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PORTAL „ONET.PL”   
więtśkrzyskie: 20 mln zł ma kśsztśwać park edukacyjny Europejskiego Centrum Bajki 

 
20 mln zł ma kśsztśwać park prśmuj cy literaturę, który powstanie przy Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. 
RśzstrzygŚiętś konkurs na kśŚcepcję architektśŚiczŚ  i scenariusz programu edukacyjnego przestrzeni, nazwanej 
Akademi  Bajki.Jak pśdkre liła dyrektor Europejskiego Centrum Bajki (ECB) Karolina Kępczyk, przyszły park edukacyjny 
ma pśszerzać śfertę placówki – umśżliwiać zwiedzanie ECB większej liczbie dzieci przez cały rok i zachęcać 
śdwiedzaj cych Pacanów do pozostania w miejscśwś ci na weekend. - Dziennie jeste my w stanie przyj ć 650 osób, a 
drugie tyle chce kśrzystać z naszych atrakcji - i to już jest dla nas problem i wyzwanie. W ci gu dnia jeste my w stanie 
przegśtśwać śfertę dla grup zorganizowanych na sze ć godzin, dla osób indywidualnych – na ok. trzy i pół godziny 
zwiedzania. W 2016 r. mamy już zarezerwowane terminy od kwietnia do kśńca czerwca. Centrum ma się stać miejscem, 
gdzie ludzie nie przyjad  na jeden dzień, ale na dłużej – argumeŚtśwała Kępczyk. Akademia Bajki ma pśwstać na ok. 
dwuhektarowej działce, pśłśżśŚej w pśbliżu ECB. Pierwsze koncepcje powstania parku pśjawiły się już w 2005 r., kiedy 
formalnie pśwśłaŚś Centrum. - Czas na drugi etap, by nie wyczerpała się fśrmuła funkcjonowania Centrum. Park ma 
pśszerzać wyśbraźŚie naszych odbiorców, by my leli - mieli swoje zdanie – dśdała Kępczyk. Do śgłśszśŚegś przed 
kilkoma miesi cami konkursu na opracowanie scenariusza kreatywnego programu edukacyjno-kulturalnego oraz 
koncepcji architektoniczno-urbanistycznej parku, zgłśsiły się 23 pracownie. Projekty przysłałś 12 z nich, a do fiŚału 
zakwalifikowano sze ć pśmysłów. Jury konkursu, zorganizowanego przy udziale kieleckiego śddziału Stowarzyszenia 
Architektów Polskich SARP, pierwsz  Śagrśdę przyzŚałś Grupie Architektonicznej Domino ze Szczecina. Za szczególny 
walor zwycięskiej koncepcji jurorzy uznali "pśdział przestrzeni dwiema prśstśpadłymi osiami kompozycyjnymi, dzięki 
czemu teren zyskał dwie odmienne perspektywy. Dzięki temu zabiegowi autorzy zyskali cztery wŚętrza parkowe, które 
wypełŚili różŚ  tre ci ". Doceniono także "elastyczny scenariusz" przestrzeni. - W konkursie byłś dużś elementów – 
architektura, scenariusz edukacyjny, program funkcjonalny, multimedia - i w każdej pracy jaka  przestrzeń kulała. 
Wybrali my pracę, która jest najbardziej otwarta wiatśpśgl dśwś, mśżŚa w Śi  iŚgerśwać i rśzmawiać z twórcami – 
śceŚiła Kępczyk. Dyrektor wskazała, że zalecenia pokonkursowe dla twórców będ  dśtyczyły m.in. dopracowanie 
szczegółów narracji scenariusza i koncepcji strefy zieleni. Pśmysł projektantów zakłada utworzenie w parku czterech 
ogrodów tematycznych pś więcśŚych: komiksom, legendom, pświe ciśm oraz bajkom i ba Śiśm. Znajda się w nich 
multimedialne stanowiska, przybliżaj ce tre ci prezentowanych historii i służ ce zabawie. W parku będzie też mini-zoo, 
grota solna i pawilon dś wiadczalŚy. Na potrzeby gś ci powstanie kawiarnia, hotel i parking. Przy wej ciu do parku 
znajdzie się skate-park i arboretum – dśstępŚe bezpłatŚie dla wszystkich chętŚych.  
         
          



PORTAL „ONET.PL”   
więtśkrzyskie: 20 mln zł ma kśsztśwać park edukacyjny Europejskiego Centrum Bajki 

 
Wszystkie atrakcje parku będ  dostoswane do potrzeb dzieci z różŚymi rodzaju ŚiepełŚśprawŚś ciami – fizycznymi czy 
intelektualnymi. Według załśżeń, Akademia Bajki będzie dśstępŚa dla zwiedzaj cych przez cały rok, tylko czę ć atrakcji 
będzie nieczynna w miesi cach zimowych. Park będzie mśżŚa zwiedzać z przewodnikiem lub samodzielnie – 
wykśrzystuj c cyfrśw  lub tradycyjŚ  mapę. ECB zamierza starać się o dofinansowanie wartego 20 mln zł 
przedsięwzięcia z funduszy unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa więtśkrzyskiegś. 
Szacuje się, że inwestycja będzie mśgła się rśzpścz ć w 2018 r., a jej realizacji potrwa dwa lata. W ocenie marszałka 
województwa więtśkrzyskiegś Adama Jarubasa, ECB Śależy do najciekawszych, najbardziej dynamicznie rśzwijaj cych 
się jednostek kultury w regionie. - Widać po kilku latach funkcjonowania, że instytucja piękŚie wpisała się w krajobraz 
naszej oferty turystycznej i notuje rekordy frekwencyjne – zauważył Jarubas. Europejskie Centrum Bajki im. Kśziśłka 
Matśłka w Pacanowie, czyli nowoczesny, dziecięcy dom kultury, zbudowano w 2010 r. W wielofunkcyjnym obiekcie dla 
dzieci znajduje się biblioteka z czytelŚi  i księgarŚi , kino, sala teatralna oraz sale warsztatowe – gdzie odbywa się 
szesŚa cie rodzajów zajęć. Budynek śtaczaj  ogród z altanami, a także kuźŚia, która ma upamiętŚiać słyŚŚych kowali 
ze "120 Przygód Kśziśłka Matśłka". Nad stawem swoje miejsce zŚalazł amfiteatr. Na śdwiedzaj cych placówkę czeka 
też Śiezwykła wystawa pt. "Bajkowy wiat", utrzymana w charakterze interaktywnej zabawy, przy wykorzystaniu m.in. 
technik multimedialnych. Pśmysłśdawc  przekształceŚia Pacanowa w Eurśpejsk  Stślicę Bajki był Waldemar D brśwski - 
minister kultury w latach 2002-2005. Z jego inicjatywy w 2003 r. w miejscśwś ci zorganizowano pierwszy Festiwal 
Kultury Dziecięcej, który odbywa się co roku w czerwcu. W Centrum śdbywaj  się też rozmaite festiwale i konkursy o 
skali ogólnopolskiej - ok. 50 wydarzeń rocznie. Kśziśłka Matśłka - patrona placówki, pśdróżŚika szukaj cegś 
Pacanowa - pśwśłali do życia w 1933 r. pisarz Kornel Makuszyński i rysownik Marian Walentynowicz w ksi żce "120 
Przygód Kśziśłka Matśłka". W kolejnych latach pśwstały jeszcze kolejne trzy tomiki traktuj ce o przygodach tego 
bohatera. W zeszłym roku ECB śdwiedziłś ponad 172 tys. turystów. 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Akademia Bajki powstanie w Pacanowie 
 
Pracownia architektoniczna Domino ze Szczecina wygrała konkurs na wykonanie 
koncepcji Parku Edukacyjnego "Akademia Bajki" w Pacanowie. Inwestycja warta 20 
milionów złśtych ma pśwstać na 2-hektarowej działce Europejskiego Centrum Bajki im. 
Kśziśłka Matśłka. Architekci musieli przygśtśwać projekt, ł cz cy architekturę, 
scenariusz edukacyjny i multimedia. Zwycięski zespół zaprśpśŚśwał pśdział działki na 4 
czę ci tematyczne. Przewidziano np. ogród pświe ci, ogród bajek i ba Śi oraz ogród 
komiksu z wieloma znanymi postaciami - mówi dyrektor Europejskiego Centrum Bajki 
Karolina Kępczyk. W ród nich miałyby się zŚaleźć Tytus, Romek i Atomek oraz Kajko i 
Kokosz. Projektanci chc , by pśwstała także grota solna i kawiarnia wbudowana w skarpę, 
mini zoo, a także śkśłś 30 miejsc noclegowych. Nowe rśzwi zaŚia będ  dostosowane dla 
potrzeb osób ŚiepełŚśsprawŚych, które staŚświ  śkśłś 30% zwiedzaj cych Centrum 
Bajki. Karolina Kępczyk liczy także na zainteresowanie ze strony kuracjuszy z Buska-
Zdroju i Solca-Zdroju. Dzięki rozbudowie placówkę będzie mśgłś zwiedzić śkśłś 2 
tysięcy turystów dziennie. Obecnie mśże to być maksymalnie 650 osób, a 
zapotrzebowanie jest dwa razy większe - mówi marszałek województwa więtśkrzyskiegś 
Adam Jarubas. Rozbudowa pozwoli uŚikŚ ć sytuacji, w której turysta, przejeżdżaj c przez 
Pacanów i chc c zwiedzić obiekt, dowiaduje się, że mśże to zrśbić np. dopiero za 
miesi c. PieŚi dze na realizację inwestycji maj  pśchśdzić z dotacji unijnych dla 
województwa więtśkrzyskiegś. 
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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
WORD przygotowany na brak CEPiK 
 
Nowa ustawa o kieruj cych pojazdami nie wejdzie w życie w planowanym terminie, czyli 4 
stycznia. Przepisy miały wprśwadzić m.in. okres próbny dla młśdych kierowców. 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pśiŚfśrmśwałś Radio Kielce, że termin przesuŚiętś, 
bo wci ż nie zśstała wdrśżśŚa Centralna Ewidencja Kierowców i Pojazdów. System ma 
grśmadzić dane, ŚiezbędŚe do uzyskiwania praw jazdy i rejestracji pojazdów. Czesław 
Dawid- dyrektor Wojewódzkiego O rśdka Ruchu Drogowego w Kielcach pśdkre la, że 
instytucja była przygotowana na to, że system CEPiK nie będzie fuŚkcjśŚśwał. Dlatego 
przedłużśŚa zśstała umowa z Pślsk  WytwórŚi  Papierów Wartś ciśwych, której system 
informatyczny miał być zast piśŚy przez CEPiK. Nowy termin wej cia w życie nowych 
przepisów nie jest znany. Ma zśstać śkre lśŚy po wykonaniu przez Ministerstwo 
Cyfryzacji audytu technicznego systemu CEPiK i śkre leŚiu czasu potrzebnego do jego 
usprawnienia. 
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SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
Dar dla "Szlachetnej paczki"   
 
Po raz pi ty Urz d Marszałkśwski Województwa więtśkrzyskiegś przył czył się do akcji "Szlachetna 
paczka" Stowarzyszenia WIOSNA ks. Jacka Stryczka. W dniach 2 i 3 grudnia w ród pracowników 
przeprowadzona zśstała publiczna zbiórka pieŚiędzy. Zebrano 4 tys. 645 zł 8 gr. PieŚi dze zśstaŚ  
przeznaczone na przygotowanie wi teczŚej paczki dla pani Marii z Kielc, która samotnie wychowuje 
trzy córki: Olę (18 l.), Kasię (3 l.), Patrycję (3 l.).  Kupione będ  ŚajważŚiejsze rzeczy, których rodzinie 
brakuje. Pani Maria wymieŚiła czajnik, mikser, pśŚieważ stary uległ zniszczeniu, a jest to ŚiezbędŚy 
przedmiot w domu przy trójce dzieci, chciałaby upiec też ciasto na więta. Potrzebna jest rówŚież 
pś ciel, bo rodzina nie posiada drugiego kompletu na zmiaŚę. Ze względu na to, że dziewczynki 
bardzo szybko rśsŚ  potrzebna jest też śdzież, podstawowa żywŚś ć oraz produkty ŚiskśsłśdzśŚe, 
materiały szkolne.  Rodzina zśstała wybrana spś ród wskazanych jako pśtrzebuj ce pomocy na 
stronach internetowych akcji "Szlachetna paczka". 



PORTAL „ONET.PL”   
więtśkrzyskie: multimedialna wystawa o ludzkim organizmie 

 
Jak wygl daj  płuca palacza, w jaki sposób działa serce, jak zmierzyć refleks – to tylko niektóre pytania, na które 
odpowiedzi zŚajd  śdwiedzaj cy wystawę "Człświek-Niezwykła Maszyna", śtwart  wczoraj Centrum Nauki Da Vinci w 
Podzamczu.- Mamy 33 stanowiska, na których mśżŚa się czegś  ciekawego dświedzieć. AŚgażuj  zwiedzaj cych w 
różŚe zadania, dzięki którym pśzŚaj  tajemnice ludzkiego organizmu - pświedział dyrektor Regionalnego Centrum 
Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim, w skład którego wchodzi m.in. Centrum Nauki da Vinci, Michał 
Piast. Stanowiska wykśrzystuj  różŚe technologie bazuj ce na informatyce, grafice komputerowej, optyce czy 
mechatronice. Dzięki temu s  w pełŚi interaktywne. W ten sposób na przykład zwiedzaj cy kśrzystaj c z rowerka 
stacjonarnego, mśże zśbaczyć na ekranie, jak w danym momencie pracuje i wygl da jego szkielet oraz jak pracuj  
poszczególne stawy. W innym miejscu mśżŚa za pśmśc  niewielkiej piłki oraz prostego modelu układu pokarmowego 
zśbaczyć, w jaki sposób działa np. przełyk czy jelita. Ciekawy jest także pulsometr, który na ekranie prezentuje 
dśkładŚie odwzorowany model ludzkiego serca, "bij cegś" w tym samym tempie jak serce zwiedzaj cegś. Dużym 
zainteresowaniem cieszy się także mśżliwś ć zmierzenia pśjemŚś ci płuc i porównania jej z innymi osobami, które 
zdecydśwały się na takie "badanie" w centrum nauki. Tuż obok mśżŚa pśrówŚać płuca osoby Śiepal cej z pokrytym 
czarŚ  substaŚcj  układem oddechowym Śałśgśwegś palacza. Piętrś wyżej zainstalowano m.in. przezroczysty cylinder 
śbrazuj cy, jak dużś jest wody w organizmie człświeka oraz specjalŚ  bieżŚię pśzwalaj ca na sprawdzenie swoich 
śsi gów na krótkim dystansie i porównania ich z wynikami aktualnego mistrza wiata w biegach. Ciekawie wygl da 
także czę ć pś więcśŚa mózgowi. Poprzez gry zręczŚś ciśwe i logiczne mśżŚa sprawdzić czas swojej reakcji na 
zmieŚiaj ce się otoczenie oraz pamięć. Ten dział wystawy cieszy się zainteresowaniem zarówno w ród dzieci, jak i 
dśrśsłych. Według Piasta, nowa, stała ekspozycja "bezpś redŚiś Śawi zuje do spojrzenia na wiat i rozumienia nauki 
przez patrona Centrum - Leonarda da Vinci". ZazŚaczył, że placówka już my li nad kolejnymi przedsięwzięciami. - 
Chcemy, by to miejsce byłś iŚspiracj . Być mśże które  z dzieci śdwiedzaj cych ekspśzycję za kilka, czy kilkaŚa cie lat 
zdecyduje się studiśwać medycyŚę, na przykład na uruchomionym wła Śie kierunku lekarskim na uniwersytecie w 
Kielcach - pświedział. Pśdkre lił, że twórcom zależy na budzeniu "ciekawś ci wiata" zarówno w ród Śajmłśdszych, jaki 
i ich rodziców. Wystawę przygśtśwałś polsko-estśńskie konsorcjum. Jej stworzenie kśsztśwałś 3,5 mln zł, z czego 
większś ć rśdków pśchśdziła z funduszy unijnych. Budowa i przygotowanie Centrum Nauki "Leonardo da Vinci" 
kśsztśwałś 18 mln zł. 85 proc. rśdków pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa 
więtśkrzyskiegś na lata 2007-2013. 10 proc. dśłśżył samśrz d województwa, a 5 proc. budżet państwa. Centrum 

Nauki zlokalizowane jest w pśłśżśŚym kilkaŚa cie kilometrów na pśłudŚie od Kielc Podzamczu Chęcińskim, w 
kompleksie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego. 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Pśprawi  kśmfśrt pacjeŚtów śŚkślśgii 
 
Pacjenci więtśkrzyskiegś Centrum Onkologii już od nowego roku będ  diagnozowani za 
pśmśc  nowoczesnego rezonansu magnetycznego 3T. To  urz dzeŚie, którym mśże 
pśchwalić się niewiele placówek w Polsce. Dyrektor placówki, StaŚisław Góźdź pśdkre la, 
że to pierwsze tego typu urz dzeŚie w województwie. Obraz uzyskany dzięki badaniu 
rezonansem 3T,  pomaga bardzo dśkładŚie zdiagŚśzśwać rodzaj i wielkś ć nowotworu. 
Dzięki temu stosowanie radioterapii jest bardzo precyzyjne. Takie leczenie jest bardziej 
skuteczne i precyzyjne.  Tomasz Dróżdż, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej 
dodaje, że dzięki wykorzystaniu nowego sprzętu, badanie trwa krócej, jest także bardziej 
komfortowe dla pacjentów. - To dzięki większej przestrzeni, w której przebywa pacjent 
podczas badania -  mówi Tomasz Dróźdź.  Badanie rezonansem magnetycznym 
stosowane jest wła ciwie we wszystkich dziedzinach medycyny. W więtśkrzyskim 
Centrum Onkologii dziennie korzysta z niego 50 pacjentów. PieŚi dze na realizację 
inwestycji pozyskano z Ministerstwa Zdrowia. Z rezonansu magnetycznego CO będ  
mogli kśrzystać także pacjenci z innych placówek oraz osoby pśtrzebuj ce tego typu 
diagnostyki. 
 





 
PRZEGL D PRASY 

9 grudnia 2015 roku 
 

Urz d 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 przegl d prasy w Serwisie Biura Prasowego 







 
PRZEGL D PRASY 

10 grudnia 2015 roku 
 

Urz d Marszałkśwski 
Wśjewództwa więtśkrzyskiegś 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 

ZeskaŚuj kśd QR i przeczytaj przegl d prasy w Serwisie Biura Prasśwegś 



PORTAL „ONET.PL”   
Po raz 17 przyznano " więtśkrzyskie Nagrody Jakś ci" 
 
Już po raz siedemnasty pśzŚali my laureatów prestiżśwegś konkursu " więtśkrzyska Nagroda Jakś ci". 
WyróżŚieŚie jest ukłśŚem dla przedsiębiśrstw, instytucji i organizacji, które w sposób szczególny przykładaj  
wagę do wiadczśŚych usług. Podobnie, jak w latach ubiegłych na gali wyróżŚiśŚś projekty w ramach VII 
edycji konkursu " więtśkrzyski Racjonalizator". 8 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach po raz 
kolejny nagrodzono laureatów konkursu " więtśkrzyskie Nagrody Jakś ci". Sze ć nagród główŚych oraz dwa 
wyróżŚieŚia odebrali przedstawiciele więtśkrzyskich przedsiębiśrstw, instytucji i organizacji z r k marszałka 
województwa więtśkrzyskiegś, Adama Jarubasa oraz przewśdŚicz cegś Sejmiku Województwa 
więtśkrzyskiegś, Arkadiusza B ka. To jest jedna z takich gal, gdzie dostrzegamy firmy, które, aby 

uczestŚiczyć w konkursie musz  pśddać się szczegółśwemu audytowi. To nie jest plebiscyt, gdzie płaci się za 
Śagrśdę, a takie też mamy. W tym wypadku trzeba się przyłśżyć, pśddać szczegółśwej analizie 
funkcjonowania procesów produkcyjnych, zarz dzaŚia firm . Ta nagroda ma absolutnie wyj tkśw  wartś ć – 
mówi Adam Jarubas, marszałek województwa więtśkrzyskiegś. Nagrodzeni oraz wyróżŚieŚi " więtśkrzysk  
Nagrśd  Jakś ci" nie kryli swojego zadowolenia z tego wyj tkśwegś wyróżŚieŚia. Nagroda jest bardzo dużym 
wyróżŚieŚiem w skali przedsiębiśrstw w naszym regionie. To daje nam podium lidera w doskonaleniu 
umiejętŚś ci i dbaniu o jakś ć w naszych wyrobach, z czego się bardzo cieszymy. Każda nagroda 
dśwartś ciśwuje i człświek stara się zbierać jak najlepsze owoce swojej pracy. Cieszymy się z takich nagród, 
co daje nam pułap, że firma rozwija się w bardzo dobrym kierunku, dynamicznie i jest postrzegana jako dobra 
firma w regionie – mówi Mariusz Dziuba, dyrektor do spraw badań i rozwoju w Przedsiębiśrstwie 
WielśbraŚżśwym DEFRO. Nagroda jest wielkim wyróżŚieŚiem i uznaniem dla pracowników oraz tego, co 
robimy. To Śaprawdę duże uznanie, a szczególnie duże uznanie dla takiej małej firmy, która pomaga w swojej 
pracy w budowaniu biznesu małym przedsiębiśrcśm, główŚie z segmentu kategorii micro – mówi Krzysztof 
Kśbryń z Funduszu Pśżyczkśwegś Województwa więtśkrzyskiegś Sp. z o.o. w Kielcach. Co rok kapituła 
konkursu ma twardy orzech do zgryzienia przy wyborze najlepszych. Trzeba by gruntownie przeaŚalizśwać 
dśkumeŚtację, jak  tworzy kapituła. Eksperci z kapituły, za każdym razem podczas gali uzasadŚiaj  ten wybór 
w specyficznej laudacji. My lę, że to jest honor dla takich firm, że pśddaj  się temu sprawdzeniu, ale s  
gotowym wzorcem do Śa ladśwaŚia dla innych – mówi Adam Jarubas. Akcentem artystycznym gali był występ 
tancerzy ze Szkśły Tańca Towarzyskiego "Charleston" oraz zespśłu muzycznego Chmielnikers. 

 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Pśwstała Wśjewódzka Rada Dialśgu SpśłeczŚegś 
 
W Kielcach rśzpśczęła działalŚś ć Wojewódzka Rada Dialogu SpśłeczŚegś. W jej skład 
wchśdz : samśrz dśwcy, przedstawiciele rz du w terenie, pracodawcy i zwi zkśwcy. 
Rada zśstała pśwśłaŚa na mocy nowej ustawy i zast piła działaj c  dotychczas 
Wśjewódzk  Kśmisję Dialogu SpśłeczŚegś, której prace przez kilkaŚa cie ostatnich 
miesięcy były sparaliżśwaŚe z powodu bojkotu przez zwi zki zawodowe. Nowe gremium 
będzie miałś swój budżet, będzie mśgłś iŚicjśwać zmiany w prawie i zgłaszać swoje 
projekty ustaw. Przez pierwszy rok przewśdŚicz cym Wojewódzkiej Rady Dialogu 
SpśłeczŚegś będzie marszałek Adam Jarubas. W rozmowie z Radiem Kielce pświedział, że 
zrobi wszystko, by prowadzony dialog przyŚśsił dobre rśzwi zaŚia, dśtycz ce chśćby 
inwestycji drogowych, czy problemów, z którymi bśrykaj  się pracownicy więtśkrzyskich 
firm. PrzewśdŚicz cy więtśkrzyskiej "SślidarŚś ci" Waldemar Bartosz pśdkre lił, że 
oczekiwania zwi zku wobec Wojewódzkiej Rady Dialogu SpśłeczŚegś s  jasne i klarowne. 
Jak pświedział - zwi zkśwcy licz , że wypracowane przez radę opinie i stanowiska będ  
wdrażaŚe w życie.  Przedstawiciel Pracodawców RP Aleksander Kabziński jest zdania, że 
rada na pścz tku powinna zaj ć się aktualnymi problemami, pśŚieważ Wojewódzka 
Komisja Dialogu SpśłeczŚegś w ostatnim czasie nie fuŚkcjśŚśwała. JedŚ  z takich spraw 
jest przebudowa trasy nr 7 na odcinku od Skarżyska do granic z województwem 
mazowieckim, zablokowana przez ekologów. Do tego tematu wrócimy w jutrzejszej 
Rozmowie Dnia. Naszym gś ciem o 8.30 będzie wiceprzewśdŚicz cy więtśkrzyskiej 
"SślidarŚś ci" Mieczysław Gójski. 
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