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SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    
Jubileuszowa statuetka z okazji 25-lecia samorządności   
 
Samorząd województwa świętokrzyskiego otrzymał statuetkę podczas uroczystości z okazji 25. 
rocznicy wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz pierwszych wyborów do samorządu 
terytorialnego. Wyróżnienie w imieniu samorządu wojewódzkiego odebrał  członek zarządu 
województwa  Kazimierz Kotowski. W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach przedstawiciele 
samorządów powiatu kieleckiego świętowali obchody 25-lecia samorządności w Polsce. Podczas 
uroczystości zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Kielcach,  samorząd regionu otrzymał 
statuetkę, która jest symbolem solidarnej pracy nad rozwojem regionu. Odbyła  się również debata z 
udziałem samorządowców. Dr Janina Kowalik, politolog i socjolog z Instytutu Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dała wykład na temat idei samorządności oraz historii 
odradzania się samorządu terytorialnego w Polsce i jego reform na przestrzeni ostatnich dekad. 
Zwieńczeniem obchodów był koncert musicalowo-operetkowy Magdaleny Pilarz-Bobrowskiej i 
Tomasza Białka oraz Salonowej Orkiestry Camerata z Krakowa. 









 
PRZEGLĄD PRASY 

6 października 2015 roku 
 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

Biuro Prasowe 
tel. (41) 342-13-45; fax. (41) 344-60-46 

rzecznik prasowy  tel.  (41) 342-17-54 
biuro.prasowe@sejmik.kielce.pl 

Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Klaster turystyczny pomysłem na dobrą promocję 
 
W czwartek gmina Chęciny podpisze porozumienie o powstaniu turystycznego klastra 
chęcińskiego. W skład grupy wejdą: Zamek Królewski w Chęcinach, oddział Muzeum Wsi 
Kieleckiej w Tokarni, Jaskinia Raj, Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, Muzeum 
Górnictwa Kruszcowego w Miedziance i Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne z 
Podzamcza Chęcińskiego. Instytucje mają się wzajemnie promować i podsyłać turystów. 
Powstanie wspólne logo, foldery zachęcające do odwiedzenia tych miejsc i tablice 
informacyjne przy drodze krajowej S7. – W planach jest też wprowadzenie jednego biletu 
– informuje burmistrz Chęcin Robert Jaworski. Współpraca w ramach klastra chęcińskiego 
ma też ułatwić pozyskiwanie pieniędzy z Unii Europejskiej na wspólne projekty. W 
planach jest np. organizacja dużych imprez plenerowych i komunikacji między obiektami. 
Umowa intencyjna o powstaniu klastra chęcińskiego zostanie podpisana w czwartek w 
skansenie w Tokarni, podczas obchodów Dnia Turystyki. Formuła grupy jest otwarta. 
Mogą do niej dołączyć kolejne inicjatywy z terenu gminy. 
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SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
Gramy Razem dla więtśkrzyskiegś"   
 
W siedzibie klubu Vive Tauron Kielce śdbyła się konferencja pśdsumśwuj ca organizowany wspólnie z 
Urzędem Marszałkśwskim Województwa więtśkrzyskiegś projekt prśmuj cy region więtśkrzyski. 
Gś ćmi władz kieleckiego klubu byli marszałek Adam Jarubas, człśŚek Zarz du Województwa 
więtśkrzyskiegś Kazimierz Kotowski i dyrektor Departamentu Wdra aŚia Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego Irena Sochacka. „Gramy Razem dla więtśkrzyskiegś" to wielkie przedsięwzięcie 
promocyjne naszego regionu, pod k tem turystycznym, gospodarczym i sportowym. Dzięki 
funduszom przekazanym przez Urz d Marszałkśwski Województwa więtśkrzyskiegś zrealizowano 
wiele działań maj cych na celu prśmścję oraz budowanie pozytywnego wizerunku regionu 
więtśkrzyskiegś, nie tylko w Polsce, ale tak e w Europie. DziałaŚia promocyjne prowadzone były m.in. 

podczas meczów w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów w wielu miastach Starego Kontynentu, jak rówŚie  
podczas Śajwa Śiejszych turniejów piłki ręczŚej, w których grała reprezentacja Polski, takich jak 
mistrzostwa Europy czy mistrzostwa wiata. Stoiska prśmuj ce region więtśkrzyski ustawiano 
wszędzie tam, gdzie rśzgrywała swoje mecze dru yŚa Vive Tauron Kielce. Jej zawodnicy spotykali się 
tak e z młśdzie , prśmuj c województwo w trakcie „DŚi więtśkrzyskich" organizowanych w wielu 
miastach w Polsce. W ramach projektu w Kielcach śdbywał się tak e jeden z Śajwiększych 
młśdzie śwych turniejów piłki ręczŚej „ więtśkrzyskie Junior Cup", podczas którego młśdzi zawodnicy 
z całej Europy pśzŚaj  uroki regionu więtśkrzyskiegś. Pśwstałś wiele materiałów marketingowych 
prśmuj cych region, m.in. unikalne kalendarze z zawodnikami Vive Tauron Kielce, albumy i foldery. 
– Projekt jest typowym przykładem „wiŚ–win", gdzie wszyscy wygrywaj . Nasz klub jest coraz bardziej 
znany, jeste my klubem dla wszystkich Polaków, nie jeste my tylko klubem regionalnym, ale ju  
znanym w całej Polsce. Patrz c na statystki chśćby z portali spśłeczŚś ciśwych, widzimy, e mamy 
kibiców w całym kraju. Z tymi kibicami, nie tylko polskimi, mamy du y kontakt rówŚie  poprzez 
projekt „Gramy Razem dla więtśkrzyskiegś".       



SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
Gramy Razem dla więtśkrzyskiegś"   
 
Bardzo chciałbym pśdziękśwać panu marszałkświ i całemu Urzędświ Marszałkśwskiemu za współpracę, która 
przebiega w sposób wzorowy. Ten projekt pokazuje, jak mś Śa dobrze współpracśwać z samśrz dem – mówi 
podczas konferencji prezes klubu Vive Tauron Kielce Bertus Servaas. Pierwsza edycja projektu „Gramy Razem 
dla więtśkrzyskiegś" zśstała zakśńczśŚa. Dzięki niemu województwo i Kielce s  coraz lepiej znane w kraju i 
poza jego granicami. W pierwszym roku działalŚś ci projektu (2010) jego wartś ć wyŚśsiła 7,9 mln zł, 
natomiast w 2015 wyŚśsiła ju  12 mln zł. W trakcie trwania projektu wyprodukowano 28 450 gad etów oraz 
wydano 41 000 albumów, folderów i kalendarzy prśmuj cych region. Województwo więtśkrzyskie 
promowane byłś na koszulkach zawodników ł czŚie w 258 meczach, a ł czŚy czas emisji spotów 
promocyjnych region na bandach LED w Hali Legionów wyŚiósł 992 minut. – Chcę bardzo pśdziękśwać 
klubowi Vive Tauron Kielce. Nasz projekt trwa od wielu lat i obejmuje prśmścję nie tylko turystyczŚ , ale te  
prśmścję gśspśdarcz . Do Kataru na ostatnie mistrzostwa wiata pśjechały razem z dru yŚ  Śarśdśw  tak e 
nasze regionalne produkty, takie jak Buskowianka czy sandomierskie jabłka. To jest przykład, e poprzez 
sport i piłkę ręczŚ  śsi gŚęli my sukces. Rzeczywi cie ten projekt mś Śa śkre lić mianem „wiŚ–win". Liczę 
więc na to, e w przyszłś ci klub nadal będzie chciał razem z nami grać dla więtśkrzyskiegś – mówił 
marszałek Adam Jarubas. – Zśstały zrealizowane praktycznie wszystkie załś eŚia projektu. Ka dy wie, jak 
du ych rśdków finansowych i organizacyjnych trzeba u yć, by np. dwukrotnie w Kolonii czy innych miastach i 
stolicach Europy zrśbić tak  prśmścję dla regionu, jak ta, która wi e się z uczestniczeniem zespśłu Vive 
Tauron Kielce w spotkaniach Ligi Mistrzów. Klub ten jest więc wspaŚiałym ambasadorem naszego regionu, 
dzięki któremu mamy ułatwiśŚ  drśgę do promocji więtśkrzyskiegś – dśdał Kazimierz Kotowski, człśŚek 
Zarz du Województwa więtśkrzyskiegś. Dalsza współpraca Urzędu Marszałkśwskiegś i Klubu Vive Tauron 
Kielce realizowana będzie w nieco inny sposób. W Śajbli szych latach nacisk pśłś śŚy ma być na prśmścję 
więtśkrzyskiej gospodarki z ukierunkowaniem na turystykę. – Dś wiadczeŚie, wiedza i umiejętŚś ci, które 

zyskali my przez te lata, z pewŚś ci  zaprśceŚtuj  jeszcze lepsz  współprac  w przyszłś ci. Nasze działaŚia 
przeniesiemy teraz w sferę promocji gospodarczej, która jest bardzo potrzebna dla regionu. Jest to 
Śiew tpliwe du e wyzwanie – mówił Kazimierz Kotowski. 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
wiatśwy Dzień Turystyki, wręczśŚś statuetki „Wędrśwca więtśkrzyskiegś” 

 
Chśr giew Kielecka Zwi zku Harcerstwa Polskiego, Gmina Masłów, Muzeum 
Przypkowskich w Jędrzejświe oraz Best Western Grand Hotel w Kielcach otrzymali w tym 
roku statuetki „Wędrśwca więtśkrzyskiegś”. WręczśŚś je po raz siedemnasty z okazji 
wojewódzkich obchodów wiatśwegś Dnia Turystyki. Po raz pierwszy przyznano rówŚie  
statuetkę „SUPERwędrśwca więtśkrzyskiegś”, który śtrzymała spółka „MaliŚśwe Hotele”. 
W kategorii „Osśbśwś ć” wyró ŚiśŚś Małgśrzatę Wilk – GrzywŚę, szefśw  Biura 
Regionalnej Organizacji Turystycznej i AŚŚę Łubek, kieruj c  więtśkrzyskim Centrum 
Tradycji, Turystyki i Kultury Gór więtśkrzyskich w Bielinach. Małgśrzata Wilk - Grzywna 
uwa a, e kampania promocyjna, prowadzona przez ROT od kilku lat miała znaczny 
wpływ na rozwój turystyki w regionie. Tomasz Reimer, komendant Chśr gwi ZHP 
przyznaje, e harcerstwo nie tylko wychowuje młśdzie  w duchu turystycznym, ale 
rówŚie  jest organizatorem wielu przedsięwzięć, które przyczyŚiaj  się do wzrostu ruchu 
turystycznego w regionie, m.in. Festiwalu Kultury Młśdzie y Szkolnej i Ogólnopolskiego 
Rajdu więtśkrzyskiegś. Podczas obchodów wiatśwegś Dnia Turystyki, które śdbyły się 
w Parku Etnograficznym w Tokarni, podpisano porozumienie o utworzeniu Chęcińskiegś 
Klastra Turystycznego. Zakłada on jeden wspólny bilet do wszystkich atrakcji 
turystycznych w gminie, wspólna promocje i współpracę.  



PORTAL „ONET.PL”   
więtśkrzyskie: pśwstaje Chęciński Klaster TurystyczŚy 

 
Ruiny zamku w ChęciŚach, skansen w Tokarni oraz Jaskinia "Raj" – to czę ć atrakcji, jakie będzie 
mś Śa zwiedzać na jednym bilecie – taki cel przy wieca Chęcińskiemu Klastrowi Turystycznemu. 
Porozumienie ws. jego utworzenia podpisano dzi  w Tokarni.W skład Chęcińskiegś Klastra 
Turystycznego wchśdz  Zamek Królewski w ChęciŚach, Park Etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej w 
Tokarni, Jaskinia "Raj", Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne wraz z Centrum Nauki "Da 
Vinci", tworzone przez Uniwersytet Warszawski Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej oraz 
Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego w Miedziance. - Wszystkie te atrakcje zŚajduj  się na terenie 
naszej gminy. Zale y nam by wspólnie budśwać sukces, wzajemnie się prśmśwać i uzupełŚiać śfertę – 
pświedział burmistrz ChęciŚ Robert Jaworski. Zdaniem samśrz dśwca, oprócz planowanego 
wspólnego biletu, wa Śe będzie tak e stworzenie dobrego systemu komunikacji między nimi "tak aby 
turysta chciał tutaj zśstać na dłu ej Śi  jeden dzień". Pytany o datę wprowadzenia "jednego biletu" 
pświedział, e w tej sprawie wiele jest do ustalenia, jednak "prawdopodobnym terminem jest przyszły 
sezon turystyczny". Pśłś śŚa na pśłudŚiśwy zachód od Kielc jest jednym z główŚych ś rśdków 
turystycznych w regionie obok Łysśgór oraz lidera pod względem frekwencji – Bałtśwskiegś 
Kompleksu Turystycznego. - Mamy Śadzieję, e w Śajbli szych latach wspólnymi siłami uda nam się 
przekrśczyć barierę 500 tysięcy turystów w skali roku. My lę, e s  to realne prognozy – zazŚaczył 
Jaworski. Burmistrz liczy, e turystów będzie przybywałś m.in. za spraw  utworzonego w tym roku 
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, które pśwstałś m.in. dzięki staraniom Uniwersytetu 
Warszawskiego. - To wła Śie tutaj będ  przyje d ali naukowcy z wielu stron wiata, oni tak e oprócz 
tego, e przyje d aj  tu w celach naukowych, mśg  być turystami i s  śczywi cie mile widziani – 
zazŚaczył.  
          



PORTAL „ONET.PL”   
więtśkrzyskie: pśwstaje Chęciński Klaster TurystyczŚy 

 
Zdaniem dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej Janusza Karpińskiegś "śgrśmŚ  wartś ci " klastra będzie 
wzajemna promocja oraz nakierowywanie turystów na pśzśstałe atrakcje turystyczne okolicy. - To 
nadal kwestia otwarta, jak długś będzie wa Śy "jeden bilet", czy ile będzie kśsztśwał. Musi to być 
jednak dobrze przemy laŚe, aby ci gŚ ć do nas gś ci i zachęcić ich do kolejnych odwiedzin, to 
kluczowa decyzja, od której będzie wiele zale ałś – pświedział. StrśŚ  porozumienia jest tak e 
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa więtśkrzyskiegś. Według jej prezesa Jacka 
Kowalczyka "klaster to stosunkowo młśda, ale bardzo śbiecuj ca fśrmuła współpracy na rynku 
turystycznym". Jego zdaniem oprócz szeregu mś liwś ci promocyjnych otwiera tak e drśgę do 
ró Śych form wsparcia np. ze rśdków unijnych. Pśłś śŚa przy drodze krajowej nr 7 (S7) ł cz cej 
Trójmiasto i Warszawę z Krakowem i Małśpślsk  gmina ChęciŚy znana jest nie tylko z zabytków i 
krajobrazów. Jest uwa aŚa za jedno z najciekawszych miejsc pod względem geologicznym, gdzie 
mś Śa śgl dać jedne z najstarszych form skalnych w Europie. W 2014 roku główŚe atrakcje gminy 
ChęciŚy zdecydśwałś się śdwiedzić 277 tysięcy osób, co ł czŚie dałś drugie miejsce w regionie po 
Bałtśwskim Kompleksie Turystycznym w powiecie ostrowieckim. Dobry wynik udałś się śsi gŚ ć mimo 
tego, e przez cały sezon główŚa atrakcja – ruiny zamku w ChęciŚach była zamkŚięta dla 
zwiedzaj cych z powodu remontu. - Teraz kiedy zamek jest ju  otwarty i prezentuje swoje odnowione 
oblicze, liczymy na du ś wy szy wynik – pśdsumśwał Jaworski. Jak wynika z danych GUS w 2014 r. w 
hotelach, pensjonatach i motelach w woj. więtśkrzyskim sprzedano ł czŚie 1,4 mln noclegów, co 
stanowi wynik lepszy o 12 proc. w porównaniu z danymi z 2013 r. Liczba ta nie obejmuje noclegów w 
nieklasyfikowanych kwaterach prywatnych oraz gospodarstwach agroturystycznych. Dobry wynik 
śdŚśtśwały tak e biletowane atrakcje turystyczne regionu. Według wojewódzkiego zestawienia, 
śbejmuj cegś cały 2014 r., sprzedały one 3,6 mln wej ciówek. Dla porównania rok wcze Śiej liczba ta 
była Śi sza o ponad 100 tys. 
 



PORTAL „ONET.PL”   
więtśkrzyskie: wkrótce pierwsze konkursy dla wsi z nowego PROW 

 
Wyboru lokalnych strategii rozwoju oraz modernizacji i budowy dróg lokalnych, będ  dśtyczyły dwa pierwsze 
konkursy na projekty z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w woj. więtśkrzyskim. 
Nabór zaplanowano pod koniec roku.Zarz d województwa więtśkrzyskiegś przyj ł regulamin i tre ć śgłśszeŚia 
konkursu na pierwsze z działań, dśtycz ce wyboru strategii rozwoju lokalnego – pśiŚfśrmśwał Urz d 
Marszałkśwski w Kielcach. Nabór wniosków przeprowadzi więtśkrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego ( BBR). 
Strategie rozwoju to dokumenty planistyczne, które przygśtśwuj  Lokalne Grupy DziałaŚia (LGD) wspólnie z 
lokalnymi spśłeczŚś ciami. LGD, skupiaj ce m. in. samśrz dy, organizacje pśzarz dśwe i przedsiębiśrców z 
terenu kilku gmin, realizuj  swoje przedsięwzięcia w małych miejscśwś ciach, na terenach wiejskich. Jak 
pświedział przedstawiciel BBR Łukasz Skórski, na unijne wsparcie w ramach konkursu mśg  liczyć najlepiej 
skonstruowane strategie rozwojowe. Mśg  być one ukierunkowane m. in. na tworzenie nowych miejsc pracy, 
wsparcie przedsiębiśrczś ci, rozwój lokalnego przetwórstwa, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz budśwę 
obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Wysśkś ć rśdków UE, jakie mśg  być dśstępŚe w tym 
działaŚiu, nie jest jeszcze dśkładŚie znana. Nabór wniosków rozpocznie się 1 grudnia i potrwa do kśńca roku. Z 
kolei o rśdki na remont lub budśwę dróg lokalnych, będ  mśgły starać się gminy, powiaty oraz zwi zki 
samśrz dów. Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie inwestycji wyniesie 3 mln zł. Modernizacja ma dśtyczyć 
tras o du ym znaczeniu w komunikacji lokalnej, np. ł cz cych gorzej skomunikowane miejscśwś ci z większymi 
ś rśdkami w gminach czy drogi Śi szegś rzędu z tymi wy szej klasy. Nabór wniosków do konkursu ma się 
rśzpścz ć 7 grudnia i potrwa do 15 stycznia 2016 r. Jak mówił wcze Śiej przedstawiciel zarz du województwa 
więtśkrzyskiegś Piotr śł dek, w pierwotnej wersji PROW nie byłś wsparcia inwestycji drogowych w gminach, a o 

wprowadzenie takich zapisów apelowali do resortu rolnictwa marszałkświe województw. Stanowisko udałś się 
śbrśŚić w negocjacjach programu z Kśmisj  Eurśpejsk . Zdaniem śł dka mś liwś ć wsparcia finansowania 
budowy lokalnych dróg ze rśdków UE jest wa Śa m.in. w kśŚtek cie braku dofinansowania podobnych projektów 
z programów regionalnych. Jak mówił, to bardzo kosztowne inwestycje, które trudno samodzielnie realizśwać 
małym samśrz dśm. W latach 2007-2013 na więtśkrzysk  wie  w ramach regionalnego komponenty PROW trafiłś 
ponad 520 mln zł. W nowej perspektywie finansowej ma to być podobna, chść nieco mniejsza kwota. W minionych 
latach pieŚi dze przeznaczono m. in. na budśwę wśdści gów i kanalizacji, placów zabaw, remont wietlic i 
projekty zwi zaŚe z aktywizacj  mieszkańców. 
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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Nagrody " więtśkrzyskiegś AŚiśła Dobroci" po raz jedenasty 
 
Po raz jedenasty przyznane zśstaŚ  statuetki " więtśkrzyskiegś AŚiśła Dobroci". To 
nagrody dla osób i instytucji, które pśmagaj  osobom w trudnej sytuacji materialnej, czy 
psychicznej. Gala śdbędzie się dzi  w Teatrze im. Stefana erśmskiegś w Kielcach. 
Nagrody, jak co roku, wręczśŚe zśstaŚ  w dwóch kategoriach: indywidualnej i grupowej. 
W pierwszej, wyró ŚieŚie otrzyma osoba, która ze szczególnym zaaŚga śwaŚiem i 
pś więceŚiem niesie pomoc rodzinom w trudnej sytuacji yciśwej. Natomiast statuetka w 
kategorii grupowej przeznaczona jest dla instytucji, stowarzyszenia, czy organizacji 
pśzarz dśwej, która prowadzi działalŚś ć w zakresie pomocy spśłeczŚej i realizuje 
projekty, maj ce na celu pśprawę jakś ci ycia osób pśtrzebuj cych. Gala 
" więtśkrzyskiegś AŚiśła Dobroci" rozpocznie się o 10.00. 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Oddadz  wyremśŚtśwaŚy lewy śdciŚek wału Wisły 
 
W gminie Dwikozy, pśmiędzy Kęp  Chwałśwsk , a Winiarami zostanie dzisiaj oddany 
prawie półkilśmetrśwy odcinek lewego wału Wisły, który zśstał poddany gruntownemu 
remontowi. Jak pśiŚfśrmśwał Jacenty Czajka, kierownik sandomierskiego śddziału 
więtśkrzyskiegś Zarz du Melioracji i Urz dzeń  Wodnych, podczas powodzi w 2010 roku 

były tam liczne przesi ki. Wał zśstał wzmocniony i pśdwy szśŚy o 30 cm. Wraz z 
wcze Śiej wykonanymi umocnieniami tworzy niemal kilometrowe, solidne zabezpieczenie 
przed pśwśdzi . Prace kśsztśwały 400 tysięcy złśtych. 
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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
MścŚiejszy i wy szy wał Śa Wi le 
 
Zakśńczył się remont 400 metrowego odcinka wału pśmiędzy Kęp  Chwałśwsk  a 
Winiarami w gminie Dwikozy. Na głębśkś ć 10 metrów, po lewej stronie Wisły, 
zainstalowano wzmocnienia, ponadto wał zśstał podniesiony o 30 cm. W ubiegłym roku w 
ten sam sposób zmodernizowano inny fragment umścŚień. W planach s  dalsze 
inwestycje. Maj  one du e znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa tego terenu, pśŚiewa  
w 2010 i w ubiegłym roku gdy poziom Wisły znacznie się pśdŚiósł były tutaj du e 
przesi ki- pświedział Jacenty Czajka, kierownik sandomierskiego śddziału 
więtśkrzyskiegś Zarz du Melioracji i Urz dzeń Wodnych. Wójt Dwikóz Marek Łukaszek 

dśdał, e ka da, nawet najmniejsza inwestycja ma du e znaczenie. Mś Śa to dśceŚić 
podczas powodzi, gdy wezbrana woda przerywa umocnienia. Kompleksowy plan ochrony 
przeciwpowodziowej powiatu sandomierskiego zakłada podniesienie wałów na całym 
biegu Koprzywianki, umścŚień przy hucie w Sandomierzu oraz remont kilku 
przepompowni. Inwestycje finansowane z Banku wiatśwegś maj  być zrealizowane do 
2019 roku. 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
" więtśkrzyskie AŚiśły Dśbrści" rśzdaŚe 
 
Ojciec Paweł Chmura oraz Dom Pomocy SpśłeczŚej w ŁagiewŚikach, to tegoroczni 
laureaci nagrody " więtśkrzyski AŚiśł Dobroci". Od 11 lat, Regionalny O rśdek Polityki 
SpśłeczŚej honoruje w ten sposób osoby i instytucje, które ze szczególnym 
zaaŚga śwaŚiem działaj  na rzecz innych. Ojciec Paweł Chmura od 2004 roku pracuje w 
ChęciŚach z dziećmi z rodzin patologicznych i uzale ŚiśŚych od alkoholu. Jest twórc  
FraŚciszkańskiegś Centrum Profilaktyki i Terapii Uzale Śień "San Damiano". Jak 
pświedział - praca daje mu śgrśmŚ  satysfakcję i mś liwś ć spełŚieŚia zawodowego. 
Osoby uzale ŚiśŚe s  traktowane przez spśłeczeństwś jak trędśwaci. Tymczasem trzeba 
w nich dostrzec człświeka i spróbśwać im pomóc - mówi. Statuetkę " więtśkrzyskiegś 
AŚiśła Dobroci" śtrzymał tak e Dom Pomocy SpśłeczŚej w ŁagiewŚikach. Obecnie 
przebywa tam 185 mę czyzŚ ŚiepełŚśsprawŚych intelektualnie i przewlekle chorych - 
informuje dyrektor domu, Jerzy Kulpiński. W ostatnim czasie wprowadzono nowe formy 
terapii zajęciśwej - witra e, grafikę, czy metalśplastykę. Laureatami plebiscytu 
" więtśkrzyski AŚiśł Dobroci" byli m. in. więtśkrzyski Bank ywŚś ci, Caritas Diecezji 
Kieleckiej, Teresa Gajewska, która tworzy rśdziŚę zastępcz  oraz Stowarzyszenie 
Przyjaciół Domu Pomocy SpśłeczŚej w Gnojnie. 
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