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SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    
Turystyka uzdrowiskowa filarem rozwoju województwa świętokrzyskiego  
 
- Ogromny potencjał tkwi w tej części regionu świętokrzyskiego. Musimy połączyć siły, bo tylko w synergii, w 
spoglądaniu na siebie nawzajem jako na potencjalnych partnerów, a nie konkurentów, możemy odnieść sukces 
- mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas podczas otwarcia konferencji pn. „Turystyka 
uzdrowiskowa filarem rozwoju Województwa Świętokrzyskiego – nowe wyzwania i możliwości”, która odbyła 
się w piątek, 28 sierpnia 2015 r., w Centrum Konferencyjnym Sanatorium Marconi w Busku-Zdroju. 
Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Konferencja była 
połączona z przyjazdową misją gospodarczą  przedstawicieli biur podróży oraz dziennikarzy branżowych ze 
Stanów Zjednoczonych, Kanady, Rosji Chorwacji oraz Ukrainy. Wydarzenie jest okazją do promowania oferty 
uzdrowiskowej za granicą i jednocześnie wzmocnienia rozpoznawalności uzdrowisk świętokrzyskich na arenie 
międzynarodowej. - Ogromny potencjał tkwi w tej części regionu świętokrzyskiego. Musimy połączyć siły. 
Tylko w synergii, w spoglądaniu na siebie nawzajem jako na potencjalnych partnerów, a nie konkurentów, 
możemy odnieść sukces – jako region świętokrzyski, jako ziemia buska, solecka, kazimierska. Wspominam o 
tym, bo Busko ma już silną markę, ale Świętokrzyskie to w dalszym ciągu nieodkryty w pełni potencjał. 
Informacja o znalezieniu wód siarkowych na południu regionu, w powiecie kazimierskim, jest dobrym 
zwiastunem kolejnych projektów inwestycyjnych w tej części regionu – mówił marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas podczas otwarcia konferencji. Przypomniał, że turystyka zdrowotna jest jedną 
z czterech głównych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, określonych w strategii rozwoju 
województwa. - Gdy tworzyliśmy te specjalizacje w regionach, nikt początkowo nie wiedział, z czym będzie się 
to wiązać, oczywiście poza tym, że miały się z tym wiązać jakieś pieniądze. Miałem nadzieję, że Unia 
Europejska rozumie te specjalizacje jako wskazanie pewnych kierunków, w których jesteśmy mocni na 
zasadzie: nie wymyślajcie czegoś „pod pieniądze”, tylko wymyślajcie, w jakim obszarze pieniądze pomogą 
wam zwiększyć potencjał. I rzeczywiście, nasze specjalizacje odpowiadają temu, co od lat należy do mocnych 
stron województwa – mówił Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.      
          



SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    
Turystyka uzdrowiskowa filarem rozwoju województwa świętokrzyskiego  
 
- Musimy rozszerzać spektrum działań, co się wiąże także z ustawicznym podnoszeniem standardów. Dzisiaj 
kuracjusz jest bardzo wymagający. Przyjeżdża coraz więcej osób z Stanów Zjednoczonych, ale nam zależy 
również, żeby się otwierać na rynki europejskie. To jest bardzo trudne zadanie, trzeba przy tym przełamać 
pewną mentalność i zrozumieć, że musimy naprawdę bardzo mocno wystandaryzować i podnosić jakość, cały 
czas uatrakcyjniać i poszerzać tę ofertę uzdrowiskową. Trzeba zrealizować jeszcze szereg inwestycji 
planowanych w uzdrowisku – podkreślał członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek. - 
Buskie uzdrowisko to podmiot markowy, miejsce rozpoznawalne i bardzo dobrze, że to samorząd 
województwa świętokrzyskiego stał się organem właścicielskim, że może w sposób zdecydowany kreować 
politykę rozwojową i włączyć Busko do tych trybów, które będą jednym z kół zamachowych rozwoju regionu – 
dodał Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. - Nasze uzdrowiska chcemy 
promować konsekwentnie jako produkt eksportowy. Powstają sanatoria, są środki zaplanowane na 
rewitalizację Buska-Zdroju, Solca-Zdroju w programie regionalnym i łączymy to razem, bo to, co wciąż 
najbardziej kuleje, to dobra, silna promocja tej oferty na zewnątrz – podkreślał Grzegorz Orawiec, dyrektor 
Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Jak 
poinformował Wojciech Legawiec, prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. do Buska przyjeżdża rocznie ok. 25 
tys. gości, z czego 2-3 procent to osoby zza granicy. Rośnie liczba zagranicznych kuracjuszy, szczególnie ze 
Wschodu, a ogromny, niewykorzystany potencjał to kuracjusze polonijni. - Wszystkie statystyki na świecie 
mówią, że amerykański turysta zostawia najwięcej pieniędzy i o to chodzi, ale trzeba mu dać dobrą ofertę. To 
nie może być tylko promocja samego regionu czy Buska, ale konkretna oferta: na przykład tydzień pobytu 
kosztuje tyle, w tym jest bilet lotniczy i transport z Warszawy czy z Krakowa, a dodatkowo wycieczka do 
Sandomierza, żeby ten człowiek miał pełną ofertę, bo konkurencja na świecie jest ogromna – mówił Jerzy 
Majcherczyk od ponad 30 lat mieszkający w USA i prowadzący wraz z żoną firmę organizującą m. in. wyjazdy 
turystyczne do Polski dla Polonii amerykańskiej. Zadeklarował, że gdyby opracowano w Busku taką konkretną 
ofertę, to jego biuro w Nowym Jorku mogłoby się podjąć jej sprzedaży. 



PORTAL „ONET.PL” 
Świętokrzyskie: ruszył nabór do konkursów z nowego RPO 
 
Wsparcie edukacji zawodowej i przedszkolnej funduszami unijnymi, będzie możliwe dzięki pierwszym konkursom, jakie w 
ramach świętokrzyskiego RPO na lata 2014-2020 ogłosił Urząd Marszałkowski w Kielcach. Wnioski można składać od 
poniedziałku. Do rozdysponowania w pierwszym konkursie - dotyczącym szkolnictwa zawodowego - jest 15 mln zł. W 
drugim, dotyczącym edukacji przedszkolnej - siedem mln zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 
- To fundusz, który pod względem oprzyrządowania prawnego, koniecznego do ogłoszenia konkursów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego, udało nam się przygotować jako pierwszy. W innych konkursach, brakuje jeszcze 
rozporządzeń z poziomu centralnego, dlatego tak ułożył się harmonogram – powiedział w poniedziałek dziennikarzom 
marszałek województwa świętokrzyskiego, Adama Jarubas. Aplikacje można składać do 30 września. Jak poinformowała 
dyrektor Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Aleksandra Marcinkowska, w porównaniu z 
poprzednim okresem unijnego programowania, zmieniły się zasady naboru wniosków. M.in. inaczej wygląda formularz 
elektronicznego sytemu naboru. Wysłany przez internet wniosek trzeba też wydrukować i złożyć w urzędzie, w formie 
papierowej. W zakresie szkolnictwa zawodowego będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. staże i praktyki uczniowskie 
oraz współpracę szkół zawodowych z przedsiębiorcami – by kształcić w dziedzinach najbardziej pożądanych na lokalnym 
rynku pracy. Można starać się także o wsparcie zakupu nowoczesnego sprzętu i urządzeń dydaktycznych oraz stworzenie i 
rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego. Jak wynika z regulaminu konkursu, maksymalne dofinansowanie 
projektu środkami unijnymi może wynieść 95 proc. jego kosztów. Wnioski mogą składać m. in. szkoły i instytucje zajmujące 
się szkolnictwem zawodowym oraz ich organy prowadzące (np. samorządy), przedsiębiorcy, uczelnie. Z kolei projekty 
związane z edukacją przedszkolną mogą dotyczyć tworzenia nowych przedszkoli, zwiększenie liczby miejsc w już 
istniejących placówkach, wydłużenia czasu ich pracy oraz organizacji dodatkowych zajęć, wspierających m. in. dzieci z 
niepełnosprawnościami. Maksymalne dofinansowanie może tu wynieść 85 proc. wartości projektu. O wsparcie mogą się 
starać m. in. przedszkola, samorządy, stowarzyszenia. Zgłoszenia do kolejnego konkursu mają ruszyć 21 września. Chodzi o 
przedsięwzięcia związane ze zwiększeniem dostępu do opieki nad dziećmi do lat trzech. Na ten cel zarezerwowano cztery 
mln zł. Projekty mogą dotyczyć m.in. tworzenia nowych i rozszerzania oferty już istniejących żłobków i klubów dziecięcych, 
a także rozwoju usług świadczonych przez dziennego opiekuna i nianie. Pierwsze konkursy na dotacje w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - tzw. projekty twarde – zaplanowano na czwarty kwartał roku. 
Chodzi o nabór projektów z cieszących się dużym zainteresowaniem osi priorytetowych "Innowacje i nauka", "Konkurencyjna 
gospodarka" oraz "Dziedzictwo naturalne i kulturowe". Obejmują one m.in. działania związane z projektami badawczo-
rozwojowymi, z tworzeniem terenów inwestycyjnych oraz ratowaniem zabytków. W ramach RPO na lata 2014-2020, woj. 
świętokrzyskie ma wykorzystać ok. 1,4 mld euro środków unijnych, z czego ponad 980 mln euro ma pochodzić z EFRR, a 
ponad 380 mln euro – z EFS. Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła program 12 lutego. 
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SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    
Ambasador Wielkiej Brytanii u marszałka   
 
Ambasador Wielkiej Brytanii, Robin Barnett był gościem marszałka Adama Jarubasa. Podczas spotkania 
rozmawiano o współpracy polsko-brytyjskiej, a także pomiędzy instytucjami z województwa 
świętokrzyskiego i ich odpowiednikami w Wielkiej Brytanii. - Podczas spotkania marszałek Adam 
Jarubas przedstawił atuty naszego województwa, które mogą być w przyszłości atrakcyjne dla 
inwestorów brytyjskich. Omówiony został także możliwy zakres i formy współpracy w dziedzinie 
kultury, edukacji i gospodarki. Ambasador Wielkiej Brytanii wyraził zainteresowanie współpracą w 
ramach realizowanej kampanii „Dwujęzyczne Świętokrzyskie” oraz współpracą z Brytyjsko - Polską Izbą 
Handlową oraz organizacjami gospodarczymi działającymi na terenie województwa świętokrzyskiego. 
Rozmowy dotyczyły również kwestii związanych z migracją oraz bieżącą sytuacją gospodarczo – 
polityczną w obu krajach - mówił Andrzej Łukasik, doradca marszałka. Ambasador Wielkiej Brytanii 
przebywał w Kielcach w związku z odbywającym się w stolicy regionu świętokrzyskiego 
Międzynarodowym Salonem Przemysłu Obronnego. 
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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Powstanie Centrum Urazowe. Jest zgoda ministerstwa 
 
Ministerstwo Zdrowia wyraziło zgodę na utworzenie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w 
Kielcach, Centrum Urazowego. Placówka ma umożliwić szybką diagnozę i leczenie pacjenta z 
wielonarządowymi obrażeniami ciała. Jego częścią będzie obecny SOR. Szpital spełnia już 
większość wymogów niezbędnych do utworzenia centrum. Posiada SOR,  lądowisko dla 
helikopterów oraz szereg oddziałów. Konieczna jest jednak rozbudowa o kolejny pawilon i 
wyposażenie w specjalistyczny sprzęt. Szacuje się, że inwestycja może kosztować około  19 
milionów złotych. Na razie nie wiadomo, na jaką sumę szpital może liczyć z Ministerstwa 
Zdrowia. Jeżeli uda się załatwić wszystkie procedury to budowa może rozpocząć się jeszcze w 
tym roku. W naszym kraju jedynie województwo świętokrzyskie i zachodniopomorskie nie mają 
Centrów Urazowych. 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Promocja Świętokrzyskiego na EXPO w Mediolanie 
 
Świętokrzyskie znów gości w Pawilonie Polskim na Światowej Wystawie EXPO 2015 w 
Mediolanie. Przez najbliższy tydzień odbywać się będzie promocja gospodarcza regionu. Poza 
wystawą regionalnych produktów: krzemienia pasiastego, szkła Wrześniaka, czy docenianej na 
całym świecie porcelany z Ćmielowa, zaprezentowane zostaną możliwości biznesowe w oparciu 
o dwa kluczowe sektory regionu: nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze oraz 
turystykę zdrowotną i prozdrowotną - informuje Jarosław Panek, rzecznik Regionalnej 
Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Na przełomie lipca i sierpnia na EXPO 
w Mediolanie odbyła się promocja turystyczna regionu, a we wrześniu odbywa się degustacja 
świętokrzyskich smaków. Anna Mandziuk z ROT-u mówi, że w nawiązaniu do hasła tegorocznej 
wystawy "Wyżywienie dla planety" Włosi i goście z całego świata mogli m. in. posmakować 
tradycyjnych świętokrzyskich produktów. Była to m.in. buskowianka, owoce z sandomierskich 
sadów i przetwory: soki, dżemy, konfitury, wina i nalewki. Tak będzie i teraz. Dziś na EXPO 
odbędzie się konferencja pod hasłem "Sektor spożywczy filarem województwa 
świętokrzyskiego", a w czwartek podczas specjalnego lunchu zostaną zaprezentowane walory 
świętokrzyskich obiektów Spa&Wellness. Promocja świętokrzyskiej gospodarka na światowej 
wystawie EXPO potrwa do końca tygodnia. 
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PORTAL „ONET.PL”   
Pomoc dla rolników głównym tematem sesji Sejmiku Województwa 
 
Podczas 14 sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas obrad poruszono wiele 
ważnych kwestii dotyczących w dużej mierze ochrony środowiska i rolnictwa. Wyznaczenie 
granic aglomeracji w Miedzianej Górze, czy też podkieleckiego obszaru chronionego krajobrazu 
– to jedne z punktów, na które zwrócono uwagę podczas I części obrad Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego. - W ciągu obrad realizowaliśmy kilka punktów. Generalnie główna część 
uchwał dotyczy szeroko rozumianego obszaru ochrony środowiska i rolnictwa. Radni zajęli się 
projektami uchwał, w których apelują do rządu i parlamentu o jak najszybsze przygotowanie 
instrumentów wsparcia dla rolników dotkniętych przez suszę. Dzisiaj przyjęliśmy taki pakiet 
uchwał kierowany do ministra rolnictwa i parlamentu – wyjaśnia marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas. Przez nieustające do niedawna upały, Polska została w znaczny 
sposób dotknięta suszą. Z tego względu drugą część obrad poświęcono pomocy dla 
poszkodowanych rolników w naszym województwie. - Cieszymy się, że rząd podjął uchwałę o 
przeznaczeniu prawie pół miliarda zł na dotkniętych przez suszę rolników. Dzisiaj 
najważniejszy element to współpraca gmin i komisji, które szacują szkody. Pewnie będzie tak, 
że nie wszyscy otrzymają te świadczenia. One mają charakter bardziej socjalny, niż 
odtworzeniowy dla produkcji, ale myślę, że nawet w takie niewielkie kwoty, mogą stanowić 
wsparcie dla rolniczych rodzin. Naszą intencją jest, żeby te pieniądze jak najszybciej trafiły do 
poszkodowanych – dodaje marszałek. Na koniec obrad wystąpiono z apelem do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dalsze finansowanie programu likwidacji 
zakładów górniczych w kopalni siarki. 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
ŚCDN szkoli nauczycieli WF i szkół zawodowych 
 
Nowy projekt edukacyjny dla nauczycieli wychowania fizycznego przygotowało Świętokrzyskie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W ramach programu o nazwie WF 21 nauczyciele będą mieli 
50 godzin wykładów i warsztatów, z czego aż 10 godzin poświęconych edukacji zdrowotnej. Jak 
mówi Tomasz Kościak, konsultant ŚCDN, w ramach projektu warsztaty i szkolenia będą mieli 
też nauczyciele przedmiotów innych niż wychowanie fizyczne. Odrębną grupę stanowią 
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Ze względu na specyfikę tych zajęć i pracy z małymi 
dziećmi będą objęci programem krótszym, 30-godzinnym. Zakłada on 3 godzinne warsztaty, z 
czego jedna godzina będzie poświęcona na teorię. Tematy będą zróżnicowane, między innymi 
tańce, gry i zabawy – informuje Tomasz Kościak. Centrum zamierza kontynuować między 
innymi program Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności, wspierający placówki, które chcą 
wprowadzić przedmioty wykładane w języku obcym. Najprawdopodobniej od stycznia zacznie 
się też projekt skierowany do uczniów i nauczycieli szkół zawodowych. Jak mówi Krzysztof 
Łysak z ŚCDN, ułatwi on szkołom wprowadzenie takiego systemu kształcenia, który stawia na 
praktykę, a duża część zajęć odbywa się nie w szkole, tylko w zakładach pracy. Plany zakładają, 
że projekt obejmie 26 szkół w naszym regionie, a uczestniczyć w nim będzie 60 nauczycieli 
oraz ponad pół tysiąca uczniów. Centrum wspólnie między innymi z Urzędem Marszałkowskim 
oraz Konfederacją Pracodawców Lewiatan stworzyło konsorcjum, które stara się o unijne 
dofinansowanie na jego realizację. 
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SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    
„Żywe kosiarki” na Ponidziu   
 
Realizowany od roku unijny projekt Life +, mający na celu ochronę cennej przyrody Ponidzia, a przy okazji 
powrót do tradycji wypasu zwierząt, przynosi już wymierne efekty. Twierdzą tak zarówno pracownicy Zespołu 
Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, który koordynuje ten projekt, jak też uznani w 
Polsce naukowcy akademiccy. 8 września w Kijach w powiecie pińczowskim odbyło spotkanie podsumowujące 
dotychczasową realizację projektu; uczestnicy konferencji mogli ocenić stan muraw kserotermicznych w Ostoi 
Stawiany na stokach Góry Sobótczanej, gdzie przed miesiącem, 11 sierpnia, rozpoczął się wypas pierwszych 
30 owiec. W spotkaniu wzięli udział m.in. Piotr Żołądek, członek zarządu województwa, wiceprzewodniczący 
Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, Krzysztof Słonina, wójt gminy Kije, Jarosław Mostowski, dyrektor 
Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, a także leśnicy i pracownicy ZŚiNPK. 
Kilkadziesiąt lat temu na Ponidziu zaprzestano wypasu zwierząt, co sprawiło, że pastwiska  powoli zaczęły 
ubożeć porastając krzewami, a nawet drzewami. Przywrócenie wypasów ma pozwolić na utrzymanie siedlisk 
przyrodniczych (a przede wszystkim zarastających z każdym rokiem muraw kserotermicznych) we właściwej 
kondycji. Inicjatywa pozwoli na odpowiednie zajęcie się około 61,5 ha terenów rolnych i leśnych. - Głównym 
celem projektu realizowanego na terenie gmin Pińczów, Kije, Wiślica i Złota jest poprawa stanu i zachowania 
ekosystemów siedlisk przyrodniczych, a także ochrona rzadkich gatunków roślin, takich jak m.in. sierpik 
różnolistny i dziewięćsił popłocholistny, groszek panoński, len włochaty czy wiśnia karłowata. Niektóre  z nich 
występują jedynie w dwóch, trzech miejscach w Polsce, inne wyłącznie na Ponidziu. Wypas owiec i kóz, który 
na tym terenie nie był prowadzony od kilkudziesięciu lat, pozwoli na utrzymanie siedlisk przyrodniczych we 
właściwym stanie – mówił podczas konferencji w Kijach Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor Zespołu 
Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. - Jest to unikatowa inicjatywa w kraju, która 
została bardzo wysoko oceniona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz nominowana do tytułu 
najbardziej innowacyjnego projektu – mówił Piotr Żołądek. - Staraliśmy się w tym projekcie połączyć dwie 
niezwykle ważne przestrzenie: efekt ekologiczny, który oczywiście zostanie osiągnięty, ale też powrócić do 
tradycji wypasu owiec, czyli zbudować alternatywę dla podstawowej działalności rolniczej.   
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„Żywe kosiarki” na Ponidziu   
 
Dobrym sygnałem dla nas na tym wstępnym etapie realizacji jest fakt, że ludzie chętnie chcą się 
w te działania włączać. Ponidzie jest doskonałym przykładem, że można prowadzić wypasy czyli 
działalność rolniczą, jednocześnie dbając o niezwykłe bogactwo przyrodnicze będące 
unikatowym nie tylko w skali Europy. Myślę, że to jest dopiero początek, ten projekt ma 
olbrzymie możliwości, będzie ewoluował. Docelowo projekt Life+ przewiduje zakup 200 owiec i 
10 kóz, które pasąc się mają nie tylko odsłaniać i użyźniać glebę oraz poprawiać jej strukturę, 
ale też w naturalny sposób rozsiewać nasiona pożądanych roślin. 11 sierpnia br. pierwsze stado 
liczące 30 owiec rozpoczęło swą „pracę" w Stawianach na stokach Góry Sobótczanej. - To 
pierwsze stado owiec zostało rzez nas wydzierżawione od hodowcy z Bogucic,  natomiast już 
zimą od hodowcy z Małopolski zakupimy 200 owiec do których dołączy też 10 kóz – 
poinformował Tomasz Hałatkiewicz. Już teraz, stado owiec wypasane w Stawianach, stało się 
atrakcją turystyczną. Osiągnięto w ten sposób kolejny cel projektu, czyli ukierunkowanie ruchu 
turystycznego. Rozpoczęcie projektu wiązało się z likwidacją nielegalnych wysypisk, a podczas 
jego realizacji będzie prowadzony monitoring siedlisk przyrodniczych oraz warsztaty dla dzieci 
i młodzieży.Wypas będzie docelowo prowadzony w ośmiu miejscach. W ramach konferencji 
podsumowującej dotychczasową realizację projektu obyły się także prelekcje naukowe. 
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Tłumy na Święcie Chleba w Tokarni 
 
Nawiązujące do tradycji dawnej wsi i kończących żniwa dożynek - Święto Chleba odbyło się w 
Parku Etnograficznym w Tokarni. Towarzyszyły mu pokazy obrzędowe: młócenia cepami, 
przemiału zboża na żarnach oraz wypieku podpłomyków. Prezentowana była również wystawa 
tradycyjnych maszyn rolniczych. Swoje wyroby na stoiskach wystawiali piekarze i cukiernicy z 
regionu świętokrzyskiego. O nadzwyczajnym smaku i zapachu własnoręcznie wypieczonego w 
domu chleba mówiły panie ze Stowarzyszenia "Razem dla Wszystkich" z gminy Zagnańsk. 
Przekonywały, że wystarczy odrobina zaangażowania, chwila modlitwy i dobry, stary przepis, by 
udał się rumiany bochen. Święto Chleba, to jedna z najpiękniejszych imprez, organizowanych w 
Parku Etnograficznym. Najważniejszą jej częścią jest korowód dożynkowy. Tym razem 
zaprezentowany został przez Zespół Pieśni i Tańca Skokotliwi. Na scenie grali i śpiewali ludowi 
artyści - m.in. zespoły Sołtyski i Korytniczanki oraz grupa folk - Jędrusie. W Tokarni odbyło się 
również spotkanie z Bogumiłą Szurową - autorką książki, opisującej dwa wieki młynarstwa na 
Ziemi Kieleckiej. Specjalnie dla widzów Święta Chleba uruchomiono młyn wodny - Bździel, a 
także wiatrak z Dębna.Tradycyjnie już odbył się kiermasz rękodzieła ludowego. 
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Pacjenci lecznic na Czarnowie doczekają się nowego parkingu 
 
Pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Szpitala Dziecięcego oraz Świętokrzyskiego 
Centrum Onkologii mają mieć do dyspozycji nowy parking. Po przeniesieniu lecznicy dziecięcej 
na Czarnów, potrzeba tam znacznie więcej miejsc postojowych. Największe problemy z 
parkowaniem mają korzystający z usług ŚCO, samochody stoją nie tylko na istniejącym 
parkingu, ale także na okolicznych ulicach, czyli Artwińskiego i Bernardyńskiej. Członek 
zarządu województwa Kazimierz Kotowski podkreśla, że budowa miejsc postojowych w tej 
części miasta, należy do priorytetów władz regionu. - W najbliższym czasie podejmiemy 
decyzję, czy rozbudowany zostanie parking przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, czy też 
powstanie nowy obiekt. Mamy teren na zorganizowanie takiego miejsca. Pieniądze chcemy 
znaleźć w Regionalnym Programie Operacyjnym - mówi Kazimierz Kotowski. Jak dodaje, na 
realizację inwestycji trzeba będzie poczekać, bo pierwsze unijne konkursy na cele zdrowotne 
zostaną ogłoszone w przyszłym roku. Między ulicami Grunwaldzką, a Artwińskiego mieszczą 
się Wojewódzki Szpital Zespolony, z osobnymi budynkami dla oddziałów kardiologii, 
kardiochirurgii, neurochirurgii i pediatrii, a także Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Dziennie, 
w tej części miasta parkuje ponad tysiąc aut. 
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Biblioteka chce się rozbudowywać 
 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach zamierza ubiegać się o unijne pieniądze na 
rozbudowę swojej siedziby. Odpowiednie konkursy w ramach RPO Województwa 
Świętokrzyskiego zostaną ogłoszone na przełomie 2015 i 2016 roku. Obecnie budynek 
biblioteki ma ponad 4 tys metrów kwadratowych. W planach jest powiększenie go o dodatkowe 
1 400 metrów kwadratowych. Nowa przestrzeń ma służyć m.in. rozwojowi biblioteki cyfrowej i 
stanowisk do korzystania ze zdigitalizowanych zbiorów. Dyrektor Biblioteki Andrzej Dąbrowski 
informuje, że przygotowane zostały już niezbędne projekty. Po ogłoszeniu konkursu, instytucja 
będzie potrzebowała około miesiąca na dopracowanie szczegółów i przygotowanie wniosku. 
Obecny budynek miałby zostać rozbudowany od strony ulicy Ściegiennego.  Rozbudowa 
objęłaby zarówno parter, jak i pierwsze piętro. Fasada od strony ulicy została zaprojektowana 
na wzór kart książek. Mają być na nich umieszczone cytaty z dzieł patrona WBP, Witolda 
Gombrowicza. Po rozbudowie biblioteki, poszerzona zostanie strefa wolnego dostępu do 
książki. Niewykluczone, że zostaną też wprowadzone punkty samoobsługi, w których będzie 
można samemu wypożyczyć lub oddać książkę. Czytelnicy mogliby też korzystać z gier 
planszowych i komputerowych, bogatej filmoteki i zbiorów muzycznych – dodaje Andrzej 
Dąbrowski. W planach jest stworzenie niewielkich sal, w których będzie można w kameralnym 
gronie obejrzeć film lub posłuchać muzyki. W Bibliotece mogłyby się też odbywać praktyczne 
zajęcia edukacyjne dla młodzieży. Według szacunków, rozbudowa Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej i wyposażenie nowej przestrzeni w specjalistyczny sprzęt kosztowałoby około 13 
milionów złotych. Prace trwałyby ponad rok. 
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Pierwszy świętokrzyski Green Velo 
  
Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Jan Maćkowiak przecięciem wstęgi na rowerze, 
otworzył w Sielpi pierwszy świętokrzyski odcinek Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. W 
otwarciu oprócz legend polskiego kolarstwa brali również udział radny sejmiku województwa Grzegorz 
Gałuszka i dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego, Jacek Kowalczyk. W otwarciu szlaku brało udział ponad 300 rowerzystów - 
uczestników Koneckiego Rajdu Rowerowego, którego trasa przebiegała m.in. po nowo-otwieranym 
odcinku. W uroczystości brali udział najwybitniejsi polscy kolarze z Ryszardem Szurkowskim, 
Andrzejem Sypytkowskim, Zbigniewem Piątkiem i Piotrem Pytką na czele.  
Po przejechaniu przez kładkę w Sielpi, uczestnicy imprezy udali się na piknik rodzinny, który, 
podobnie jak sam rajd, był rejestrowany przez Telewizję Polską. Nagrania z imprezy będą stanowić 
element promocji Szlaku, która jest prowadzona w imieniu wszystkich 5 województw przez Regionalną 
Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego. W ramach projektu Green Velo, 
realizowanego w województwach Polski Wschodniej do końca 2015 r. na terenie województw 
świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego powstanie 
ścieżka rowerowa o podłożu utwardzonym, o długości ok. 2000 km. Blisko 190 km ścieżki przebiegać 
będzie w województwie świętokrzyskim, gdzie będzie miała ona swój początek - właśnie przy kładce w 
Sielpii. 
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18 kandydatur na dyrektora teatru 
 
18 osób ubiega się o stanowisko dyrektora Teatru imienia Stefana Żeromskiego w 
Kielcach. Termin składania ofert minął w poniedziałek o godzinie 15.00. Wśród 
kandydatów są osoby, które współpracowały już z teatrem mówi Jacek Kowalczyk z 
Urzędu Marszałkowskiego. Nieoficjalnie wymieniane są nazwiska aktorów: Jerzego 
Bończaka i Janusza Kordka oraz pochodzącego z Kielc Mariusza Malca, scenarzysty, a od 
8 lat reżysera popularnych seriali "M jak Miłość", "Na dobre i na złe". Prawdopodobnie w 
przyszłym tygodniu oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym. Od 
kandydatów jest wymagane min. 5-letnie doświadczenie  pracy w instytucjach kultury, w 
tym przynajmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym lub 5 lat doświadczenia w 
prowadzeniu własnej działalności związanej z kulturą. Kandydaci mieli także przedstawić 
programowy i ekonomiczny plan prowadzenia placówki. Jak dodał Jacek Kowalczyk pod 
uwagę brane będzie także wykształcenie związane z teatrem lub zarządzaniem, 
umiejętność pozyskiwania dotacji oraz dotychczasowe osiągnięcia związane z realizacją 
projektów kulturalnych. Dyrektora poznamy do połowy listopada. W sobotę, 26 września, 
odbędzie się zorganizowana przez Radio Kielce debata, poświęcona przyszłości Teatru 
im. Stefana Żeromskiego. Jej obszernych fragmentów będzie można wysłuchać na antenie 
naszej rozgłośni 29 września. 
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Region lepiej zabezpieczony przed powodzią 
 
300 mln złotych na kompleksowe prace zabezpieczające przed powodzią w naszym 
regionie zapisano w programie, którego realizację rozpoczyna właśnie Ministerstwo 
Ochrony Środowiska. Pieniądze będą wykorzystane przede wszystkim na inwestycje w 
tzw. Węźle Sandomiersko –Tarnobrzeskim - mówi Kazimierz Kotowski, członek zarządu 
województwa świętokrzyskiego. Prace zakładają podwyższenie lewego i prawego wału 
rzeki Koprzywianki, a także budowę nowej przepompowni w sandomierskim 
Koćmierzowie. Ponadto przebudowane będą przepompownie w Zajeziorzu, Szewcach i w 
Nadbrzeziu. Plan prac obejmuje również wał wiślany tuż  przy hucie szkła w 
Sandomierzu, który zostanie podwyższony. Całość ma być wykonana do końca 2017 
roku. Jak poinformował Jacenty Czajka, kierownik sandomierskiego oddziału 
Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, na wszystkie  wymienione 
inwestycje przygotowano już dokumentację techniczną. Program, z którego finansowane 
będą prace na Węźle Sandomierskim jest częścią większego projektu obejmującego cztery 
województwa  z rzeką Odrą i Górną Wisłą. 
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Promocja Świętokrzyskiego w Brukseli  
 
W Brukseli podczas „Dnia Bez Samochodu” 20 września województwo świętokrzyskie promowało sektor 
uzdrowiskowy i unikalne możliwości aktywnego wypoczynku w regionie, w tym szlak Green Velo – 
najdłuższą ścieżkę rowerową w Polsce. Tego dnia Bruksela zamieniła się w największy szlak rowerowy 
w Europie. „Dzień Bez Samochodu” to wydarzenie, podczas którego obowiązuje zakaz poruszania się 
autem, zaś stolica Europy zostaje przejęta przez dziesiątki tysięcy mieszkańców Brukseli na rowerach. 
Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, funkcjonujące w ramach Departamentu 
Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, wykorzystało tę szansę 
do promocji  oferty naszych uzdrowisk oraz szlaku rowerowego Green Velo. Stoisko promocyjne 
regionu zorganizowane razem z pozostałymi województwami tworzącymi Dom Polski Wschodniej, 
odwiedziły tysiące mieszkańców Brukseli. Belgia stanowi doskonałe miejsce do podejmowania 
bezpośredniej i efektywnej promocji produktów i usług związanych ze zdrowym stylem 
życia,  aktywnym wypoczynkiem i sportem. Belgijskie społeczeństwo jest jednym z najzamożniejszych 
w Europie, ale jednocześnie jednym z najzdrowszych  i najbardziej aktywnych w kontekście uprawiania 
różnego rodzajów sportów. Ogromna część mieszkańców Brukseli porusza się na co dzień rowerami, 
zaś cele ich wypraw wakacyjnych bardzo często związane są z możliwością uprawiania aktywnego 
wypoczynku. Region świętokrzyski dysponujący jedną z największych i najnowocześniejszych baz 
uzdrowiskowych w Europie, w powiązaniu ze szlakiem rowerowym Green Velo i innymi wyjątkowymi 
atrakcjami  stanowi atrakcyjne miejsce wypoczynku dla mieszkańców Belgii i innych narodowości 
zamieszkujących ten kraj.  
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PORTAL „ONET.PL”   
Świętokrzyskie: turyści skorzystają z tras wokół obszarów Natura 2000 
 
Wytyczenie i oznakowanie tras oraz budowę infrastruktury dla turystów, wokół atrakcyjnych 
przyrodniczo obszarów sieci ekologicznej "Natura 2000" w woj. świętokrzyskim, zakłada projekt, który 
ma być realizowany w regionie dzięki wykorzystaniu funduszy UE.W opinii marszałka województwa 
świętokrzyskiego Adama Jarubasa, to przedsięwzięcie "zrewolucjonizuje turystykę przyrodniczą w 
regionie". - Do tej pory patrzyliśmy na ekologiczny charakter województwa głównie przez pryzmat 
utrudnień związanych z realizacją inwestycji. Ale przychodzi moment, kiedy ten zasób może być – i tak 
będzie na pewno – ogromnym atutem województwa świętokrzyskiego. Powstanie niemal 1600 
kilometrów ścieżek edukacyjno-ekologicznych, które będą stanowiły uzupełnienie biegnącego przez 
nasz region szlaku rowerowego Green Velo – mówił dziś Jarubas podczas konferencji prasowej 
promującej przedsięwzięcie. Inicjatorami projektu są Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w 
Radomiu (RDLP) oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
(WFOŚiGW). Beneficjentami projektu, poza Lasami Państwowymi będzie Świętokrzyski Park Narodowy i 
ok. 60 samorządów w regionie. Jak podkreślał dyrektor RDLP Tomasz SOT, celem projektu jest jak 
najlepsze wykorzystanie potencjału przyrodniczego woj. świętokrzyskiego, w sposób który zapewni 
ochronę przyrody, ale również poprawi turystom warunki korzystania z jej walorów. Przedstawicielka 
WFOŚiGW Maria Sitek przypomniała, iż blisko 65 proc. powierzchni woj. świętokrzyskiego podlega 
ochronie prawnej. Poza parkiem narodowym ustanowiono tu dziewięć parków krajobrazowych i 21 
obszarów chronionego krajobrazu. W regionie znajduje się też 40 obszarów europejskiej sieci 
ekologicznej "Natura 2000", które zajmują teren 160 tys. hektarów. I to właśnie zachowanie wartości 
przyrodniczej tych obszarów, jest głównym celem projektu. Chodzi o ich ochronę przed 
niekontrolowaną turystyką, przy jednoczesnym ich udostępnieniu dla turystyki i edukacji ekologicznej. 
Szlaki - dla pieszych i rowerzystów - zostaną wyznaczone m. in. na obecnie istniejących trasach 
turystycznych, leśnych drogach gospodarczych i śródpolnych ścieżkach.  

          



PORTAL „ONET.PL”    
Świętokrzyskie: turyści skorzystają z tras wokół obszarów Natura 2000 
 
Każda z nich będzie miała kształt pętli, przecinającej teren chroniony lub do niego prowadzącej. 
Niewykluczone, że niektóre będą przeznaczone do jazdy konnej czy narciarstwa biegowego. Przy 
trasach powstanie ok. 160 miejsc odpoczynku dla turystów – z wiatami, altanami, ławkami, stołami, 
stojakami na rowery, koszami na odpady, mostami, podestami - wykonanymi z drewna i kamienia – 
oraz miejscami na ognisko. Na tablicach informacyjnych, będzie można znaleźć dane dotyczące 
terenów chronionych. W planach jest też postawienie w większych miejscowościach w pobliżu tras 
infokiosków, z danymi przyrodniczymi oraz dotyczącymi znajdujących się w pobliżu atrakcji 
turystycznych, np. zabytków architektury. Turystom w zaplanowaniu wycieczki ma pomóc mobilna 
aplikacja m. in. na telefony komórkowe, dotycząca szlaku. Trasy będą biegły od okolic Sandomierza, 
przez południową część regionu w pobliżu Wisły, na Ponidzie - gdzie znajdują się jedne z 
najcenniejszych przyrodniczo terenów regionu. Inne będzie można znaleźć w Górach Świętokrzyskich, 
w północnych powiatach oraz na zachodzie województwa – w okolicy Włoszczowy. Zostaną wytyczone 
w taki sposób, by łatwo można było na nie dotrzeć z niemal 200-kilometrowego, świętokrzyskiego 
odcinka Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Inicjatorzy przedsięwzięcia będą aplikowali o 
wsparcie projektu z funduszy Unii Europejskiej, w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. 
Szacunkowy koszt realizacji projektu to 80 mln zł. Unijny wkład może wynieść 85 proc. kosztów, przy 
15-procentowym wkładzie własnym beneficjentów. Uzgodnienia dotyczące projektu i prace nad jego 
opracowaniem trwały półtora roku. Możliwe, że jego realizację uda się rozpocząć pod koniec 2016 r., a 
zakończyć w ciągu trzech lat. 
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Kielecki teatr nagrodzony na ogólnopolskim festiwalu 
 
Teatr imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach został nagrodzony na Ogólnopolskim 
Festiwalu Komedii Talia w Tarnowie. Jury doceniło spektakl "Twardy gnat, martwy świat" 
Mateusza Pakuły w reżyserii Evy Rysovej. Odtwórca głównej roli Andrzej Plata otrzymał 
nagrodę aktorską, a Justyna Elminowska została nagrodzona za najlepszą scenografię. W 
sumie, jurorzy oceniali 8 spośród kilkudziesięciu zgłoszonych spektakli. To nie pierwszy 
sukces kieleckiego Teatru na tarnowskim festiwalu spektakli komediowych. Rok temu 
pięć nagród otrzymał spektakl pt. "Jakiś i Pupcze" Hanocha Levina, w reżyserii Piotra 
Szczerskiego. Przypomnijmy, spektakl "Twardy gnat, martwy świat" został rok temu 
został wybrany przez kielecką publiczność i dziennikarzy w trakcie plebiscytu "O Dziką 
Różę". Przedstawienie będzie można obejrzeć w Teatrze w najbliższy weekend. 
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Świętokrzyskie walczy o połączenia PKP 
 
Władze województwa świętokrzyskiego nie składają broni w sprawie utrzymania połączeń 
z Kielc do Krakowa i Katowic. Jak informowaliśmy marszałek małopolski poinformował, że 
od nowego roku zaprzestanie finansowania tych połączeń. Jak tłumaczył, mieszkańcy 
Małopolski nie korzystają z nich zbyt często. Świętokrzyski wicemarszałek Jan Maćkowiak 
podkreślił, że sprawa nie jest jeszcze zamknięta. Jednak na wypadek fiaska rozmów z 
Małopolską, władze naszego regionu przygotowały plan awaryjny. Jeśli i to się nie uda, 
władze świętokrzyskiego za pieniądze przeznaczone na te połączenia, uruchomią 
dodatkowe połączenia z Kielc, do Skarżyska.  Jan Maćkowiak przypomina, że kupiliśmy 
wspólnie z Małopolską pociągi, które przez 5 lat mają jeździć na międzyregionalnych 
trasach. Zakupy zostały sfinansowane z unijnych pieniędzy. W opinii Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych, które nadzorowało zakup, decyzja małopolskiego samorządu 
może naruszyć trwałość projektu, co będzie skutkować z zwrotem pieniędzy za pociągi.   
Partia Razem zorganizowała spotkanie, w czasie którego apelowała o ratowanie kolei. 
Symbolicznie odbyło się ono przed rzeźbą Wizjoner, znajdującą się w pobliżu dworca PKP 
w Kielcach - mówi przedstawicielka ugrupowania Paulina Borek. Partia Razem opowiada 
się m. in. za zwiększeniem nakładów na kolej oraz połączeniem wszystkich spółek 
kolejowych w jeden organizm. 
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Unijne pieniądze na remonty dróg wojewódzkich 
 
Ponad 300 kilometrów dróg wojewódzkich ma zostać wyremontowanych do 2020 roku. 
Lista inwestycji, współfinansowanych z unijnych pieniędzy została już opracowana przez 
zarząd województwa świętokrzyskiego. Wicemarszałek Jan Maćkowiak mówi, że lista 
planowanych modernizacji trafi wkrótce do konsultacji społecznych. Ma być również 
analizowana pod kątem możliwości finansowych. Plan obejmuje między innymi remont 
trasy nr 764 na odcinku Suków - Daleszyce - Niwy, a także drogi nr 755 pomiędzy 
Ostrowcem Świętokrzyskim, a Ożarowem wraz z obwodnicą Ćmielowa. Obwodnice mają 
powstać także między innymi wokół Staszowa, Morawicy, Chmielnika i Pińczowa. 
Najwięcej, bo prawie 150 mln zł, ma kosztować budowa mostu przez Wisłę w Nowym 
Korczynie. Jan Maćkowiak informuje, że w ramach tej inwestycji powstać mają także most 
nad Nidą oraz obwodnice Buska i Zbludowic. Dodaje, że prace będą realizowane wspólnie 
z samorządem województwa małopolskiego. W poprzedniej perspektywie finansowej, w 
latach 2007-2013, zmodernizowano ponad 230 km dróg wojewódzkich. Inwestycje 
kosztowały ponad 900 mln zł, z czego 670 mln zł stanowiło unijne dofinansowanie. 
 




