach. Andrzej Domański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, który będzie prowadził 
lecznicę dla małych pacjentów zapowiada, że to ostateczny termin przeprowadzki. Wcześniej 
informowano, że szpital zacznie funkcjonować 20 sierpnia. "Ten termin nie był wiążący. Uchwała 
radnych sejmiku mówi o tym, że cały proces musi zakończyć się 30 listopada" – dodaje Domański. 
Jeszcze później, bo od 1 grudnia nowa placówka zacznie funkcjonować pod nazwą Świętokrzyskie 
Centrum Pediatrii. Do tego czasu funkcję dyrektora szpitala dziecięcego będzie pełnił dotychczasowy 
dyrektor Włodzimierz Wielgus. "Związane jest to z formalnościami prawnymi wymaganymi przy tego 
typu przekształceniach" – podkreśla dyrektor Domański. Od najbliższego poniedziałku wstrzymane 
zostają planowe przyjęcia dzieci w szpitalu przy  Langiewicza. Przez kolejne dwa tygodnie w placówce 
przebywać będą tylko te, których stan zdrowia wymaga natychmiastowej hospitalizacji. Dziś nie da się 
określić ilu pacjentów trzeba będzie przewieźć do nowej placówki. Optymistyczny scenariusz zakłada, 
że będzie to kilkanaście osób" – informuje Włodzimierz Wielgus dyrektor Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach. Karetki do transportu chorych udostępni 
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Wojewódzki Szpital Zespolony.  Tymczasem w 
nowym budynku szpitala dziecięcego trwają przygotowania na przyjecie małych pacjentów. "Ekipy  
wyposażają pokoje  w meble, sprzęt, kończymy przystosowanie piętra dla oddziału intensywnej terapii 
noworodka" – mówi dyrektor. 
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PORTAL „ONET.PL”   
Kielce: zawarto umowę z operatorem sieci szerokopasmowego internetu 
 
Umowę na zarządzanie siecią szerokopasmowego internetu na terenie woj. świętokrzyskiego podpisały władze regionu i 
przedstawiciele firmy wybranej w przeprowadzonym wcześniej postępowaniu. Inwestycja umożliwi dostęp do tańszego, 
szybkiego internetu dla 90 proc. mieszkańców regionu.Sieć powstała w ramach projektu "Sieć szerokopasmowa Polski 
Wschodniej - województwo świętokrzyskie". Przedsięwzięcie kosztowało 200 mln zł - 156 mln zł z tej kwoty będzie 
pochodziło ze środków Unii Europejskiej. Wybudowano ok. 1414 km sieci światłowodowej, osiem tzw. węzłów 
szkieletowych i 135 węzłów dystrybucyjnych. Przez najbliższe 10 lat zarządzaniem tą siecią będzie się zajmowała 
spółka Glenbrook Investments. W myśl umowy, która ma charakter partnerstwa publiczno – prywatnego, firma będzie 
też odpowiedzialna za rozbudowę i utrzymanie sieci oraz za świadczenie - przy jej wykorzystaniu - usług dla innych 
podmiotów, tzw. odbiorców hurtowych. Jak podkreślił podczas spotkania w Kielcach marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas, ideą projektu jest likwidacja "białych plam" w dostępie do internetu w regionie i 
pobudzenie gospodarcze. - Przedsięwzięcie ma zapewnić usługę dostępu do sieci na terenach, gdzie do tej pory nie 
było to opłacalne. Skutkiem realizacji projektu ma być obniżenie kosztów dostępu do sieci dla mieszkańców regionu, 
dzięki konkurencji, która - mam nadzieję - za moment się wytworzy" – dodał marszałek. W ocenie pełnomocnika 
operatora sieci, Sławomira Palczewskiego, sieć w woj. świętokrzyskim, będzie pod względem technologicznym "jedną z 
najnowocześniejszych w Polsce, albo w Europie". Do końca października operator zaprojektuje, dostarczy i wyposaży 
zbudowaną infrastrukturę w tzw. warstwę aktywną sieci - chodzi m. in. o wyposażenie węzłów szkieletowych i 
dystrybucyjnych w routery oraz wyposażenie centrum zarządzania siecią. Jest to niezbędne do świadczenia usług 
transmisji danych. Koszt przedsięwzięcia, finansowanego w ramach projektu, to 27 mln zł. Palczewski dodał, iż lokalni 
operatorzy internetu będą mogli rozwijać swoje usługi dzięki funduszom z programu Polska Cyfrowa – pozwolą one na 
wybudowanie przyłączy pomiędzy siecią a odbiorcami. Operator infrastruktury będzie płacił samorządowi województwa 
czynsz dzierżawny za korzystanie z wybudowanej sieci – ponad 1,1 mln zł rocznie. Sam będzie sprzedawał usługi 
operatorom "ostatniej mili". Sieć ma dostarczać szybki internet do ponad 90 proc. mieszkańców i 100 proc. 
przedsiębiorców w woj. świętokrzyskim. Projekt ma pomóc w rozwoju takich branż jak e-praca, e-nauka, czy 
administracja internetowa. W ramach przedsięwzięcia prowadzone są szkolenia z obsługi komputera i korzystania z 
internetu dla niemal tysiąca mieszkańców regionu powyżej 45 roku życia. Świętokrzyska sieć to część projektu Sieć 
Szerokopasmowa Polski Wschodniej, która powstaje w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Celem projektu jest 
zwiększenie dostępu do internetu na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i 
warmińsko-mazurskiego. Inwestycja obejmuje wybudowanie ponad 10 tys. km światłowodów i ponad tysiąca węzłów 
dystrybucyjnych. Całkowity koszt projektu to około 1,5 mld zł. 
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Wkrótce nowy dyrektor teatru? 
 
Na przełomie września i października powinniśmy poznać nowego dyrektora Teatru im. Stefana 
Żeromskiego w Kielcach. W piątek zarząd województwa zamierza ogłosić konkurs na to 
stanowisko. Ogłoszenia pojawią się w mediach lokalnych i ogólnopolskich. Kandydaci będą 
mieli 30 dni na złożenie dokumentów. Jak mówi Jacek Kowalczyk, dyrektor departamentu 
promocji, edukacji, kultury i sportu w Urzędzie Marszałkowskim wymagania wobec kandydatów 
będą bardzo elastyczne. Niezbędny będzie albo minimum 5 letni staż pracy w instytucjach 
kultury, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym, albo przynajmniej 5 lat prowadzenia 
samodzielnej działalności artystycznej. "Kryteria nie są ani wyśrubowane, ani zbyt niskie, więc 
zakładam, że zgłosi się wielu kandydatów. Są też na tyle selektywne, więc na pewno ci, którzy 
nie posiadają doświadczenia nie będą mogli w takim konkursie wystartować. Podobnych 
konkursów jest teraz w skali kraju dużo i widzimy, że część z nich nie kończy się 
rozstrzygnięciem. My chcemy takiej sytuacji uniknąć" – tłumaczy Jacek Kowalczyk. Zapewnia, że 
nowy dyrektor będzie osobą kompetentną. To dlatego, że pewne umiejętności i doświadczenie 
zapewni najlepszym kandydatom dodatkowe punkty. "Zapisaliśmy takie wymagania, które 
pozwolą optymalnie wykonywać funkcję. Wśród nich są m.in. ukończone studia na kierunku 
reżyseria teatralna lub ukończone studia z zakresu ekonomii i zarządzania w kulturze, 
doświadczenie z realizacją projektów kulturalnych, pozyskiwaniem środków zewnętrznych 
unijnych" – wymienia Jacek Kowalczyk. Konkurs na stanowisko dyrektora teatru im. Stefana 
Żeromskiego jest konsekwencją niedawnej śmierci Piotra Szczerskiego, który kierował kielecką 
placówką 23 lata. 
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Młodzież z Winnicy poznaje świętokrzyski samorząd 
 
Młodzież z ukraińskiego obwodu winnickiego, których rodziny poszkodowane zostały w wyniku działań 
wojennych na wschodzie Ukrainy spotkała się z członkiem zarządu województwa świętokrzyskiego Piotrem 
Żołądkiem. – To wielka przyjemność, że możemy Was gościć. Za każdym razem te wizyty są inspirujące, a 
Wasze formy aktywności kulturalnej, wyjątkowe – mówił Piotr Żołądek.  Młodzieży podczas wizyty w regionie 
towarzyszy Ewa Kapel-Śniowska, zastępca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i 
Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.Piotr Żołądek przybliżył młodzieży istotę samorządu terytorialnego. 
Wspomniał, że samorząd odgrywa ważną rolę, ponieważ posiada zdolność decydowania o własnych losach i 
sprawach. Zaznaczył, że samorząd jest najbliżej ludzi i dobrze zna ich problemy oraz potrzeby. Nakreślił także 
podstawy funkcjonowania samorządu województwa świętokrzyskiego: Sejmiku oraz Zarządu Województwa. 
Ewa Kapel-Śniowska zastępca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego, która  towarzyszy młodzieży podczas pobytu w Świętokrzyskim powiedziała, że Ukraina 
również stara się wprowadzić system samorządowy. - Ukraina wzoruje się na naszym systemie samorządu 
terytorialnego, chcąc stworzyć go u siebie. Dlatego warto, abyście poznali jego funkcjonowanie – mówiła Ewa 
Kapel-Śniowska. Goście z Ukrainy w regionie przebywają  na zaproszenie samorządu województwa. 
Organizację całego pobytu, koszty noclegów i większości posiłków zapewnia Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego, Oddział Współpracy Zagranicznej, przedsięwzięcie wspiera również wiele 
instytucji z regionu.  Za możliwość pobytu tu dziękowała Inna Kaliberska, asystent i zastępca 
przewodniczącego Winnickiej Obwodowej Administracji Państwowej: - Jesteśmy bardzo wdzięczni, że możemy 
tu być i oglądać region. Dzieci są zachwycone. Bardzo dziękujemy za waszą otwartość i życzliwość – mówiła 
Inna Kaliberska. 24 – osobowa grupa z opiekunami z Ukrainy i Polski zwiedza największe atrakcje 
Świętokrzyskiego.  Młodzież na zakończenie spotkania chętnie opowiedziała co wywarło na nich największe 
wrażenie. Gościom bardzo spodobał się: Święty Krzyż, Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu, czy 
spotkanie ze strażakami. 
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Profesor popiera plany utworzenia Centrum Urazowego 
 
Profesor Jerzy Ładny konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej popiera plany 
utworzenia w Szpitalu Wojewódzkim w Kielcach, pierwszego w regionie Centrum Urazowego. 
Centrum ma umożliwić szybką diagnozę i leczenie pacjenta z wielonarządowymi obrażeniami 
ciała. Jego częścią będzie obecny SOR. Jak przypomina profesor województwa świętokrzyskie i 
zachodniopomorskie, jako jedyne w Polsce nie mają tego typu placówek. Dzięki nim ma zostać 
podniesiona jakość leczenia chorych którzy doznali urazów. Szpital spełnia już większość 
wymogów niezbędnych do utworzenia centrum. Placówka posiada SOR, lądowisko dla 
helikopterów oraz szereg oddziałów. Konieczna jest jednak rozbudowa o kolejny pawilon i 
wyposażenie w specjalistyczny sprzęt. "Urazówka” ma  kosztować 19 milionów złotych. 30 
procent tej kwoty to środki własne szpitala, pozostała część pochodzić ma z funduszy 
Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Marszałkowskiego. Dyrektor szpitala Andrzej Domański oczekuje 
na ostateczną decyzję po obradach Komitetu Sterującego przy Ministerstwie Zdrowia i na 
podpisanie umowy dotyczącej realizacji projektu. Nie wykluczone, że budowa rozpocznie się 
jeszcze w tym roku. 
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SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    
Telewizyjna promocja Świętokrzyskiego 
 
W kanałach Telewizji Polskiej rozpoczęła się kampania promocyjna Gór Świętokrzyskich. Została ona 
przygotowana przez Lokalną Organizację Turystyczną Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża. W filmach 
promocyjnych ukazywane są uroki puszczy świętokrzyskiej, a są one skierowane przede wszystkim do 
najmłodszych odbiorców. Filmy emitowane są w TVP Warszawa, TVP Łódź, TVP Kraków, TVP Lublin 
oraz TVP Katowice w ramach projektu "Kampania promocyjna Gór Świętokrzyskich z wykorzystaniem 
potencjału dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu".  W tworzeniu spotu wzięły udział dzieci 
z Publicznej Szkoły w Starej Słupi, a został on przygotowany przez ekipę "Wirtualne Świętokrzyskie".  
Zadaniem krótkiego filmiku jest ukazanie Gór Świętokrzyskich jako miejsca atrakcyjnego dla młodych 
turystów, a jednocześnie pokazanie najciekawszych zakątków Ziemi Świętego Krzyża. Kampania jest 
współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej. 
 



PORTAL „ONET.PL”   
Konsultant krajowy za centrum urazowym w regionie 
 
Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej, Jerzy Ładny, jest zwolennikiem utworzenia 
pierwszego Centrum Urazowego w województwie świętokrzyskim. Budowa takiego obiektu ma 
podnieść jakość leczenia, zmniejszyć liczbę powikłań w wyniku wielonarządowych obrażeń ciała, a 
także zapewnić szybką i kompleksową diagnostykę, a później leczenie. Wojewódzki Szpital Zespolony 
jest niemal gotowy do utworzenia Centrum Urazowego. Konieczna będzie już tylko rozbudowa i 
doposażenie placówki. 


