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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 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
" więtśkrzyska Victoria" po raz ósmy. MśżŚa zgłaszać kandydatury 
 
Samśrz d województwa organizuje ósm  już edycję nagrody " więtśkrzyska Victoria". 
WyróżŚieŚia wręczaŚe s  osobom i instytucjom, które swśj  prac  przyczyŚiaj  się do 
rozwoju i promocji regionu. Tegorocznych zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali, 
która śdbędzie się 9 lutego w Filharmonii więtśkrzyskiej w Kielcach. Nagrody 
przyznawane s  w trzech kategoriach: "Przedsiębiśrczś ć" - dla firm, "Samśrz dŚś ć" - 
dla gmin i powiatów, "Osśbśwś ć” - dla osób fizycznych. Formularze zgłśszeŚiśwe i 
szczegółśwe informacje, dśtycz ce " więtśkrzyskiej Victorii" dśstępŚe s  na stronie 
internetowej urzędu marszałkśwskiegś. ZgłśszeŚia Śależy przesłać do 15 stycznia na 
adres urzędu. 
 
Urz d Marszałkśwski Województwa więtśkrzyskiegś  
al. IX Wieków Kielc 3  
25-516 Kielce  
(z dopiskiem " więtśkrzyska Victoria") 
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Urz d Marszałkśwski 
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SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
Urz d Marszałkśwski Wśjewództwa więtśkrzyskiegś w Kielcach zśstał uhśŚśrśwaŚy medalem  
 
Zarz du GłówŚegś Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. WyróżŚieŚie urz d śtrzymał 
za pomoc i współpracę przy realizacji, wspieraniu i promowaniu turystyki i kultury na ziemi koneckiej. 
O odznaczenie Urzędu Marszałkśwskiegś w Kielcach wŚiśskśwał śddział Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego w Kśńskich, który pśdkre lił dśbr  współpracę w zakresie kultury i 
turystyki, a zwłaszcza za wspieranie corocznej nagrody „Superpiechur więtśkrzyski”. Jest to honorowy 
tytuł nadawany przez Kapitułę, która składa się z organizatorów długśdystaŚsśwych imprez 
turystyczno-rekreacyjnych w województwie więtśkrzyskim. Jest nadawany tym, którzy pieszo 
pokonali co najmniej 290 kilometrów tras turystycznych. Urz d Marszałkśwski zśstał doceniony także 
za pomoc w utrzymaniu szlaków turystycznych na terenie regionu, prśmścję Ziemi Koneckiej na 
targach, czy wspieranie zabytkowych obiektów na ekspozycjach w Muzeum Regionalnym PTTK w 
Kśńskich.  Muzeum posiada bogaty zbiór eksponatów zwi zaŚych z histśri  miasta i jego okolic, np. z 
przemysłem, śdlewŚi  żeliwa. S  też elementy etnograficzne,  zbiory sztuki ludowej, czy przedmioty 
śpświadaj ce histśrię turystyki lokalnej. 



PORTAL „ONET.PL”   
Drogi w ród główŚych inwestycji w regionie w 2016 r. 
 
2016 rok będzie kolejnym, w którym budowa i przebudowa dróg będ  staŚświły Śajwiększ  czę ć inwestycji w 
regionie. Widać to m.in. w strukturze wydatków budżetu samśrz du województwa. Mimo mniejszego Śiż w 
latach ubiegłych budżetu nie zapominamy o inwestycjach - przekśŚywał dziennikarzy marszałek województwa 
więtśkrzyskiegś Adam Jarubas. - To skromniejszy, ale nadal prorozwojowy budżet - pświedział. - Je li 

patrzymy na strukturę wydatków, to on taki w istocie jest. Je li porównamy sobie inne budżety, je li prawie 50 
proc. (45,66 proc.) jest kierowane na inwestycje maj tkśwe i jest to trzecie miejsce w kraju pod względem 
tego wskaźŚika w wydatkach śgółem, jest to budżet prorozwojowy - przekśŚywał Jarubas. Według zestawienia 
zaprezentowanego podczas sesji budżetśwej przez skarbnika woj. więtśkrzyskiegś Marię Fidzińsk -
Dziurzyńsk  pod względem procentowego udziału wydatków maj tkśwych w wydatkach śgółem wyższy 
odsetek figuruje jedynie w projektach budżetów woj. lubelskiego (48,58 proc.) i małśpślskiegś (46,31 proc.). 
W 2016 r. Śajwiększ  czę ć inwestycji wojewódzkich staŚświć będ  przedsięwzięcia z zakresu transportu i 
ł czŚś ci. W tym dziale przewidziano 171,6 mln zł, czyli niemal trzeci  czę ć wszystkich wydatków 
przewidzianych w budżecie. - Mamy dwa programy, z których mśżemy czerpać pieŚi dze – to jest Rozwój 
Polski Wschodniej oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa więtśkrzyskiegś - pświedział dyrektor 
więtśkrzyskiegś Zarz du Dróg Wojewódzkich ( ZDW) Damian Urbanowski. ZDW do 30 marca 2016 r. będzie 

składał projekty do konkursu w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej. Wiadomo już, że dysponuje 
czterema projektami, które maj  szaŚsę być zrealizowane z tej puli. Chodzi o drśgę wśjewódzk  761 między 
Piekoszowem a JawśrzŚi , przy której planowane s  tereny inwestycyjne. Chodzi o pśł czeŚie ich z węzłem 
Kielce-Jaworznia na ekspresowej S7. Drugi projekt dotyczy znacznie śbci żśŚej przez ruch samochodów 
ciężarśwych drogi 762 ChęciŚy Małśgśszcz. W grę wchodzi ok. dziesięciśkilśmetrśwy odcinek pśłśżśŚy w 
granicach gm. ChęciŚy, a tym samym Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Innym dużym projektem jest 
droga Kielce-Daleszyce (764), która ma zśstać poprowadzona poza terenami zabudowanymi oraz czę ć 
obwodnicy Chmielnika od drogi krajowej nr 73 do wojewódzkiej 765. Z kolei w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego jeszcze w tym roku planowane s  inwestycje, co do których już s  decyzje 
zezwalaj ce na ich rśzpśczęcie (ZRID). Chodzi m.in. o drśgę 754 Z Ostrowca więtśkrzyskiegś przez Bałtów 
do granicy z Mazowszem (dalej ta droga prowadzi do nowego mostu na Wi le w Kamieniu (granica woj. 
mazowieckiego i lubelskiego).         



PORTAL „ONET.PL”   
Drogi w ród główŚych inwestycji w regionie w 2016 r. 
 
Nieopodal kontynuowane będ  prace na drodze 755, tym razem kśŚceŚtruj ce się na obwodnicy Ćmielśwa. 
Istnieje też szansa na realizację czę ci układu obwodnicowego pśłśżśŚegś w pśłudŚiśwś-wschodniej czę ci 
regionu Staszowa. Drogi to nie jedyne inwestycje planowane przez samśrz d wojewódzki. Planowana jest 
rozbudowa biblioteki wojewódzkiej oraz dśkśńczeŚie prac w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w 
Michniowie (pow. skarżyski). Jak pświedział PAP Jarubas, chciałby, aby "na przełśmie przyszłegś roku" działa 
tam już wystawa stała. Marszałek przyzŚał, że zŚacz ce inwestycje unijne będ  widoczne dopiero w kolejnych 
latach. Spodziewa się, że Śajwięcej wydatków zwi zaŚych ze rśdkami unijnymi mśże Śast pić w latach 2017-
2019. Na większe inwestycje w kolejnych latach czeka także miasto Kielce, co widać w skromniejszym 
inwestycyjnie budżecie. - 2016 r. pśstaŚświli my przezŚaczyć na planowanie i przygotowywanie się do 
składaŚia wniosków na realizację konkretnych projektów - pświedziała miejska skarbnik Barbara Nowak. 
Chodzi m. in. o przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji, pozyskanie gruntów i zezwśleń 
ŚiezbędŚych do ich realizacji i przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów. Na zakup Śieruchśmś ci 
miasto ma wydać ok. 32 mln zł. S  one potrzebne m.in. pod przyszł  budśwę Centrum KształceŚia 
Ustawicznego i Praktycznego czy inwestycje drogowe. Zarezerwowano też rśdki na zakup dworca 
autobusowego. Ponad 5 mln zł będzie przeznaczone na realizacje 16 przedsięwzięć, zgłśszśŚych i wybranych 
przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Dśtycz  one m.in. budowy boisk, bezpiecznych 
przej ć dla pieszych i siłśwŚi zewŚętrzŚych. W ród inwestycji warto wspśmŚieć także dalsz  rśzbudśwę drogi 
krajowej nr 7 prśwadz cej przez więtśkrzyskie z Trójmiasta do Krakowa i na pśłudŚie kraju do parametrów 
drogi ekspresowej. Prace będ  kontynuowane przede wszystkim na odcinku na pśłudŚie od Kielc. 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
więtśkrzyskie filmśwś - Śśwy pśmysł Śa prśmścję regiśŚu 

 
Urz d Marszałkśwski Województwa więtśkrzyskiegś przygśtśwał publikację pt. 
" więtśkrzyskie filmowo". Zawiera ona zdjęcia i informacje o miejscach lubianych przez 
filmowców oraz spoty i filmy, prśmuj ce region więtśkrzyski. Na dśł czśŚej do 
publikacji płycie DVD zŚalazły się produkcje, które pśwstały w ci gu ostatnich 4 lat. 
Zśstały one podzielone na 3 czę ci, pśkazuj ce pśteŚcjał turystyczny, przyrodniczy i 
gospodarczy województwa – mówi dyrektor departamentu odpowiedzialnego za prśmścję 
Jacek Kowalczyk. W czę ci turystycznej s  np. spoty turystyki uzdrowiskowej i zimowej, a 
także film Krzysztofa Pęczalskiegś i Radśsława Hendla "Sabat Czarownic". W czę ci 
przyrodniczej jest m.in. film o Nidzie, z tekstami Adama Ochwanowskiego i Jerzym Trel  
w roli narratora. Z kolei w czę ci gospodarczej umieszczono m.in. nowy spot Miasta 
Kielce i prśdukcję Urzędu Marszałkśwskiegś ze SpecjalŚ  Stref  EkśŚśmiczŚ  
"Starachowice". Ksi żka zśstała wydana w Śakładzie 6 tysięcy egzemplarzy. Trafi min. do 
regionów partnerskich, polskich ś rśdków informacji turystycznej za graŚic , inwestorów 
i turystów. Pojawi się na targach, imprezach kulturalnych i w biurach pśdróży. Dśł czśŚe 
do niej filmy i spoty mśżŚa też śbejrzeć na stronie swietokrzyskie.travel. Urz d 
Marszałkśwski zamierza też prśmśwać województwo przez ćmielśwsk  pśrcelaŚę. We 
współpracy z Markiem Cecuł  pśwstałś kilka wzorów filiżaŚek z logo województwa. 
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Urz d Marszałkśwski 
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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
więtśkrzyskie na Targach Turystycznych ITB w Berlinie 

 
Region więtśkrzyski promuje się od rśdy na MiędzyŚarśdśwych Targach Turystycznych 
ITB w Berlinie. To Śajwiększa impreza tej braŚży na wiecie, grśmadz ca co roku 200 
tysięcy osób. Polskie stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno turystów i 
pśdróżŚików, jak i touroperatorów, przewśźŚików oraz hotelarzy. Szczególnie chętŚie, 
nasz kraj śdwiedzaj  Niemcy- pśdkre la Jaroslaw Panek, Rzecznik Prasowy Regionalnej 
Organizacji Turystycznej Województwa więtśkrzyskiegś. Urz d Marszałkśwski i ROT 
przygśtśwały na to wydarzenie wiele publikacji, w kilku wersjach językśwych. S  to 
przewodniki, informatory, mapy i ulotki, zachęcaj ce do odwiedzenia naszego regionu. 
Sporo wydawnictw dotyczy Szlaku Rowerowego Green Velo. Jarśsław Panek liczy, że 
gśtśw  już atrakcj  turystyczŚ   zaiŚteresuj  się teraz zagraniczne biura pśdróży. 
MiędzyŚarśdśwe targi Turystyczne ITB w Berlinie śdbywaj  się nieprzerwanie od 1966 
roku. Swśj  śfertę prezentuje na nich 10 tysięcy wystawców ze 180 państw. 
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Urz d Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 
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Urz d Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

Biuro Prasowe 
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Urz d Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

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

Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegl d prasy w Serwisie Biura Prasowego 
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Urz d Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

Biuro Prasowe 
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Urz d Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 
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Urz d Marszałkśwski 
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PORTAL „ONET.PL”   
więtśkrzyskie: badania: siedem zawodów deficytowych w regionie w 2016 r. 

 
Kierowcy i spawacze, lekarze, pielęgŚiarki, fryzjerzy nie powinni mieć trudŚś ci ze znalezieniem w 2016 r. pracy w woj. 
więtśkrzyskim. Największe problemy mśg  mieć ekśŚśmi ci, technicy budowlani i humaŚi ci – wynika z raportu 

"Barometr zawodów", opracowanego przez WUP w Kielcach. Rezultaty badania, przeprowadzonego w regionie po raz 
pierwszy, zaprezentowano podczas wtorkowej konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkśwskim Województwa 
więtśkrzyskiegś. "Barometr zawodów" jest eksperck  prśgŚśz , pśkazuj c  zapotrzebowanie na pracowników (177 

zawodów) we wszystkich powiatach regionu w danym roku. Dokument pokazuje, w jakich zawodach będ  mniejsze, a w 
jakich większe szanse na pracę. Eksperci sklasyfikowali zawody w trzech grupach: deficytowe, w których nie powinno 
być trudŚś ci ze znalezieniem pracy, zrówŚśważśŚe, w których liczba ofert pracy będzie zbliżśŚa do liczby osób 
zdolnych i chętŚych do pśdjęcia zatrudnienia i Śadwyżkśwe, w których znalezienie pracy mśże być trudniejsze, m.in. ze 
względu na niskie zapotrzebowanie rynku oraz wielu kandydatów spełŚiaj cych wymogi pracodawców. - Widać 
wyraźŚie, że braŚże, które w Śajbliższym czasie będ  rśzwijały się w regionie najdynamiczniej, to przede wszystkim 
braŚża transportowa. Wci ż poszukiwani s  dś wiadczeŚi, ale też młśdzi, z odpowiednimi kwalifikacjami kierowcy 
samochodów ciężarśwych, skłśŚŚi do podejmowania pracy poza miejscem zamieszkania – mówił, przybliżaj c raport 
Paweł Lulek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Kielcach. W regionie wyśdrębŚiśŚś siedem zawodów deficytowych. 
Poszukiwani s : kierowcy ci gŚika siśdłśwegś (prawo jazdy kat. C+E, uprawnienia do przewozu różŚegś rodzaju 
towarów) i kierowcy ciężarówek (prawo jazdy kat. C), wykwalifikowani spawacze (metśd  spawania MIG/MAG oraz 
metśd  TIG) i fryzjerzy – z odpowiednimi umiejętŚś ciami praktycznymi. Jest też duże zapotrzebowanie na lekarzy i 
pielęgŚiarki, z aktualnymi uprawnieniami do wykonywania zawodu. Wg Lulka, tendencja będzie się utrzymywała w 
kolejnych latach, m.in. ze względu na rśzwijaŚ  w regionie turystykę uzdrświskśw . W badaniu wyróżŚiśŚś też 125 
zrówŚśważśŚych profesji, z takich braŚż jak: budowlana (m.in. iŚżyŚierświe budownictwa, betoniarze i zbrojarze, cie le 
i stolarze, ceramicy i rzemie lŚicy obróbki szkła, murarze, posadzkarze), mechaniczna i elektryczna (iŚżyŚierświe 
mechanicy, specjali ci automatyki i robotyki, blacharze samochodowi, operatorzy obrabiarek, hydraulicy, technicy 
elektrycy), spśżywczś-gastronomiczna (piekarze, masarze, szefowie kuchni) i medyczna (asystenci dentystyczni, 
fizjoterapeuci, opiekunowie osób starszych). Zaliczono tu też specjalistów informatyki i pracowników usług dla biznesu 
– główŚie księgśwych i prawniczych. 34 zawody zakwalifikowano jako profesje Śadwyżkśwe.  
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- To główŚie politolodzy, filozofowie, socjologowie - absolwenci ogólnorozwojowych, humanistycznych kierunków 
studiów. Także pewne rodzaje zawodów budowlanych, zwłaszcza w odniesieniu do osób, które nie pśsiadaj  wysokich 
kwalifikacji – wyliczał Lulek. Problemy ze znalezieniem pracy w regionie mśg  też  mieć nauczyciele i pedagodzy, 
specjali ci administracji publicznej, technicy mechanicy oraz specjali ci rolnictwa i le Śictwa. W tej kategorii wymienia 
się też spśr  grupę zawodów, wymagaj cych kwalifikacji na poziomie redŚiej szkśły zawodowej, m.in. technik 
technologii żywŚś ci, technik żywieŚia, technik ekonomista, technik mechanik oraz profesji absolwentów różŚegś 
rodzaju szkół gastronomicznych. W dokumencie wskazano, że wielu absolwentów tych szkół nie ma odpowiednich 
kwalifikacji, dś wiadczeŚia, brakuje im też samśdzielŚś ci. Z kolei starsze osoby maj ce dś wiadczeŚie w swoich 
braŚżach, które na jaki  czas wypadaj  z rynku pracy, trac  prawo do wykonywania zawodu (np. pielęgŚiarki). Częstś 
też nietrakcyjne warunki pracy pśwśduj  Śiechęć potencjalnych pracowników do podejmowania zatrudnienia. Raport ma 
pomóc WUP w monitorowaniu sytuacji na lokalnym rynku pracy. Mśże służyć Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy do 
opiniowana wniosków szkół o otwarcie nowych kierunków kształceŚia, pśmagać doradcom zawodowym w udzielaniu 
porad bezrobotnym i w planowaniu cieżki rozwoju zawodowego. Według Lulka, nie ma "rzetelnej i uczciwej" 
odpowiedzi na pytanie zadawane doradcom częstś przez młśdych ludzi - jaki zawód zagwarantuje w przyszłś ci 
stabilne zatrudnienie. - Nie ma odpowiedzi na to pytanie(…) pśŚieważ ekonometria rynku pracy mówi wyraźŚie, że 
tylko prognozy krótkookresowe mśg  być w tym względzie wiarygodne (…) Zawód przyszłś ci to po prostu "elastyczny 
specjalista", ktś  gotowy przekwalifikśwać się w dowolnym momencie życia, ktś  kto potrafi skśmercjalizśwać 
posiadane, najlepiej unikatowe kwalifikacje zawodowe – śceŚił Lulek. W przygotowaniu "Barometru zawodów" 
uczestniczyli m. in. eksperci z Powiatowych Urzędów Pracy i prywatnych agencji zatrudnienia. Dokument mśżŚa 
śdŚaleźć na stronie internetowej kieleckiego WUP. Podobne barometry opracowano we wszystkich województwach w 
kraju. W woj. więtśkrzyskim na koniec grudnia 2015 r. bez pracy pśzśstawałś ponad 66 tys. osób – o ponad 9 tys. 
mniej Śiż w kśńcu 2014 r. Stopa bezrobocia wyŚiśsła 12,5 proc. Najwięcej bezrobotnych jest w powiecie skarżyskim, 
opatowskim i koneckim, najmniej - w buskim, włśszczśwskim i w Kielcach. 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
NśmiŚśwaŚś kaŚdydatów dś " więtśkrzyskiej Victśrii" 
 
Kapituła „ więtśkrzyskiej Victśrii” ŚśmiŚśwała kandydatów do nagrody marszałka 
województwa w kategoriach: Osśbśwś ć, Przedsiębiśrczś ć i Samśrz dŚś ć. O statuetkę 
ubiegać się będ  gminy: Bieliny, Daleszyce, Morawica, PśłaŚiec i Sitkówka- Nowiny oraz 
przedsiębiśrstwa: Effector SA, Polskie Składy Budowlane, Huta Szkła Gospodarczego 
Tadeusz Wrze Śiak, Niepubliczne Przedszkole Artystyczno- Językśwe „SłśŚeczkś” w 
Busku Zdroju oraz Stadnina Koni w Michałświe. W kategorii Osśbśwś ć na li cie 
nominowanych zŚaleźli się: Henryk Dłużewski - budowniczy pomników, autor m.in. 
słyŚŚej Czwórki Legionistów, ksi dz Jan Oleszko - rektor klasztoru na Karczówce, 
Grzegorz Pańtak - tancerz, zastępca dyrektora Kieleckiego Teatru Tańca, Mirśsław Pawlak 
- były wieloletni pśseł, działacz Ochotniczych Straży PśżarŚych, szef więtśkrzyskich 
strażaków oraz Aleksander Staniszew - nauczyciel z Pińczśwa, karateka, profesor 
ś wiaty. Do tegorocznej nagrody wpłyŚęły 53 zgłśszeŚia, Śajwięcej w kategorii 
Osśbśwś ć - pśiŚfśrmśwał sekretarz Kapituły Bernard Antos. Komu zśstaŚ  wręczśŚe 
prestiżśwe statuetki, dowiemy się 9. lutego podczas gali „ więtśkrzyskiej Victśrii”.   
Samśrz d województwa honoruje najlepsze gminy i firmy oraz wybitne śsśbśwś ci 
regionu od 8 lat.  
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SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
Rok Henryka Sienkiewicza 
 
W tym roku przypada 170. rocznica urodzin i 100. rocznica mierci Henryka Sienkiewicza.  Minie także 120 lat 
od chwili wydania pświe ci "Quo Vadis", która przyŚiśsła mu międzyŚarśdśw  sławę. Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej ustaŚświł rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Wojewódzkie jednostki organizacyjne województwa 
więtśkrzyskiegś przygśtśwały wystawy oraz ekspozycje prśpaguj ce twórczś ć pisarza, który  śdegrał 

zŚacz c  rślę w odzyskaniu Śiepśdległś ci oraz był pierwszym Polakiem uhonorowanym Nagrśd  Nobla w 
dziedzinie literatury. Muzeum Narodowe w Kielcach zaprasza do Oblęgśrka, do Pałacyku Henryka 
Sienkiewicza. Tam s  przygotowywane dwie wystawy: „Czas mierzony szwajcarskim zegarem” – wystawa, 
przedstawiaj ca najmniej znane lata z życia Noblisty. Pś więcśŚa działalŚś ci Sienkiewicza w ostatnich latach 
życia z okazji 100. rocznicy mierci pisarza. Na wystawie zaprezentowane zśstaŚ  fotografie z ostatniego 
okresu życia pisarza, dokumenty zwi zaŚe z działalŚś ci  Generalnego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w 
Polsce, bogata korespondencja, odznaczenia i dyplomy upamiętŚiaj ce rślę Sienkiewicza, a także jego odezwy 
śpisuj ce bezprecedeŚsśw  sytuację Polaków walcz cych we wrogich armiach oraz Śawśłuj ce do pokoju. 
Czas trwania: 04.05. – 31.08.2016 r. „Dziełś życia. Rękśpisy Henryka SieŚkiewicza”  - po mierci Henryka 
Sienkiewicza wiele rękśpisów pśzśstawałś w Oblęgśrku. Tu przetrwały  dwie wojny wiatśwe, przechowywane 
częstś przez śkśliczŚ  ludŚś ć. W latach 50. potomkowie pisarza sprzedali większś ć z nich. Obecnie, 
Śajwięcej znajduje się w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossślińskich i Biblioteki Narodowej. W Pałacyku 
Henryka Sienkiewicza w Oblęgśrku pśzśstały rękśpisy tylko dwóch utworów - sztuki „Zagłśba swatem” i 
pświe ci  „LegiśŚy”. Wszystkie one s  wiadectwem tego, w jaki sposób twśrzył autor „Quś vadis”, s  wyrazem 
trudu wkładaŚegś w pracę, najcenniejszym przesłaŚiem, jakie Sienkiewicz po sobie pśzśstawił. Zgromadzenie 
wszystkich lub większś ci w 100. rśczŚicę mierci pisarza w jego domu miałśby wymiar symboliczny. Czas 
trwania: 15.11.-30.12.2016r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach będzie współśrgaŚizśwać 
MiędzyŚarśdśw  KśŚfereŚcję Naukśw   „SieŚkiewicz – tekst, lektura i spśłeczŚa praxis”. Do organizacji 
spotkania naukowego dśł czaj : UJK, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza w Warszawie, Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich Zarz d Okręgu, Muzeum Narodowe  w Kielcach – Pałacyk Henryka Sienkiewicza w 
Oblęgśrku. 
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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Ekologiczna żywŚś ć w sklepach regiśŚu 
 
Produkty spod znaku „Dziedzictwś Kulinarne więtśkrzyskie” będ  sprzedawane w 
hurtowni jednej z sieci hipermarketów w Kielcach, a za jej pś redŚictwem pśjawi  się w 
sklepach regionu. DśstępŚe s  już tam produkty: SpółdzielŚi Mleczarskiej w Jędrzejświe i 
Zakładów MięsŚych Wir z ŁśpuszŚa. Negocjacje przy wsparciu Urzędu Marszałkśwskiegś 
prowadzi kolejnych 18. podmiotów. Ekologiczna żywŚś ć od więtśkrzyskich 
producentów sprzedawana będzie pod wspólna mark  „Dśbre, bo więtśkrzyskie”. W 
logotypie umieszczony będzie wizerunek czarownicy, kśjarz cej się z regionem - mówi 
Sławśmir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i rśdświska 
Urzędu Marszałkśwskiegś. Obecnie Sieć "Dziedzictwo Kulinarne więtśkrzyskie" skupia 
68. podmiotów: producentów surowców, przetwórców, restauratorów i wła cicieli 
gospodarstw agroturystycznych. 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Pśdróż pści giem kśŚkureŚcyjŚa ceŚśwś 
 
2 mln 600 tys. pasażerów przewiśzły w ubiegłym roku pści gi więtśkrzyskiegś Oddziału 
Przewozów Regionalnych. To prawie 70 tys. mniej Śiż w 2014 roku, ale o ponad milion 
więcej, Śiż 10 lat temu. Zastępca dyrektora Wojewódzkiego Zarz du Transportu- Anna 
Grzela informuje, że pasażerświe od kilku lat coraz chętŚiej pśdróżuj  kślej . To efekt 
uŚśwścze ŚiaŚia taboru i specjalnej oferty „Bilet więtśkrzyski”. Dzięki niemu, pśdróż 
pści giem stała się konkurencyjna cenowo. W tym roku, przewśźŚik mśże mieć mniej 
pasażerów. Taki mśże być skutek decyzji małśpślskiegś samśrz du, który śgraŚiczył 
liczbę pśł czeń między Kielcami, a Krakowem i Katowicami. Co ciekawe wła Śie na tych 
trasach w ubiegłym roku pśdróżśwałś o ponad 40 procent więcej pasażerów Śiż rok 
wcze Śiej. Anna Grzela dodaje jednak, że wci ż jest szansa na przywrócenie pśł czeń 
wykre lśŚych w grudniu z rśzkładu jazdy. Trwaj  rozmowy z Małśpślsk , w sprawie 
wydłużeŚia tras pści gów, które teraz kursuj  z Krakowa jedynie do Miechowa lub 
Kśzłśwa. Po raz pierwszy od 2009 roku, wzrost liczby pasażerów zaŚśtśwała spółka PKP 
Intercity. W ubiegłym roku z jej usług skśrzystałś ponad 31 mln osób, czyli o 5,6 mln 
pasażerów więcej Śiż rok wcze Śiej. 






