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SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
GęstŚieje Sieć Dziedzictwa Kulinarnego 
 
Do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego w więtśkrzyskiem dśł czyłś sze ciu nowych człśŚków. W gronie tym 
zŚalazły się m.in: 670 hektarowe gospodarstwo rybackie Bś eŚy Druch z rybami, pierogami, krokietami i zup  
rybŚ , WSP Spśłem z 36 produktami, m.in. majonezem kieleckim, producent wędliŚ z Klonowa w gm. Ł czŚa 
oraz firma JURiDAN ze Szczawśry a, producent buraczków tartych. We wtorek, 2 lutego zespół śpiŚiuj cy  
zadecydśwał o przyznaniu im człśŚkśstwa w Sieci. - Cieszę się, e kolejne podmioty dśł czyły do tego 
elitarnego grona. Wierzę, e wspólnymi siłami jeste my w stanie budśwać Śasz  więtśkrzysk  markę - mówił 
Piotr śł dek, człśŚek zarz du województwa. W obradach zespśłu uczestŚiczył Sławśmir Neugebauer, 
dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i rśdświska Urzędu Marszałkśwskiegś. Piotr śł dek 
pśdkre lał, e znak Sieci Dziedzictwo Kulinarne więtśkrzyskie jest ju  rozpoznawalny nie tylko w naszym 
regionie, ale rówŚie  w Polsce i na wiecie, jest zachęt  i jedŚścze Śie gwaraŚcj , e mamy do czynienia z 
produktem wysokiej jakś ci. - Dzi  jest du e zainteresowanie zdrśw  ywŚś ci , coraz więcej osób pyta, 
gdzie mś Śa j  Śabyć. Chcemy więc mocno prśmśwać nasze regionalne, zdrowe produkty - dśdał Piotr 
śł dek. PrzypśmŚiał, e czynione s  starania, aby artykuły trafiały do małych sklepów na terenie 

województwa, pśprawiaj c ich pśda . W hurtowni „Makrś” pśwstała ju  specjalna hala do sprzeda y hurtowej 
produktów. DśstępŚe s  tam ju  produkty dwóch człśŚków Sieci: spółdzielŚi mleczarskiej z Jędrzejśwa i 
zakładów mięsŚych „Wir” z ŁśpuszŚa. Negocjacje w tej sprawie prowadzi 18 podmiotów. Sieć Dziedzictwo 
Kulinarne więtśkrzyskie to czę ć Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (ESRDK), które 
prowadzi działaŚia maj ce na celu rozwój rynku ywŚś ci wysokiej jakś ci oraz turystyki kulinarnej poprzez 
wspieranie lokalnej ywŚś ci naturalnej, bezpiecznej i smacznej. Do ESRDK województwo więtśkrzyskie 
przyst piłś w 2009 roku – staj c się jedŚścze Śie wła cicielem licencji na u ytkśwaŚie znaku towarowego 
gwarancyjnego Sieć Dziedzictwo Kulinarne więtśkrzyskie. Obecnie Sieć skupia 74 podmioty: producentów 
surowców, przetwórców, restauratorów, wła cicieli obiektów gastronomiczno-hotelarskich, hurtowych i 
detalicznych sprzedawców artykułów rolno-spś ywczych. 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Nświ człśŚkświe Sieci Dziedzictwś KuliŚarŚe więtśkrzyskie 
 
Sze ć nowych podmiotów dśł czyłś do Sieci Dziedzictwo Kulinarne więtśkrzyskie. To 
gospodarstwa rybackie i rolne, przetwórnia warzyw, masarnia oraz producent majonezu 
kieleckiego. Barbara Druch, wła cicielka gospodarstwa rybackiego w Górkach w gminie Wi lica 
jest autśrk  wielu potraw z karpia, które przyrz dza na wzór popularnych dań z mięsa. Firma 
JURiDAN ze Szczawśry a w gminie Busko Zdrój zaprśpśŚśwała do sieci buraczki tarte, ale na co 
dzień przetwarza szeroki asortyment owoców i warzyw, uprawianych na Ponidziu. Wytwórcza 
SpółdzielŚia Pracy „Spśłem” w Kielcach wprśwadziła do sieci kulinarnej a  36 swoich wyrobów z 
Majonezem Kieleckim, który sprzedawany jest na czterech kontynentach wiata – informuje 
przedstawiciel spółdzielŚi Grzegorz Feliksiak. Wyboru nowych człśŚków Sieci Dziedzictwo 
Kulinarne więtśkrzyskie spś ród ś miu zgłśszeń dśkśŚała komisja, która śdwiedziła 
wszystkich kandydatów. Obecnie sieć liczy 71 podmiotów. 
  
1. WSP SPOŁEM w Kielcach, która zgłśsiła 36 produktów, m.in. rodzaje Majonezu Kieleckiego, 
musztardy, ketchupy, sosy kieleckie, snacki. Firma działa od 1920r. Ł czy tradycyjne receptury 
z metodami produkcji wg ŚajŚśwścze Śiejszych norm. Produkty SPOŁEM wyroby s  obecne nie 
tylko w Polsce ale w 18 krajach na czterech kontynentach. 
    
2. Gospodarstwo Rybackie „Budy” Grzegorza Wójcickiego, Kotki-Budy gm. Busko Zdrój. Jego 
wizytówk  jest karp hodowany w stawach o powierzchni ponad 40 hektarów lustra wody, 
zasilanych z rzek o I klasie czystś ci oraz ródeł. Gospodarze uprawiaj  zbś a na paszę dla 
ryb. Przy gospodarstwie działa pensjonat, zbudowany dzięki unijnym rśdkśm; gś cie s  tam 
częstśwaŚi potrawami z karpia, m.in. karpiem wędzśŚym i karpiem sma śŚym.   
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Nświ człśŚkświe Sieci Dziedzictwś KuliŚarŚe więtśkrzyskie 
 
3. JURiDAN Anna Tomf-Sarna, Szczawśry  gm. Busko Zdrój. Przetwórnia oferuje szerśk  gamę 
przetworów owocowo-warzywnych, które  wyprodukowane zśstały z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii. Owoce i warzywa pśchśdz  prosto z pola okolicznych gospodarstw. 
Buraczki tarte to produkt zgłśszśŚy przez firmę, s  one przyrz dzaŚe według tradycyjnych 
receptur. 
 
4. DEF Furmańczyk Dariusz, Klonów gm. Ł czŚa. W małej przetwórni wytwarza wędliŚy, według 
receptur przekazanych przez dziadka i ojca, z surowca kupowanego od okolicznych rolników.   
  
5. Gospodarstwo rolne Ewa i Jerzy Walczyk Okół, gm. Bałtów. Pśsiadaj  ponad 40-hektarowe 
gospodarstwo rolne, prśwadz  hśdśwlę trzody chlewnej w cyklu zamkŚiętym. Kiełbasa swojska 
z Okśła i wiejska szynka z Okśła były nagradzane podczas licznych konkursów, m.in. "Nasze 
kulinarne dziedzictwo". 
 
6. 670-hektarowe gospodarstwo rybackie Bś eŚy Druch w  Górkach, gm. Wi lica, zwane 
" więtśkrzyskimi Mazurami". Potrawy z karpia pśwstaj  w oparciu o przepisy kół gśspśdyń 
wiejskich, m.in. karp wędzśŚy, pierogi, krokiety, pasztet, zupa rybna, pasta, kulki i paski w 
zalewie octowej, karp a’la led . 
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SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP
Świętokrzyskie za integralnością regionu

Sejmik woj. świętokrzyskiego jednogłośnie przyjął stanowisko dotyczące integralności regionu i
utrzymania obecnego podziału administracyjnego kraju. Uchwała ma trafić m. in. do kancelarii
prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, wojewody świętokrzyskiego. W uchwale sejmik
zwraca się ze „stanowczym apelem o zachowanie obowiązującego podziału terytorialnego kraju oraz
powstrzymanie inicjatyw zmierzających do jego naruszenia”. „Zgłaszana przez polityków PiS koncepcja
utworzenia nowego woj. częstochowskiego i włączenia w jego granice powiatu włoszczowskiego
spotyka się ze zdecydowanym sprzeciwem w naszym regionie i jest postrzegana jako zamierzenie
naruszające istniejące więzi gospodarcze, społeczne i kulturowe” – napisano w uchwale. Autorzy
uchwały zwrócili uwagę, iż obecne regiony są „efektem trudnego społecznego kompromisu”. „Przez
minione lata funkcjonowania wpisały się w świadomość społeczeństwa i stały się fundamentem
budowania tożsamości regionalnej. Zmiany w tym zakresie byłyby kosztownym i niepotrzebnym
powrotem do społecznego sporu i niepokoju” – napisano. „Nie jest tak, że istnienie województwa
świętokrzyskiego jest uznawane jako dogmat przez wszystkie środowiska polityczne i cały kraj.
Chcemy podkreślić, że nasi mieszkańcy utożsamiają się z województwem, także ci z powiatu
włoszczowskiego” – mówił na konferencji prasowej poprzedzającej głosowanie przewodniczący
sejmiku Arkadiusz Bąk. Szef klubu radnych PSL, przedstawiciel zarządu województwa Piotr Żołądek
ocenił, iż pomysły nowego podziału administracyjnego kraju „mogą w konsekwencji doprowadzić (...)
do całkowitej likwidacji województwa świętokrzyskiego”. W opinii Żołądka zmiany terytorialne
wymagałyby renegocjacji unijnych kontraktów. Jego zdaniem jakakolwiek dyskusja o podziale
administracyjnym kraju jest możliwa dopiero po 2020 r. „Jeżeli chcemy dyskutować o nowym kształcie
i formie funkcjonowania samorządów, to musi być to dyskusja wielopłaszczyznowa. Naszym zdaniem
należy także dyktować co sposobach finansowania samorządów. To musi być poprzedzone (…)
konsultacjami społecznymi” – podkreślił.



PORTAL „ONET.PL”
Świętokrzyskie: ośrodek adopcyjny podsumował ubiegły rok

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przysporzyła ośrodkom
adopcyjnym wielu dodatkowych zadań. Nie przeszkodziło to jednak w ich podstawowej działalności,
czyli prowadzeniu procedur adopcyjnych. Tylko w ubiegłym roku w regionie udało się sfinalizować 60
adopcji. Jesienią 2014 roku znowelizowano ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W efekcie ośrodki adopcyjne otrzymały dodatkowe obowiązki, jak prowadzenie szkoleń dla
kandydatów na rodziny zastępcze. W ubiegłym roku Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny na dwóch
kursach z tego zakresu przeszkolił 21 osób. Co istotne, nowe zadania nie przeszkodziły ośrodkowi w
realizacji najważniejszej misji: prowadzenia procedur adopcyjnych. - Takich procedur zakończonych
prawomocnym postanowieniem sądów było w ubiegłym roku 60, to jest średnio więcej niż jedna
adopcja tygodniowo – wylicza Anna Sokołowska-Smołkowska, dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka
Adopcyjnego. Proces przygotowania procedury adopcyjnej jest złożony. Zaczyna się od kwalifikacji
dziecka do adopcji, która poprzedzona musi być zorientowaniem się w jego sytuacji prawnej i
diagnozą m.in. psychologiczną. Następnie rusza poszukiwanie adopcyjnej rodziny. Tę jednak również
trzeba odpowiednio przygotować. To są m.in. 3-miesięczne szkolenia. Jak zapewnia dyrektor
Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego, pomimo, że do adopcji prowadzi droga złożona z wielu
czynności, cały proces wcale nie musi trwać długo. Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny powstał w 2012
roku. Dzięki jego pomocy, nowy dom udało się znaleźć dla ponad 200 dzieci. Ośrodek znajduje się
przy ul. Targowej 21 w Kielcach. Czynny jest od poniedziałku do piątku.
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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Pś raz 8 więtśkrzyska Victśria 
 
Marszałek województwa Adam Jarubas uhonoruje śsśbśwś ci, samśrz dy i firmy Śagrśd  
" więtśkrzyska Victoria". Gala śdbędzie się wieczorem w Filharmonii więtśkrzyskiej. W 
kategorii "Samśrz dŚś ć" o statuetkę ubiegaj  się gminy: Bieliny, Daleszyce, Morawica, 
PśłaŚiec i Sitkówka- Nowiny. Firmy: Effector SA, Polskie Składy Budowlane, Huta Szkła 
Gospodarczego Tadeusz Wrze Śiak, Niepubliczne Przedszkole Artystyczno- Językśwe 
"SłśŚeczkś" w Busku Zdroju oraz Stanina Koni w Michałświe - nominowane s  w kategorii 
"Przedsiębiśrczś ć". W kategorii "Osśbśwś ć" na li cie nominowanych zŚaleźli się: Henryk 
Dłużewski- budowniczy pomników, autor konstrukcji m.in. słyŚŚej Czwórki Legionowej, 
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. Nagrody marszałka 
wręczśŚe zśstaŚ  po raz ósmy. 
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SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
Pomoc stypendialna dla Polaków ze Wschodu  
 
Podczas XX sesji sejmiku województwa więtśkrzyskiegś wręczśŚe zśstały pierwsze stypendia 
samśrz du województwa dla Polaków lub osób polskiego pochodzenia ze Wschodu, studiuj cych na 
więtśkrzyskich uczelniach. Otrzymałś je 23 młśdych ludzi z Ukrainy, Białśrusi i Mśłdawii. Pomoc 

stypendialna adresowana jest do młśdych Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu, w 
tym repatriantów, m.in. z Armenii, AzerbejdżaŚu, Białśrusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mśłdawii, 
Rosji, TadżykistaŚu, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu, w ich zamiarze pśdjęcia, kontynuowania 
lub ukśńczeŚia studiów. - Jest to praktyczny wyraz wsparcia i pomocy dla naszych rodaków. Tymi 
stypendiami chcemy ich zachęcić do mieszkania razem z nami w województwie więtśkrzyskim - 
pświedział przewśdŚicz cy sejmiku Arkadiusz B k. - Dziękuję serdecznie za mśżliwś ć rozwoju 
młśdych, zdolnych ludzi. Swśj  decyzj  sprawili państwś zmiaŚę w rzeczywistś ci naszych studentów 
- dśdała prof. Marzena Marczewska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W ramach 
naboru wniosków do Urzędu Marszałkśwskiegś Województwa więtśkrzyskiegś wpłyŚęłś 30 
wniosków. Stypendium w kwocie 300 zł miesięczŚie od 1 paździerŚika 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. 
przyznano 23 kandydatom, w tym 20 studentom Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2 
studentom Politechniki więtśkrzyskiej w Kielcach oraz 1 studentowi Wyższej Szkśły Ekonomii, Prawa i 
Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiegś w Kielcach. StypeŚdy ci pśchśdz  z Ukrainy, Białśrusi 
i Mśłdawii. W ramach pomocy samśrz d przyzŚał UJK dśtację w wysśkś ci 20 tys. zł  na wypśsażeŚie 
Centrum Kultury i Języka Polskiego (pśwstałś ono w 2014 roku przy Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego). 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Znamy laureatów " więtśkrzyskiej Victśrii" 
 
Ksi dz Jan Oleszko, gmina Morawica oraz firma Effector – to tegoroczni laureaci Victorii więtśkrzyskiej. 
Wczoraj wieczorem w siedzibie filharmonii wręczśŚe zśstały doroczne nagrody marszałka województwa. W 
kategorii "Osśbśwś ć” statuetkę śdebrał ksi dz Jan Oleszko, rektor Klasztoru na Karczówce. Dzięki jego 
działaŚiśm, Karczówka stała się ważŚym ś rśdkiem zjazdów  młśdzieży z całegś wiata. Gmina Morawica 
śtrzymała Śagrśdę w kategorii "Samśrz dŚś ć”. Wójt Marian Buras kieruj cy gmiŚ  od  ponad 25 lat 
przyznaje, że jego "mała śjczyzŚa” w ostatnim ćwierćwieczu przeszła śgrśmŚ  metamśrfśzę. Spółka Effector 
to laureat w kategorii "Przedsiębiśrczś ć”. Maj ca sw  siedzibę we Włśszczświe firma zatrudnia 300 
pracowników. Jest sponsorem klubu siatkarskiego i zdśbywc  wielu nagród braŚżśwych. Ostatnie dni 
przyŚiśsły trzy wyróżŚieŚia regionalne  - pśdkre la załśżyciel i prezes Effectora Leszek Ciesek.  
więtśkrzyskie Victorie zśstały wręczśŚe po raz ósmy. Laureaci otrzymali statuetki, certyfikaty oraz tytuły 

"Zwycięzca w Konkursie o Nagrśdę Marszałka więtśkrzyska Victśria”. Gospodarzami uroczystej gali byli 
przewśdŚicz cy Sejmiku Arkadiusz B k i marszałek Adam Jarubas. Wydarzenie u wietŚił występ Hani Stach, 
która wraz z Orkiestr  SymfśŚiczŚ  Filharmonii więtśkrzyskiej zaprezeŚtśwała Śajwiększe przeboje Whitney 
Houston. " więtśkrzyska Victoria" to nagroda Samśrz du Województwa, której celem jest promowanie 
najbardziej aktywnych więtśkrzyskich samśrz dów, przedsiębiśrstw i osób - spśłeczŚików, działaj cych na 
rzecz swoich rśdświsk. W każdej z trzech kategorii: przedsiębiśrczś ć, samśrz dŚś ć i śsśbśwś ć o 
statuetkę i prestiżśwy laur zwycięzcy ubiega się pi tka nominowanych. W skład kapituły plebiscytu wchśdz  
m. in. władze samśrz du, laureaci poprzednich edycji, przedstawiciele wiata nauki i biznesu oraz organizacji 
pśzarz dśwych. Effector S.A. - ma swśj  siedzibę we Włśszczświe. Producent wytwarza bśgat  kślekcję 
produktów aluminiowych. m.in.: listwy wykśńczeŚiśwe i elementy araŚżacji wŚętrz, aluminiowe systemy 
śkładziŚ okiennych, okapniki rynnowe, listwy przyszybowe, progi drzwiowe, okienne systemy drewniano-
aluminiowe. Zajmuje się także prefabrykacj  stolarki aluminiowej oraz wiadczy usługi z zakresu 
powierzchniowej obróbki aluminium. Jest zŚacz cym eksporterem i dśstawc  do krajów Unii Europejskiej, a 
także na rynki wschodnie. Posiada certyfikaty: QUALANOD, QUALICOAT oraz certyfikaty jakś ci ISO 
9001/14001. Laureat licznych nagród braŚżśwych m.in. Gepard Biznesu 2010, "Lider Regionu", "Polski Sukces 
2004". Jest sponsorem tytularnym klubu EFFECTOR KIELCE, graj cegś w siatkarskiej ekstraklasie - PlusLidze. 
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Znamy laureatów " więtśkrzyskiej Victśrii" 
 
Firma aŚgażuje się m.in. w wydarzenia edukacyjne, współśrgaŚizuje festyny i pikniki. Finansuje zakup 
potrzebnych pomocy naukowych oraz sprzętu, realizuje iŚteresuj ce przedsięwzięcia z PślitechŚik  
więtśkrzysk . Effector dbaj c o jakś ć, ekślśgię oraz śchrśŚę rśdświska, wdrśżył Zintegrowany System 

Zarz dzaŚia Jakś ci  i Ochrony rśdświska zgodny z normami ISO 9001/ISO 14001. W zakładzie funkcjonuje 
sprawny i usystematyzowany system segregacji odpadów i oczyszczania cieków. Effector S.A. od lat 
specjalizuje się w obróbce aluminium. Niektóre innowacyjne rśzwi zaŚia s  stosowane w zakresie 
anodowania, które jest jednym z rodzajów obróbki. Spółka Effector posiada w swojej ofercie usługi 
lakierowania proszkowego. Jednym z przykładów stosowania innowacyjnych rśzwi zań jest np. robot do 
spawania Kawasaki FS010X, który ma wiele zastśsśwań: jest używaŚy do spawania, ale rówŚież przenoszenia, 
czyszczenia oraz polerowania. Firma buduje długśtermiŚśwe relacje ze swoimi pracownikami, oparte na 
wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Organizuje z my l  o zatrudnionych szkolenia, umśżliwia im zawodowy 
awans, tworzy iŚteresuj ce perspektywy rozwoju. Spółka jest jednym z Śajwiększych podmiotów 
zatrudŚiaj cych pracowników w regionie. Obecnie zatrudnia blisko 300 pracowników. Ksi dz Jan Oleszko - 
Rektor Kś ciśła w. Karola Boromeuszka na Tarczówce. Klasztor na kieleckiej Karczówce pod przewodnictwem 
Księdza Jana Oleszko, obecnego rektora zakonu Ojców Pallotynów na Karczówce przeżywa swoje lata 
wietŚś ci. Dzięki działaŚiśm Księdza Jana, Karczówka stała się ważŚym ś rśdkiem zjazdów oazowych dla 

młśdzieży z całegś wiata.  Przy cisłej współpracy z władzami samśrz dśwymi, Rektor stwśrzył Centrum 
Dialogu, które docelowo mie ci 100 gś ci oraz daje mśżliwś ć organizacji seminariów, plenerów 
artystycznych i konferencji. Ksi dz Jan Oleszko jest organizatorem i załśżycielem czterech szkół, inicjatorem 
powstania klubu łuczŚiczegś, organizatorem wietlic parafialnych dla dzieci oraz fundatorem stypendiów dla 
dzieci i młśdzieży z biednych rodzin. Ponadto pełŚi fuŚkcję Prezesa Stowarzyszenie PRO PATRE Centrum 
wiadśmegś Ojcostwa, które jest śrgaŚizacj  pśżytku publicznego a także załśżycielem Fundacji "Pierwszy 

dzień” Śiśs cej pomoc kobietom. Dzięki jego staraniom i przy wsparciu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 
odnowiono czę ć polskich grobów na Cmentarzu Orl t Lwowskich a ŚastępŚie spśrz dzśŚś ich ewideŚcję. 
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Znamy laureatów " więtśkrzyskiej Victśrii" 
 
Obecnie, dzięki staraniom Księdza Oleszko, Karczówka odgrywa istśtŚ  rślę także na kulturalnej mapie 
naszego miasta. Jest miejscem prezentacji dśkśŚań artystycznych, dyskusji na różŚe ważkie tematy, promocji 
lokalnych twórców wielu dziedzin kultury i sztuki. WspśmŚieć tu mśżŚa dla przykładu "Misterium Męki 
Pańskiej" autorstwa Adama Ochwanowskiego z muzyk  BrśŚisława Opałkś, które zśstałś wydane na płytach 
CD i cieszyłś dużym zainteresowaniem nabywców. Gmina Morawica, liczy ponad 15 tysięcy mieszkańców. 
Gmina skutecznie wykorzystuje rśdki własŚe i unijne realizuj c szereg inwestycji. W ród nich Śależy 
wymieŚić budśwę Centrum Samśrz dśwegś w Morawicy, hali sportowej w i żłśbka w Bilczy, rewitalizację 
zabytkowego parku w Morawicy, budśwę kanalizacji sanitarnej, krytej pływalŚi przy Zespole Placówek 
O wiatśwych w Morawicy, budśwę i mśderŚizację dróg gminnych czy rewitalizację centrum Morawicy. Gmina 
aktywnie wspiera przedsiębiśrczś ć, m.in. poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych, szkolenia czy 
spotkania. Corocznie od roku 1996 przyznawane s  w niej statuetki Złśtegś, Srebrnego i Br zśwegś Kowala. 
Tę Śajstarsz  w regionie więtśkrzyskim Śagrśdę śtrzymuj  wła ciciele firm, którzy twśrz  nowe miejsca 
pracy, stale rśzwijaj  własŚ  działalŚś ć d ż c do poprawy jakś ci oferowanych wyrobów i usług oraz swojej 
pozycji na rynku, a także aŚgażuj  się w życie lokalnej spśłeczŚś ci poprzez wspieranie sportu, kultury czy 
szkolnictwa na terenie gminy. Gmina współpracuje rówŚież z organizacjami samśrz dśwymi, aktywnie działa 
na polu kultury. Pśwstałś w niej Samśrz dśwe Centrum Kultury. Władze Gminy dbaj  o rśdświskś naturalne, 
usuwaj c i uŚieszkśdliwiaj c odpady zawieraj ce azbest. Gmina podejmuje rówŚież szereg inicjatyw na rzecz 
poprawy życia ŚiepełŚśsprawŚych mieszkańców, m.in. prowadzi rśdświskśwy Dom Samopomocy i pomaga 
osobom ŚiepełŚśsprawŚym w znalezieniu zatrudnienia. W ostatnich latach śtrzymała kilkadziesi t nagród, 
wyróżŚień i certyfikatów. 
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Unijne dotacje - tematem spotkania w Sandomierzu 
 
więtśkrzyscy przedsiębiśrcy będ  mogli dzisiaj zapśzŚać się z pełŚ  iŚfśrmacj  na 

temat mśżliwś ci dofinansowania wniosków z różŚych programów unijnych 
zaplanowanych na lata 2014-20. Tym zagadnieniom pś więcśŚe będzie seminarium, 
które śdbędzie się w Hotelu Basztowy o godzinie 10.00. Podczas seminarium 
przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkśwskiegś 
zaprezeŚtuj  harmonogramy naboru wniosków dśtycz cych małych i redŚich firm 
zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania, a także przybliż  kryteria oceny 
projektów, śmówi  też pułapy dofinansowania w ramach poszczególnych programów. 
Jak pświedziała Anna Zaj c-Nogaj z O rśdka Promowania Przedsiębiśrczś ci w 
Sandomierzu takie upśrz dkśwaŚie wiedzy jest bardzo istotne, pśŚieważ pojawia się 
dużś informacji na ten temat, czę ć przedsiębiśrców ma w tpliwś ci, który z programów 
warto wybrać. Konferencja jest bezpłatŚa. Pścz tek o godzinie 10.00. 
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PORTAL „ONET.PL”   
Bałtów liderem na turystycznej mapie regionu w 2015 roku 
 
PśłśżśŚy w powiecie ostrowieckim Bałtśwski Kompleks Turystyczny ( więtśkrzyskie) utrzymał w 2015 r. 
pśzycję lidera na turystycznej mapie regionu. Ł czŚie sprzedano tam 320 tys. biletów. W ród gmin najlepszy 
wynik śsi gŚęły ChęciŚy. - To był dobry rok dla więtśkrzyskiej turystyki, wiele atrakcji zaŚśtśwałś wyraźŚy 
wzrost frekwencji – pświedział dyrektor departamentu odpowiedzialnego m.in. za prśmścję i turystykę w 
Urzędzie Marszałkśwskim w Kielcach Jacek Kowalczyk. - Konkurencja innych regionów jest na wysokim 
poziomie. Tymczasem ci, którzy postawili na iŚŚśwacyjŚś ć, jak np. nocne zwiedzanie Zamku w ChęciŚach, 
mśg  mówić o efektach. Liczy się przede wszystkim pśmysł i wła Śie to procentuje - dśdał. Jak wynika z 
danych przedstawionych PAP przez Urz d Marszałkśwski, po raz kolejny liderem frekwencji mierzonej liczb  
sprzedanych biletów jest Bałtśwski Kompleks Turystyczny. W 2015 r. śdwiedziłś go 320 tys. osób. To o 20 tys. 
więcej Śiż w 2014 r. Oprócz najbardziej rozpoznawalnego tam JuraParku z modelami dinozaurów naturalnej 
wielkś ci s  tam m.in. zwierzyniec, stoki narciarskie oraz cieżki questingowe. Co roku w zależŚś ci od pory 
roku organizowane s  przedsięwzięcia tematyczne, m.in. Wioska więtegś Mikśłaja czy tzw. "Sabatkówka".  - 
Turysta, który do nas przyjeżdża, ma (...) wiele atrakcji, które wystarcz  na kilkudniowy pobyt. Stawiamy też 
na turystykę szkślŚ  – pświedziała szefowa działu marketingu kompleksu w Bałtświe Monika Lichota. Pśzycję 
numer dwa w ród pojedynczych atrakcji regionu zaj ł klasztor na więtym Krzyżu, który śdwiedziłś w 2015 r. 
ponad 282,5 tys. turystów, Śśtuj c tym samym wynik lepszy o prawie 10 tys. wobec 2014 r. Warto tu 
śdŚśtśwać, że więtśkrzyski Park Narodowy, w granicach którego znajduje się więty Krzyż, sprzedał ł czŚie 
168 tys. biletów wstępu. Trzecie miejsce zajęłś Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie z wynikiem 175,6 tys. 
sprzedanych biletów. To wynik zbliżśŚy do tego, jaki placówka śdŚśtśwała rok wcze Śiej. Poza podium, ale z 
dobrym wynikiem, uplasśwały się Baseny Mineralne w Solcu Zdroju, które w ub.r. śdwiedziłś 171 tys. osób - o 
31 tys. więcej Śiż przed rokiem. Pi te miejsce w ród pojedynczych atrakcji zajęły ruiny zamku w ChęciŚach 
(164,2 tys gś ci.), które po dwóch latach pśwróciły na więtśkrzysk  mapę turystyczŚ . Od 2013 r. do 
kwietnia 2015 r. były one zamkŚięte dla turystów z powodu kompleksowego remontu, jaki zśstał 
przeprowadzony m.in. z wykorzystaniem funduszy unijnych. Przed rśzpśczęciem prac redŚiświeczŚ  
warśwŚię śdwiedzałś niewiele ponad 100 tys. osób rocznie.  
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Bałtów liderem na turystycznej mapie regionu w 2015 roku 
 
Dobry wynik śdŚśtśwał też Zamek "Krzyżtśpór" w Ujeździe (158 tys.), Muzeum Wsi Kieleckiej (jako całś ć – 
144,3 tys.), Muzeum Narodowe w Kielcach wraz z śddziałami (129,5) oraz Jaskinia "Raj" (prawie 100 tys.). 
Regionalne dane zaburza brak w najnowszym zestawieniu Śajwiększych atrakcji Sandomierza – Bramy 
Opatowskiej oraz Podziemnej Trasy Turystycznej przebiegaj cej pod Starym Miastem. Jak wyja Śił Kowalczyk, 
ma to zwi zek ze spraw  s dśw , jaka toczy się między PTTK a miastem, dlatego dane te nie s  podawane. 
W ród gmin najlepszy wynik śsi gŚęły miasto i gm. ChęciŚy, gdzie oprócz wspomnianych ruin znajduje się 
także m.in. Jaskinia "Raj", Park Etnograficzny w Tokarni (czę ć Muzeum Wsi Kieleckiej) oraz Centrum Nauki 
Leonardo da Vinci. Ł czŚie sprzedano tam 467,6 tys. biletów. - To wielki sukces szczególnie w kśŚtek cie 
zawi zaŚegś w ub. r. Chęcińskiegś Klastra Turystycznego, który skupia wszystkie te atrakcje – śceŚił 
Kowalczyk. W innym kśŚtek cie warto zazŚaczyć tzw. "turystykę targśw ". Targi Kielce, znane chściażby z 
MiędzyŚarśdśwegś Salonu Przemysłu Obronnego, w 2015 roku śdwiedziłś 303,8 tys. osób, o prawie 100 tys. 
więcej Śiż w 2014 r. PśłśżśŚe w pśłudŚiśwś-wschodniej Polsce woj. więtśkrzyskie charakteryzuje się 
krajobrazem wyżyŚŚym. Jego ceŚtralŚ  czę ć staŚświ  pasma Gór więtśkrzyskich – jednych z najstarszych w 
Europie. PśłudŚie regionu to malownicze Ponidzie, którego ś  stanowi naturalnie meaŚdruj ca rzeka Nida. 
Zachodni skraj regionu wyznacza dolina Pilicy z Lasami Włśszczśwskimi. WschśdŚi  i pśłudŚiśwś-wschśdŚi  
graŚicę wyznacza Wisła wraz z bśgat  śfert  Sandomierza. PółŚśc województwa przecina rzeka Kamienna, w 
dolinie której - oprócz Skarżyska-Kamiennej, Starachowic i Ostrowca więtśkrzyskiegś - znajduje się Bałtów. 







 
PRZEGL D PRASY 

17 lutego 2016 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 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Marszałek spśtka się z miŚistrem ws. muzeum w Wi licy 
 
Marszałek województwa więtśkrzyskiegś Adam Jarubas spotka się dzi  w Warszawie z 
ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Piotrem Glińskim w sprawie przyszłś ci 
muzeum w Wi licy. Jak przyzŚał marszałek - kielecka delegacja ma Śadzieję, że minister 
podtrzyma zainteresowanie przejęciem wi lickiegś muzeum i wł czeŚia go do Muzeum 
Narodowego w Kielcach. Otwśrzyłśby to mśżliwś ci dla inwestycji ŚiezbędŚych do 
ratowania tamtejszych zabytków. Z drugiej strony marszałek ma Śadzieję, że władze 
lokalne będ  skłśŚŚe do przekazania muzeum najpierw samśrz dświ województwa, by 
ten mógł przekazać zarz dzaŚie Muzeum Narodowemu. - To najlepszy mśżliwy 
scenariusz, bo zabytki Wi licy s  dziedzictwem narodowym, dlatego Śależy d żyć do 
porozumienia. Przekazanie placówki w zarz dzaŚie z poziomu ministerialnego przyniesie 
kśrzy ci zarówno dla bśrykaj cegś się z problemami wi lickiegś muzeum, jak i dla 
gminy. Te obiekty Śależy lepiej wyekspśŚśwać, by były odwiedzane przez liczniejsze 
grupy turystów Śiż to ma miejsce obecnie - dśdał marszałek. W spotkaniu z ministrem 
weźmie udział, poza Adamem Jarubasem, także odpowiedzialny za kulturę i turystykę w 
Urzędzie Marszałkśwskim dyrektor Jacek Kowalczyk. Je li ich mediacje przyŚiśs  skutek, 
to za kilka miesięcy muzeum w Wi licy będzie mśgłś oficjalnie starać się o 
dofinansowanie remontów i zabezpieczenia zabytków, jako filia Muzeum Narodowego w 
Kielcach. Da to też większe mśżliwś ci ubiegania się o dotacje z resortu kultury. 
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Ok. 880 miejsc pracy dzięki fuŚduszświ pśżyczkśwemu i pśręczeŚiśwemu 
 
Ok. 880 nowych miejsc pracy utworzyli w ostatnich latach więtśkrzyscy pracodawcy dzięki 
wsparciu finansowemu więtśkrzyskiegś Funduszu PśręczeŚiśwegś i Funduszu Pśżyczkśwegś 
Województwa więtśkrzyskiegś. Firmy śtrzymały ok. 105 mln zł pśżyczek i pśręczeŚia 
kredytów kwśt  ponad 50 mln zł. We wtorek podczas konferencji prasowej w Kielcach 
podsumowano pięć lat działalŚś ci instytucji finansowych, pśwśłaŚych przez samśrz d 
województwa więtśkrzyskiegś dla wsparcia rozwoju sektora mikro, małych i redŚich firm 
(MSP) regionu. Kapitał funduszy twśrzyły m. in. rśdki UE z Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013. "Kiedy rśzpśczyŚali my przygotowania do minionej 
perspektywy finansowej, przedsiębiśrcy wskazywali na mankament, że tego typu instytucji 
otoczenia biznesu brakuje, a przedsiębiśrcy powinni mieć mśżliwś ć wsparcia. Wydaje się, że 
instytucje śdŚiśsły sukces. Fundusz pśżyczkśwy i fundusz pśręczeŚiśwy s  coraz bardziej 
kojarzone w więtśkrzyskim wiecie biznesu" – śceŚił marszałek województwa 
więtśkrzyskiegś, Adam Jarubas. Jak wyliczał prezes Funduszu Pśżyczkśwegś Województwa 
więtśkrzyskiegś (FPW ) Krzysztof Kśbryń, spółka wsparła 320 projektów przedsiębiśrców, 

udzielaj c im 105 mln zł pśżyczek. Ponad 93 proc. z nich jest spłacaŚych w pierwszym 
terminie. "Dzięki naszym funduszom pśwstałś ok. 600 miejsc pracy. Czę ć przedsiębiśrstw 
spoza regionu zdecydśwałś się rśzwijać swój biznes w woj. więtśkrzyskim, a niemal pśłśwa 
wsparcia dśtyczyła firm działaj cych w małych gminach, szczególnie zagrśżśŚych 
bezrobociem" – dśdał Kśbryń.  
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Prezes FPW  pśdkre lił, że ze rśdków funduszu finansowane s  wył czŚie nowe, innowacyjne w skali 
regionu przedsięwzięcia, także pścz tkuj cych firm. Kśbryń zazŚaczył że na wsparcie pśżyczkami 
mśg  liczyć pśmysły, które nie dśstałyby kredytu w komercyjnych bankach. Z pśżyczek udzielonych 
przez regionalny fundusz, finansowane były m.in. inwestycje w zakresie chemii samochodowej, 
produkcja koncentratów wędzarŚiaŚych i biochemicznych komponentów rolniczych oraz roboty 
przemysłśwe na potrzeby produkcji samochodów. Fundusz pśżyczkami wsparł także: dom opieki dla 
dzieci z autyzmem, działalŚś ć uzdrświskśw , inwestycje w zakresie kosmetyki estetycznej i prśtetykę 
stśmatślśgiczŚ  3D oraz wirtualne platformy zakupowe. PśŚieważ fundusz dysponuje rśdkami 
zwrotnymi, wszystkie przychody z odsetek zasilaj  pulę do finansowania kolejnych przedsięwzięć. Z 
kolei 280 nowych pracowników zśstałś zatrudnionych dzięki pśręczeŚiśm, jakie więtśkrzyscy 
przedsiębiśrcy z sektora MSP uzyskali ze więtśkrzyskiegś Funduszu PśręczeŚiśwegś ( FP). Władze 
regionu stwśrzyły iŚstytucję we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. PśręczeŚie 
umśżliwiłś uzyskanie kredytów, pśżyczek czy umów leasingowych w bankach i instytucji finansowych 
dla 170 przedsiębiśrców. Wartś ć udzielonych pśręczeń to ponad 50 mln zł, a kredyty jakie dzięki 
pśręczeŚiśm otrzymali wła ciciel firm to 120 mln zł. Przedsiębiśrca mógł liczy na wsparcie 
pśręczeŚiem 80 proc. kwoty kredytu (do 1,5 mln zł pśręczeŚia). Fundusz współpracuje z 34 bankami i 
instytucji pśżyczkśwymi w regionie. "Fundusz pśręczeŚiśwy jest iŚstytucj  pśwśłaŚ  do tego, by 
przeciwdziałać wykluczeniu bankowemu przedsiębiśrców" - argumeŚtśwał prezes FP, Tomasz 
Jakubczyk. Pśdkre lił, że od niedawna instytucja oferuje nowy instrument finansowy dla firm – tzw. 
pśręczeŚia wadialne. „Przedsiębiśrca uczestŚicz cy w przetargu jest zśbświ zaŚy do wpłaceŚia kwoty 
wadium. Wi że się to z sięgŚięciem po czę ć rśdków z obrotu firmy. W tym momencie mśże on je 
zast pić naszym pśręczeŚiem” – wyja Śiał Jakubczyk. W ramach nowej unijnej perspektywy finansowej 
na działalŚś ć obu funduszy przewidziano 50 mln zł. 



PORTAL „ONET.PL”   
Ok. 880 miejsc pracy dzięki funduszowi pśżyczkśwemu i pśręczeŚiśwemu 
 
Ok. 880 nowych miejsc pracy utworzyli w ostatnich latach więtśkrzyscy pracodawcy dzięki wsparciu 
finansowemu więtśkrzyskiegś Funduszu PśręczeŚiśwegś i Funduszu Pśżyczkśwegś Województwa 
więtśkrzyskiegś. Firmy śtrzymały ok. 105 mln zł pśżyczek i pśręczeŚia kredytów kwśt  ponad 50 

mln zł. Dzisiaj podczas konferencji prasowej w Kielcach podsumowano pięć lat działalŚś ci instytucji 
finansowych, pśwśłaŚych przez samśrz d województwa więtśkrzyskiegś dla wsparcia rozwoju 
sektora mikro, małych i redŚich firm (MSP) regionu. Kapitał funduszy twśrzyły m. in. rśdki UE z 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. - Kiedy rśzpśczyŚali my przygotowania do 
minionej perspektywy finansowej, przedsiębiśrcy wskazywali na mankament, że tego typu instytucji 
otoczenia biznesu brakuje, a przedsiębiśrcy powinni mieć mśżliwś ć wsparcia. Wydaje się, że 
instytucje śdŚiśsły sukces. Fundusz pśżyczkśwy i fundusz pśręczeŚiśwy s  coraz bardziej kojarzone 
w więtśkrzyskim wiecie biznesu - – śceŚił marszałek województwa więtśkrzyskiegś, Adam Jarubas. 
Jak wyliczał prezes Funduszu Pśżyczkśwegś Województwa więtśkrzyskiegś (FPW ) Krzysztof Kśbryń, 
spółka wsparła 320 projektów przedsiębiśrców, udzielaj c im 105 mln zł pśżyczek. Ponad 93 proc. z 
nich jest spłacaŚych w pierwszym terminie. - Dzięki naszym funduszom pśwstałś ok. 600 miejsc 
pracy. Czę ć przedsiębiśrstw spoza regionu zdecydśwałś się rśzwijać swój biznes w woj. 
więtśkrzyskim, a niemal pśłśwa wsparcia dśtyczyła firm działaj cych w małych gminach, szczególnie 

zagrśżśŚych bezrobociem - dśdał Kśbryń. Prezes FPW  pśdkre lił, że ze rśdków funduszu 
finansowane s  wył czŚie nowe, innowacyjne w skali regionu przedsięwzięcia, także pścz tkuj cych 
firm. Kśbryń zazŚaczył, że na wsparcie pśżyczkami mśg  liczyć pśmysły, które nie dśstałyby kredytu 
w komercyjnych bankach.  
 
          



PORTAL „ONET.PL”   
Ok. 880 miejsc pracy dzięki funduszowi pśżyczkśwemu i pśręczeŚiśwemu 
 
Z pśżyczek udzielonych przez regionalny fundusz, finansowane były m.in. inwestycje w zakresie 
chemii samochodowej, produkcja koncentratów wędzarŚiaŚych i biochemicznych komponentów 
rolniczych oraz roboty przemysłśwe na potrzeby produkcji samochodów. Fundusz pśżyczkami wsparł 
także: dom opieki dla dzieci z autyzmem, działalŚś ć uzdrświskśw , inwestycje w zakresie kosmetyki 
estetycznej i prśtetykę stśmatślśgiczŚ  3D oraz wirtualne platformy zakupowe. PśŚieważ fundusz 
dysponuje rśdkami zwrotnymi, wszystkie przychody z odsetek zasilaj  pulę do finansowania 
kolejnych przedsięwzięć. Z kolei 280 nowych pracowników zśstałś zatrudnionych dzięki pśręczeŚiśm, 
jakie więtśkrzyscy przedsiębiśrcy z sektora MSP uzyskali ze więtśkrzyskiegś Funduszu 
PśręczeŚiśwegś ( FP). Władze regionu stwśrzyły iŚstytucję we współpracy z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego. PśręczeŚie umśżliwiłś uzyskanie kredytów, pśżyczek czy umów leasingowych w bankach i 
instytucji finansowych dla 170 przedsiębiśrców. Wartś ć udzielonych pśręczeń to ponad 50 mln zł, a 
kredyty jakie dzięki pśręczeŚiśm otrzymali wła ciciel firm to 120 mln zł. Przedsiębiśrca mógł liczy na 
wsparcie pśręczeŚiem 80 proc. kwoty kredytu (do 1,5 mln zł pśręczeŚia). Fundusz współpracuje z 34 
bankami i instytucji pśżyczkśwymi w regionie. - Fundusz pśręczeŚiśwy jest iŚstytucj  pśwśłaŚ  do 
tego, by przeciwdziałać wykluczeniu bankowemu przedsiębiśrców - argumeŚtśwał prezes FP, Tomasz 
Jakubczyk. Pśdkre lił, że od niedawna instytucja oferuje nowy instrument finansowy dla firm – tzw. 
pśręczeŚia wadialne. - Przedsiębiśrca uczestŚicz cy w przetargu jest zśbświ zaŚy do wpłaceŚia kwoty 
wadium. Wi że się to z sięgŚięciem po czę ć rśdków z obrotu firmy. W tym momencie mśże on je 
zast pić naszym pśręczeŚiem - wyja Śiał Jakubczyk. W ramach nowej unijnej perspektywy finansowej 
na działalŚś ć obu funduszy przewidziano 50 mln zł. 



PORTAL „ONET.PL”   
Coraz więcej turystów odwiedza woj. więtśkrzyskie 
 
Województwo więtśkrzyskie cieszy się coraz większ  pśpularŚś ci  w ród turystów. W 
opublikowanym przez Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkśwskiegś w Kielcach raporcie wynika, że ŚajchętŚiej odwiedzanym miejscem s  ChęciŚy i ich 
okolice. W 2015 roku miejscśwś ć śdwiedziłś 500 tys. osób, więc jest to wynik prawie dwa razy 
większy Śiż rok wcze Śiej. NajchętŚiej tury ci śdwiedzaj  Zamek Królewski. 
 
Sporym zainteresowaniem cieszy się rówŚież JuraPark w Bałtświe. Wynik 320 tys. osób jest rówŚież 
lepszy Śiż w 2014 roku, kiedy liczba zatrzymała się na 300 tys. KślejŚ  atrakcj  turystyczŚ  w 
regionie, któr  częstś wybieraj  tury ci jest Klasztor na więtym Krzyżu. Odwiedziłś go 282 tys. osób, 
czyli o 9 tys. Śiż rok wcze Śiej. 
 
Pśzśstałe atrakcje przedstawiaj  się Śastępuj cś: 
 
Sanktuarium Matki Bśżej w Kałkświe-Godowie - 172 822 w 2015 r. (271 000 w 2014 r.) 
Baseny Mineralne w Solcu – Zdroju - 171 000 w 2015 r.(140 000 w 2014 r.) 
więtśkrzyski Park Narodowy ł czŚie - 168 020 w 2015 r. (168 078 w 2014 r.) 

Zamek Krzyżtśpór w Ujeździe - 158 451    w 2015 r. (160 881 w 2014r.) 
Muzeum Wsi Kieleckiej  - 144 382 w 2015 r. (137 516 w 2014r.) 
Muzeum Narodowe  - 129 548 w 2015 r. (130 000 w 2014 r.) 
Jaskinia Raj - 92 664 w 2015 r. (94 900 w 2014 r.) 
Centrum Archeologiczne w Nowej Słupi - 80 000 w 2015 r. (67 500 w 2014 r.) 
W zestawieniu zŚalazły się także Targi Kielce, które nie s  atrakcj  turystyczŚ , ale liczba osob, które 
je śdwiedziły jest duża i wyŚiśsła 320 tys. 
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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
MiŚisterstwś zaiŚteresśwaŚe wi lickim muzeum 
 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest nadal zainteresowane 
współprśwadzeŚiem Muzeum Regionalnego w Wi licy. IŚfśrmację o utrzymaniu 
porozumienia w sprawie przejęcia wi lickich zabytków przekazał dzi  więtśkrzyskiemu 
marszałkświ Adamowi Jarubasowi wiceminister kultury Jarśsław Sellin. Sejmik 
województwa więtśkrzyskiegś nie mógł dśt d przyj ć uchwały o przejęciu placówki, 
pśŚieważ władze gminy nie przekazały wszystkich ŚiezbędŚych dokumentów. Kluczowy 
jest akt notarialny. Wiceminister zadeklarśwał, że wystosuje do wójta Wi licy stanowcze 
pismo, w którym przedstawi oczekiwanie, by gmina przekazała ten dokument- mówi 
obecny na spotkaniu w ministerstwie dyrektor Departamentu Kultury w Urzędzie 
Marszałkśwskim Jacek Kowalczyk. Je li to nie przyniesie efektu, to minister kultury nie 
wyklucza pśstępśwaŚia administracyjnego w celu przejęciu zaniedbanych wi lickich 
zabytków. Wójt gminy Wi lica StaŚisław Krzak informuje, że akt notarialny nie zśstał 
dśt d przekazany ze względu na decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ten 
nie wyraził zgody na przekazanie gruntu pod pawilonem archeologicznym w użytkśwaŚie 
wieczyste. W zwi zku z tym, ŚiezbędŚa jest zmiana uchwały o przekazaniu placowki. 
Wi liccy radni będ  głśsśwać w tej sprawie prawdopodobnie na pścz tku marca. W 
planach jest też wpisanie Muzeum w Wi licy do rejestru pomników historii. Ułatwiłśby to 
pozyskiwanie dotacji na ŚiezbędŚe remonty. Jak najszybsze przywrócenie wietŚś ci 
wi lickim zabytkom jest też ważŚe ze względu na zbliżaj ce się obchody 1050-lecia 
chrztu Polski. Czę ć wydarzeń prawdopodobnie śdbywałaby się w Wi licy. 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
80 mlŚ złśtych Śa dśfiŚaŚsśwaŚie małych i redŚich firm 
 
Urz d Marszałkśwski Województwa więtśkrzyskiegś wkrótce śgłśsi konkurs dla małych i redŚich 
firm, które chc  ubiegać się o dofinansowanie unijne dla swoich projektów. Do pśdziału będzie 80 
milionów złśtych. W konkursie preferowane będ  projekty, zapewŚiaj ce zmiany jakś ciśwe, 
produktowe i innowacyjne, a także pśdtrzymuj ce kśŚkureŚcyjŚś ć firm - pśiŚfśrmśwał na naszej 
antenie dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkśwskim Grzegorz Orawiec. 
W tej perspektywie unijnej wymagania s  wysokie. Premiowane będ , umśżliwiaj ce rozwój 
przedsiębiśrstw nowe technologie, Śśwś ci procesowe i produktowe, a także działalŚś ć eksportowa, 
wprśwadzaj ca firmę na rynki zagraniczne. Ponadto, punkty będ  za wprowadzanie technik 
informacyjnych, nowego oprogramowania, sprzedaży elektronicznej i współpracę firm w sieciach 
kooperacyjnych. Niezmiennie, ważŚe jest rówŚież tworzenie miejsc pracy - dśdał Grzegorz Orawiec. - 
Im więcej warunków zostanie spełŚiśŚych, tym lepiej - zazŚaczył. Gś ć Radia Kielce stwierdził, że 
więtśkrzyscy przedsiębiśrcy maj  wielki pśteŚcjał, s  niezwykle pśmysłświ. W ostatnich latach widać 

to byłś szczególnie w wiśd cych w naszym regionie braŚżach - budownictwie, przemy le 
spśżywczym, turystyce prozdrowotnej i braŚży uzdrowiskowej. W poprzedniej perspektywie finansowej 
pomoc unijna dśtyczyła główŚie tworzenia firm, natomiast teraz - ich rozwoju. Grzegorz Orawiec 
pśiŚfśrmśwał, że rówŚścze Śie Wojewódzki Urz d Pracy uruchśmił granty na zakładaŚie własŚej 
działalŚś ci gospodarczej dla bezrobotnych. MśżŚa śtrzymać 20 tysięcy złśtych. Ponadto, funkcjonuje 
platforma start-upowa w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia, a z programu Ekonomia 
SpśłeczŚa mśżŚa śtrzymać dśtację na zakładaŚie spółdzielŚi socjalnych. W Śajbliższych latach 
wspierana będzie współpraca przedsiębiśrców z ś rśdkami akademickimi - pświedział Grzegorz 
Orawiec. Dśdał, że informacji mśżŚa zasięgać zarówno w Urzędzie Marszałkśwskim, jak i w punktach 
terenowych, ale rówŚież na stronie internetowej urzędu. Wkrótce też rozpocznie się kampania 
informacyjna. 
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SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
Dobre perspektywy dla Starachowic   
 
Wizyta w firmie Perfopol, która jest Śajwiększym polskim producentem blach perforowanych oraz siatek i specjalizuje 
się w braŚży Śależ cej do kluczowych  specjalizacji regionu, rozmowa z  przedstawicielami srebrnego pokolenia, które 
wkrótce będzie kśrzystać ze Starachowickiej Karty Seniora 60 plus oraz odwiedzenie miejsc planowanych do 
modernizacji w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast – marszałek Adam Jarubas śdwiedził Starachowice i razem z 
prezydentem miasta Markiem Materkiem oraz zastępc  prezydenta do spraw gospodarczych Ew  Skib  rozmawiali o 
nowych mśżliwś ciach dla Starachowic. - Jestem pod ogromnym wrażeŚiem funkcjonowania zakładu oraz unikatowych 
produktów jakie tu pśwstaj .  Budowane jest tu także centrum badawczo-rozwojowe, które jest wartś ci  dśdaŚ  firmy. 
Województwo wspiera animowanie współpracy z uczelniami wyższymi.  W tym miesi cu śdbędzie się pierwszy nabór 
takich projektów i dotacje funduszy europejskich mśg  wzmścŚić tak  działalŚś ć – mówił marszałek Adam Jarubas, 
który zaprśsił firmę do współpracy. - Przygotowujemy wojewódzki program promocji gospodarczej. To będzie 
systemowy projekt do wartś ci 10 milionów złśtych, śbejmuj cy wsparcie przedsiębiśrców,  je li chodzi o wyjazdy na 
targi, czy misje gospodarcze. Prezydent Starachowic Marek Materek w Domu Seniora „MaŚhattaŚ” pśwstałym w ramach 
programu „SeŚiśr Vigor” przedstawił realizację polityki senioralnej miasta. W śbecŚś ci przedstawicieli Gminnej  Rady 
Seniorów i Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprezeŚtśwał Starachświck  Kartę Seniora 60 plus, która będzie uprawŚiała 
osoby starsze do wielu ulg i zŚiżek w instytucjach publicznych, ale także prywatnych. – Otrzymali my certyfikat  „GmiŚa 
Przyjazna SeŚiśrśm” od Władysława Kosiniaka-Kamysza, który był ministrem Pracy i Polityki SpśłeczŚej i on 
zśbświ zuje nas do działaŚia. Ostatnio zauważam większ  aktywŚś ć w ród seniorów, Śiż u ludzi młśdych – mówił 
Materek.  Jarubas pśdkre lił ważŚ  rślę osób starszych w spśłeczeństwie. – Częstś od tego srebrnego pokolenia mśżŚa 
spśdziewać się bardzo trafnego  doradztwa i wsparcia. To osoby dś wiadczśŚe i pełŚe pasji. Trzeba to pielęgŚśwać i 
mimo, że Starachowice  maj  Śajmłśdszegś prezydenta w kraju, to otacza osoby starsze duż  życzliwś ci  i wsparciem 
– mówił marszałek, który dśceŚił także działalŚś ć Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Podczas wizyty w Starachowicach 
rozmawiano także o jakś ci dróg. Marszałek mówił o pracach nad półŚścŚ  śbwśdŚic  Starachowic. OgłśszeŚie 
przetargu w trybie „zaprśjektuj i wybuduj” planowane jest jeszcze w tym roku, więc prace budowlane ruszyłyby w 2017 
roku. 
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SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
Z wiceministrem rozwoju o wspieraniu przedsiębiśrczś ci   
 
Sprawom dśtycz cym instrumentów wsparcia ekspansji gospodarczej więtśkrzyskich przedsiębiśrstw oraz promocji gospodarki 
polskiej za graŚic , pś więcśŚe byłś spotkanie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Radśsławem Domagalskim-
Łabędzkim. Inicjatorami spotkania byli marszałek województwa Adam Jarubas oraz Tomasz Tworek, prezes zarz du 
więtśkrzyskiegś Zwi zku Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W Ministerstwie Rozwoju trwaj  prace koncepcyjne nad stworzeniem 

nowego, spójnego i efektywnego mechanizmu wspierania eksportu i inwestycji zagranicznych. Bardzo istotnym elementem 
projektowanego systemu będzie współpraca z samśrz dem terytorialnym, w szczególŚś ci na poziomie regionalnym. Otwieraj c 
spotkanie marszałek Adam Jarubas nie krył, iż więtśkrzyskim przedsiębiśrcśm bardzo zależy na wykorzystaniu szans, jakie będ  
dawały w owym mechanizmie nowo pśwśływaŚe instytucje centralne.- Panie ministrze, wiemy, że ma pśwstać duża agencja, która 
będzie ł czyć wysiłki fuŚkcjśŚuj cych dotychczas rozmaitych instytucji. Bardzo nam zależy, aby pśł czyć siły, aby formy wsparcia 
przez Śi  proponowane uczyŚić komplementarnymi z tymi, które realizujemy lokalnie, na poziomie regionu – pświedział 
marszałek. - Przygotowujemy projekt systemowy promocji gospodarczej. Tomasz Tworek zwracaj c się do uczestników spotkania, 
argumeŚtśwał, że pśteŚcjał ekspansyjny polskiej gospodarki znajduje się w kluczowym momencie ze względu na pozytywny obraz  
polskich przedsiębiśrców i firm w ród partnerów zagranicznych:  - Z jednej strony jeste my technologicznie na tyle zaawansowani 
i sprawni, że firmy zachodnie i zachodnie rynki pśstrzegaj  nas już jako wiarygodnego partnera. Z drugiej strony mamy rynek 
wschodni, który patrzy na nas jak na zachodniego partnera czyli też bardzo korzystnie. I tu rodzi się pytanie: dlaczego z tej 
koniunktury nie korzystamy albo korzystamy za małś? Jak pświedział Radśsław Domagalski-Łabędzki, jednym z podstawowych 
działań ministerstwa w tym zakresie, będzie pśwśłaŚie agencji wspierania eksportu. Agencja ta miałaby ł czyć pracę 
dotychczasowych podmiotów kśśrdyŚuj cych ekspaŚsję polskiego eksportu i kapitału na zagraŚicę czyli PAIiIZ, BGK, PARP czy 
KUKE i dyspśŚśwać budżetem śkśłś 350 mln złśtych. Ma pśwstać na pścz tku 2017 roku. - Będziemy wzmacŚiać Wydziały 
Promocji Handlu i Inwestycji;  teraz mamy 49 naszych przedstawicielstw na całym wiecie, a w planie mamy otwarcie śkśłś 
dwudziestu kolejnych. Przede wszystkim w krajach, w których istnieje potrzeba większegś zaaŚgażśwaŚia czyli w Indiach, 
Chinach, Birmie, Singapurze, na Filipinach, w Meksyku, w kilku krajach afrykańskich, jak chśćby w Nigerii, Etiopii czy Senegalu - 
pśiŚfśrmśwał. W ród pytań zadawanych wiceministrowi, a także problemów dostrzeganych przez więtśkrzyskich biznesmenów, 
pśjawiła się m.in. rówŚież kwestia słabej komunikacji pśmiędzy przedsiębiśrcami, a admiŚistracj  państwśw , zwłaszcza je li 
chodzi o dśstępŚś ć do programów operacyjnych.W ród ważŚych instrumentów wsparcia ekspansji polskiego biznesu poza 
granice kraju podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju wymieŚił program Polskich Mostów Technologicznych. Jego zadaniem 
jest wspomaganie małych i redŚich przedsiębiśrstw w komercjalizacji wytworzonych przez siebie innowacyjnych produktów na 
rynkach wiatśwych centrów innowacji. 
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Otorynolaryngologia otwarta po remoncie 
 
W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach oddano po remoncie KliŚikę 
Otorynolaryngologii. Oddział dysponuje miejscami dla 33 pacjentów, informuje kierownik 
Tadeusz Mierzwa. Jak dodaje, dzięki inwestycji znacznie pśprawiły się warunki pracy i 
hospitalizacji. Oddział nie był remontowany od 15 lat. Wymieniono iŚstalację elektryczŚ . 
Pomalowano ciaŚy, zbudowano nowe łazieŚki. Zakupiono łóżka. Jako jedyny w regionie 
posiada salę dla dzieci z pięciśma łóżkami. Pacjenci pśdkre laj , że teraz znacznie 
pśprawiły się warunki leczenia. Dotychczas Śajwięcej do życzeŚia pśzśstawiały łazieŚki. 
Remont kśsztśwał 125 tysięcy złśtych. W tym roku dyrekcja lecznicy planuje jeszcze 
remont śddziału chirurgii, a w dalszej perspektywie kliniki kardiologii. 
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SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
Nowoczesna Szkśła Zawodowa – Nowoczesny Region   
 
28 szkół o profilach zawodowych z województwa więtśkrzyskiegś uczestniczy w pilśtażśwym projekcie „NśwśczesŚa 
Szkśła Zawodowa – Nowoczesny RegiśŚ”, który ma dśstśsśwać program nauczania do wymagań lokalnego rynku pracy 
oraz dśpśsażyć placówki. Pierwszy projekt partnerski, realizowany w nowej perspektywie finansowej dśtycz cy 
kształceŚia zawodowego zainaugurowano na konferencji w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach. ZałśżeŚia i 
koncepcje programu przedstawili m.in. człśŚek Zarz du Województwa więtśkrzyskiegś Marek Szczepanik, dyrektor 
Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkśwskim w Kielcach Grzegorz Orawiec oraz dyrektor 
więtśkrzyskiegś Centrum Doskonalenia Nauczycieli Jacek Wśłświec. - To duże przedsięwzięcie, które obejmuje 28 

szkół z terenu regionu. Jest to projekt partnerski i zapraszamy wszystkich Państwa do współpracy – mówił Marek 
Szczepanik, człśŚek Zarz du Województwa więtśkrzyskiegś, który wręczył wszystkim przedstawicielom instytucji 
uczestŚicz cych w projekcie umowy partnerskie. Projekt jest realizowany przez Oddział  ds. Innowacji i Transferu 
Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkśwskiegś w Kielcach w partnerstwie z gmiŚ  Kielce - 
Centrum KształceŚia Praktycznego w Kielcach, więtśkrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii i 
więtśkrzyskim Zwi zkiem Pracodawców Prywatnych „LewiataŚ”. Do wsparcia ustawicznego, doradztwa zawodowego i 

podnoszenia kompetencji nauczycieli zśstałś zaproszone więtśkrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 
GłówŚym załśżeŚiem projektu jest wzrost jakś ci kształceŚia zawodowego, zgodnie z siedmioma specjalizacjami 
regionu więtśkrzyskiegś. Te specjalizacje : braŚża metalowo-odlewnicza, nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo 
spśżywcze, turystyka zdrowotna i prozdrowotna, śszczędŚe budownictwo, zrówŚśważśŚy rozwój energetyczny, 
technologie informacyjno-komunikacyjne, braŚża targowo-konferencyjna, zśstały przedstawione na konferencji na 
krótkim filmie. - Wierzymy, że wła Śie w tych braŚżach zŚajduj  się zawody przyszłś ci – mówił Grzegorz Orawiec, 
dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkśwskiegś w Kielcach, który Śakre lił główŚe kierunki. 
Programem zśstałś śbjętych 28 szkół i placówek ponadgimnazjalnych w regionie, 560 uczniów i uczennic oraz 56 
nauczycieli. Szkśły, poprzez otrzymane w ramach projektu dśpśsażeŚie pracowni fonetycznych, dydaktycznych i 
warsztatów kształceŚia zawodowego, wzbśgac  swśj  śfertę edukacyjŚ . Będ  miały śkazję Śawi zać stał  współpracę 
w przedsiębiśrcami, którzy czynnie wezm  udział we wdrażaŚiu dualnego systemu nauczania w szkśłach na każdym 
etapie realizowanych zadań i zapewŚi  udział 224 uczniów w stażach i praktykach zawodowych w swoich 
przedsiębiśrstwach. 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Jarubas: Corina Cretu odwiedzi region 
 
Unijna komisarz do spraw polityki regionalnej Corina Cretu odwiedzi region 
więtśkrzyski, na przełśmie marca i kwietnia. Jak pśiŚfśrmśwał marszałek- Adam 

Jarubas, będzie to okazja, by zaprezeŚtśwać jej obszary, w których więtśkrzyskie chce 
iŚwestśwać unijne pieŚi dze z obecnej perspektywy finansowej. Na razie nie wiadomo, 
czy komisarz Cretu przyjedzie 31 marca, czy 1 kwietnia. Oprócz naszego województwa 
odwiedzi też Podkarpacie. Adam Jarubas przypśmŚiał, że tak wysoki raŚg  urzędŚik 
Komisji Europejskiej odwiedzi więtśkrzyskie po raz drugi. W 2009 roku region 
wizytśwała ówczesna komisarz ds. polityki regionalnej- Danuta Hubner. Była m.in. w 
ChęciŚach, gdzie zeprezentowano jej projekt rewitalizacji centrum miasta, 
współfiŚaŚsśwaŚej przez UE. W czasie, gdy Danuta Hubner była w naszym regionie 
tśczyła się dyskusja na temat unijnego dofinansowania budowy portu lotniczego w 
Obicach. Komisarz była zdecydśwaŚ  przeciwŚiczk  takiego rśzwi zaŚia. Komisja 
Europejska nie zgśdziła się na dofinansowanie budowy w lotniska. 
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więtśkrzyskie wykśrzystałś ponad 3,1 mld zł z RPO 2007-2013 

 
3 mld 167 mln zł funduszy UE wykśrzystałś woj. więtśkrzyskie na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Dofinansowano ponad 1300 projektów o wartś ci 5,87 mld zł. 
Najwięcej rśdków przeznaczono na przedsiębiśrczś ć. Program podsumowano w Kielcach, podczas dzisiejszej 
konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkśwskim Województwa więtśkrzyskiegś. Instytucja odpowiada za wdrażaŚie 
RPO. Jak pśiŚfśrmśwał marszałek Adam Jarubas, do kśńca marca potrwa rozliczanie projektów zrealizowanych w 
regionie w ramach tego programu. - DyspśŚśwali my ok. 770 mln euro (zatwierdzonymi przez kśmisję Eurśpejsk  w 
2007 r. - red.) plus 43,7 mln euro z tzw. rezerwy wykonania, które uzyskali my jako premię, za jakś ć wdrażaŚia 
programu. To w przeliczeniu 3 mld 167 mln zł. W stu procentach więtśkrzyskie wykśrzystałś szaŚsę - nie oddamy ani 
jednego unijnego euro – pśdkre lił marszałek. Jarubas przypśmŚiał, że realizacja programów operacyjnych miała 
spśwśdśwać m.in. wzrost zamśżŚś ci spśłeczeństwa. Przywśłał dane PKB per capita, dśtycz ce woj. więtśkrzyskiegś. 
- Gdy wstępśwali my do Unii Europejskiej, mieli my jeden z ŚajŚiższych wskaźŚików - 38 proc. redŚiegś unijnego PKB 
na mieszkańca. Po 12 latach, to ŚiespełŚa 50 proc. Obok woj. podlaskiego jeste my liderami w Polsce wschodniej – 
śceŚił marszałek. Zdaniem Jarubasa te dane "obiektywnie" pśkazuj , że " więtśkrzyskie wykśrzystałś szaŚsę". - To jest 
dzisiaj wyzwanie, jak wykśrzystywać dobrze szaŚsę, na jakie obszary kśŚceŚtrśwać rśdki – pśdkre lił. PrzypśmŚiał, że 
w nowej perspektywie finansowej UE, region będzie realizśwał przedsięwzięcia skupione wśkół kluczowych specjalŚś ci, 
ujętych w strategii rozwoju województwa. W ramach RPO 2007-2013 przeprowadzono 46 konkursów, na które wpłyŚęłś 
2856 wniosków aplikacyjnych, a 2027 z nich oceniono pozytywnie. Zgłaszały je m. in.: mikro, małe i redŚie 
przedsiębiśrstwa, instytucje otoczenia biznesu, samśrz dy, regionalne jednostki administracji rz dśwej, uczelnie 
wyższe, zakłady opieki zdrowotnej i uzdrowiska, kś ciśły i zwi zki wyznaniowe, instytucje kultury, organizacje 
pśzarz dśwe. Poza projektami wybieranymi w trybie konkursowym, realizowane były rówŚież przedsięwzięcia 
pozakonkursowe i systemowe. To 26 inwestycji o wartś ci 821 mln zł, przy wsparciu 636 mln zł z programu. Dśtyczyły 
one m. in. remontów dróg wojewódzkich, rewitalizacji prowadzonych w Sandomierzu i Kielcach, restauracji zabytków 
więtegś Krzyża oraz zakupu szynobusów dla Przewozów Regionalnych. W sumie w całym programie dofinansowano 

1302 projekty o ł czŚej wartś ci 5,87 mld. Najwięcej rśdków programu - 535 mln zł - zaaŚgażśwaŚś w rozwój 
przedsiębiśrczś ci. Dotacje śtrzymałś ponad 550 firm, a dzięki ich inwestycjom pśwstałś ponad 3900 nowych miejsc 
pracy. Blisko 520 mln zł wydano na inicjatywy z zakresu wsparcia iŚŚśwacyjŚś ci, budowy spśłeczeństwa 
informacyjnego oraz wzrostu pśteŚcjału inwestycyjnego regionu. 325 mln zł trafiłś do więtśkrzyskich szpitali, 
przychodni zdrowia i uzdrowisk.  
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Przykładśwś - więtśkrzyskie Centrum Onkologii zbudśwałś KliŚikę Hematologii i Transplantacji Szpiku, a przy 
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym pśwstałś więtśkrzyskie Centrum Pediatrii. Dzięki rśdkśm programu, pśprawiła się 
też jakś ć dróg w regionie. Wybudowano 75 km dróg gminnych, 7,7 km obwodnic miejscśwś ci, przebudowano 575 
km tras regionalnych i lokalnych. To m. in. trasy nr 786 – Kielce – granica województwa oraz nr 742 we Włśszczświe, 
drogi nr 752 i 751 w ramach "Małej Pętli więtśkrzyskiej" z śbwśdŚic  Nowej Słupi, droga nr 755 Ostrowiec – Ćmielów – 
Ożarów i trasy na Ponidziu. Jak wynika z przedstawionych podczas konferencji danych, grup  beneficjantów programu, 
która pśdpisała umowy na realizację projektów na Śajwyższe kwoty, s  gminy i ich jednostki – to ponad 2 mld 183 mln 
zł, w tym 1 mld 185 mln zł wsparcia UE. Samśrz dy iŚwestśwały m. in. w rewitalizacje miejscśwś ci, sieci wśdści gśwe 
i kanalizacyjne oraz w instytucje kultury. 111 mln zł programu trafiłś do uczelni wyższych regionu. Dzięki tym rśdkśm 
wybudśwały one 35 nowych obiektów. Szkśły dśpśsażały także swoje laboratoria badawcze. Jarubasa pytano, jak 
śceŚiać realizację programu w m. in. w kśŚtek cie negatywnych prognoz demograficznych, pśkazuj cych że woj. 
więtśkrzyskie jest najszybciej wyludŚiaj cym się regionem w kraju oraz Diagnozy SpśłeczŚej, mówi cej o niskim 

poziomie zadowolenia z życia jego mieszkańców. - Mamy wiadśmś ć tego, że te fundusze pśprawiaj  warunki życia w 
regionie, ale to nie daje pełŚej gwarancji dla tego, by ludzie chcieli tu się śsiedlać, w takim zakresie jakby my tego 
oczekiwali. (…) Musimy tutaj pśł czyć siły i działaŚia wielu instytucji, w tym uczelni wyższych, profesjonalnego 
szkodnictwa zawodowego, sprawŚś ci lokalnych samśrz dów w kreowaniu polityki inwestycyjnej i przedsiębiśrców – 
ich spśłeczŚej śdpświedzialŚś ci – bo Śajczę ciej powodem emigracji, s  warunki ekonomiczne – śceŚił marszałek. W 
opinii marszałka problemem, który zaobserwowano przy realizacji RPO, jest słaba współpraca w regionie różŚych 
instytucji, m. in. przedsiębiśrców i samśrz dów w różŚegś rodzaju przedsięwzięciach. W ramach RPO na lata 2014-
2020, woj. więtśkrzyskie ma wykśrzystać ok. 1,4 mld euro rśdków UW. Ponad 980 mln euro ma pśchśdzić z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a ponad 380 mln euro – z Europejskiego Funduszu SpśłeczŚegś. W 
poprzednim perspektywie RPO zawierał rśdki pierwszego funduszu, a drugi realizowano przez program Kapitał Ludzki. 
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Opracowanie programów nauczania zawodowego w inteligentnych specjalizacjach województwa 
więtśkrzyskiegś, dśpśsażeŚie szkolnych pracowni oraz staże i praktyki uczniowskie u 

przedsiębiśrców, zakłada zainaugurowany w Kielcach regionalny program nowoczesnego kształceŚia 
zawodowego. W przedsięwzięciu, zainicjowanym przez Urz d Marszałkśwski Województwa 
więtśkrzyskiegś, bierze udział 28 szkół o profilach z zawodowych całegś regionu - jedna lub dwie z 

każdegś powiatu. Partnerem przedsięwzięcia s : samśrz d Kielc z Centrum KształceŚia Praktycznego, 
więtśkrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz - reprezeŚtuj cy przedsiębiśrców - 
więtśkrzyski Zwi zek Pracodawców Prywatnych "Lewiatan".  GłówŚym celem projektu jest 

wzmocnienie szkolnictwa zawodowego województwie, w my l tzw. inteligentnych specjalizacja regionu 
i dostosowanie edukacji do potrzeb lokalnego rynku pracy. Inteligentne specjalizacje regionu, to 
gałęzie gospodarki, w my l których jest kształtśwaŚy rozwój województwa. Okre lśŚś je m.in. w 
Regionalnej Strategii Innowacji z 2014 r. S  to: przemysł metalowo-odlewniczy, zasśbśśszczędŚe 
budownictwo, nowoczesne przetwórstwo rolne, turystyka zdrowotna i prozdrowotna, braŚża targowo-
kongresowa, zrówŚśważśŚy rozwój energetyczny oraz technologie informacyjno-komunikacyjne. Jak 
wyja Śił dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkśwskiegś w Kielcach Grzegorz 
Orawiec, projekt zakłada praktyczne kształceŚie dualne, we współpracy szkół i przedsiębiśrców, w 
zawodach zwi zaŚych z wiśd cymi braŚżami regionu. Będzie w nim uczestŚiczyłś ponad 500 uczniów. 
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- Obecnie trwa analiza potrzeb edukacyjnych i wspólnie z przedsiębiśrcami s  układaŚe programy 
nauczania w tych siedmiu braŚżach. Maj  to być modelowe programy, co jest to dużym wzywaniem. 
Wszyscy wiemy, że przykładśwś – w obszarze uzdrowiskowym brakuje osób z konkretnymi 
kwalifikacjami, np. dietetyków, techników żywieŚia. I w tym zakresie te programy maj  być 
przygotowane – wyja Śiał Orawiec. Przedsiębiśrcy będ  mogli dśkładŚie sprecyzśwać, jakiego 
kształceŚia śczekuj  - ilu godzin praktyk i na jakich zasadach. Kieleckie Centrum KształceŚia 
Praktycznego będzie służyłś wsparciem merytorycznym dla przedsięwzięcia. Szkśły, poprzez 
otrzymane w ramach projektu dśpśsażeŚie pracowni dydaktycznych i warsztatów kształceŚia 
zawodowego, wzbśgac  swśj  śfertę edukacyjŚ . Dla uczniów zaplanowano m. in. staże i praktyki w 
więtśkrzyskich firmach i dodatkowe zajęcia z przedsiębiśrczś ci. Będ  mieli też szaŚsę uczestnictwa 

w krajowych i zagranicznych targach i wystawach braŚżśwych. Nauczyciele zawodu pśdŚiśs  swoje 
kwalifikacje, uczestŚicz c w kursach organizowanych przez więtśkrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli. Wsparciem dla uczestników projektu będzie platforma internetowa, która pozwoli 
pśszerzać wiedzę oraz wymieŚiać dś wiadczeŚia zwi zaŚe z przedsięwzięciem. Realizacj  projektu w 
praktyce - w szkśłach i firmach - ma ruszyć po wakacjach. Przedsięwzięcie zaplanowano na 2,5 roku. 
Wartś ć projektu "Nowoczesna szkśła zawodowa – nowoczesny region" to 10 mln zł. 85 proc. tej 
kwoty to fundusz unijne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
więtśkrzyskiegś. 




