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SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
Samśrz d regiśŚu reŚegścjuje KśŚtrakt TerytśrialŚy 
  
Zapisanie w zweryfikowanym Kontrakcie Terytorialnym dla woj. więtśkrzyskiegś przebudowy drogi krajowej nr 42 wraz 
z budśw  obwodnicy W chścka - to jeden z priorytetów władz samśrz dśwych regionu w renegocjacjach 
prowadzonych z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa. Podpisany w listopadzie 2014 r. z przedstawicielami 
poprzedniego rz du Kontrakt Terytorialny dla woj. więtśkrzyskiegś, przewiduje inwestycje za ok. 14,3 mld zł m.in. w 
drogi, koleje i szpitale oraz przedsięwzięcia naukowo badawcze. W kontrakcie zŚalazły się 53 zadania, na listach 
podstawowej i warunkowej. Jak pświedział marszałek województwa więtśkrzyskiegś Adama Jarubas, samśrz d regionu 
- wspieraj c władze lokalne - apeluje m. in. by na li cie przedsięwzięć priorytetowych kontraktu, umie cić zŚajduj cy 
się obecnie na li cie warunkowej projekt przebudowy drogi krajowej nr 42, wraz z budśw  obwodnicy W chścka. Koszt 
przedsięwzięcia, według szacunków marszałka, to ok. 350 mln zł. Marszałek wyja Śiał, że remont tej drogi kśrelśwałby 
z plaŚśwaŚ  do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa więtśkrzyskiegś półŚścŚś-
zachśdŚi  śbwśdŚic  Starachowic, w ci gu jednej z tras wojewódzkich. Obie trasy mśgłśby pśł czyć rondo, a 
przedsięwzięcia pśprawiłyby kśmuŚikację – m. in. dojazd do terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachświce”. 
Samśrz d regionu postuluje też o przeniesienie na listę projektów priorytetowych planów budowy więtśkrzyskiegś 
odcinka drogi S74 (ł czy województwo łódzkie z Podkarpaciem i LubelszczyzŚ ). „Spśtkałem się z paŚi  wśjewśd , by 
wspólnie lśbbśwać na rzecz dużych projektów infrastrukturalnych. Także Śajbliższa Rada Dialogu SpśłeczŚegś w 
regionie zajmie się kwesti  jego dśstępŚś ci komunikacyjnej. Najprawdopodobniej na spotkanie zostanie zaproszony 
szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autśstrad” – dśdał Jarubas. W kilku resortach, m.in. w Ministerstwie Nauki i 
Szkolnictwa Wyższegś, konsultowane s  także projekty o charakterze badawczo-gospodarczym, które chc  realizśwać 
uczelnie i instytucje medyczne, m.in. Politechnika więtśkrzyska i więtśkrzyskie Centrum Onkologii. „WypełŚiaŚe s  
fiszki, uszczegółświaj ce te projekty. Musimy mieć śpiŚię, czy kierunkowo wpisuj  się one w pślitykę krajśw , czy cś  
musimy skśrygśwać. Zakładam, że w ci gu miesi ca, dwóch będziemy po konsultacji tre ci tych prśjektów” – śceŚił 
dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkśwskiegś w Kielcach, Grzegorz Orawiec. Na li cie 
podstawowej KT dla woj. więtśkrzyskiegś, zapisano 15 projektów. S  w ród nich inwestycje drogowe i kolejowe. To 
m.in.: dśkśńczeŚie przebudowy drogi ekspresowej S7 Warszawa - Kraków w regionie, budowa obwodnicy Opatowa w 
ci gu drogi S74 oraz obwodnicy Morawicy na drodze krajowej nr 73. Kontynuowana ma być także budowa tzw. małej 
obwodnicy Ostrowca więtśkrzyskiegś. Wyremontowane maj  być też linie kolejowe: nr 8 na odcinku Skarżyskś-
Kamienna – Kielce – Kśzłów oraz linia nr 25: Sandomierz - Skarżyskś-Kamienna. 
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SERWIS INTERNETOWY „GAZETY WYBORCZEJ” KIELCE    
Kolejne pśdręczŚiki i ksi żki pśjad  do Polaków w Mśłdawii 
 
Przybory szkolne, pśdręczŚiki do nauki języka polskiego, historii i matematyki oraz inne ksi żki 
śtrzymaj  wkrótce Polacy z Mśłdawii i Nadniestrza. To kolejny etap kampanii "Pomagamy Polakom w 
Mśłdawii" zainicjowanej przez marszałka województwa więtśkrzyskiegś Adama Jarubasa. W zbiórce 
darów wzięli udział: VI LO im. Juliusza Słśwackiegś w Kielcach, Zespół Szkół OgólŚśkształc cych im. 
Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku-Kolumnie (woj. łódzkie), kielecka księgarŚia wiatświd Marty i 
Krzysztofa Lorków oraz śddział Towarzystwa Miłś Śików Lwowa i Kresów PśłudŚiśwś-Wschodnich. Ich 
transport do Mśłdawii sfinansuje radny sejmiku Krzysztof Dziekan. Jak informuje rzeczniczka 
marszałka Iwona Sinkiewicz-Pśtaczała, w ramach pomocy Polacy z Mśłdawii i Nadniestrza w 
poprzednich latach otrzymali już ze więtśkrzyskiegś pśdręczŚiki i polskie ksi żki, a także sprzęt 
medyczny. W ubiegłym roku gś ciła też w naszym regionie 20-osobowa grupa młśdych Polaków, a 
kilka osób studiuje na kieleckich uczelniach. W rśdę w VI LO śdbyła się konferencja prasowa 
pśdsumśwuj ca kolejny etap kampanii pomocy. 
 
 



SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
Polskie ksi żki trafi  do Polaków w Mśłdawii   
 
Ponad tysi c polskich ksi żek zebrano podczas akcji „Pśmagamy Polakom w Mśłdawii”. To kolejna 
kampania spśłeczŚa zainicjowana przez marszałka województwa więtśkrzyskiegś Adama Jarubasa. 
Efekty akcji podsumowano podczas konferencji prasowej w VI Liceum OgólŚśkształc cym im. Juliusza 
Słśwackiegś w Kielcach, którego młśdzież wł czyła się w zbiórkę ksi żek. Do Polaków zamieszkałych w 
Mśłdawii i Naddniestrzu trafi  przybory szkolne, pśdręczŚiki do nauki języka polskiego, historii i 
matematyki oraz ksi żki do czytania. Marszałek Adam Jarubas pśdziękśwał wszystkim za wł czeŚie się 
w akcję: – Dzisiaj przekazujemy ten dar serca naszej młśdzieży i dzięki temu mśżemy pomóc młśdym 
Polakom, naszym przyjaciśłśm, którzy chc  pśdtrzymywać tradycję, kulturę, język polski. To jedna z 
form zadś ćuczyŚieŚia wobec potomków osób, które nie z własŚej woli musiały żyć poza granicami 
naszego kraju. Ta akcja jest symbolicznie ukłśŚem wobec młśdych ludzi, którzy tam mieszkaj  – 
pśdkre lał Jarubas. – Warto pśmagać, bo tam jest Śaprawdę biednie, zarówno je li chodzi o śpiekę 
zdrśwśtŚ , jak i ś wiatę. Polacy mieszkaj cy w Mśłdawii maj  własŚe szkśły i przedszkola. Niestety, 
wypśsażeŚie jest słabe, a oni ucz  się języka polskiego przede wszystkim z ksi żek – dziękśwał  
Marian Orliński z Towarzystwa Miłś Śików Lwowa i Kresów PśłudŚiśwś-Wschodnich. – Odzew uczniów 
był ogromny. To nie jest taka pierwsza akcja, w której bierzemy udział, dlatego młśdzież jest 
wychowywana nieustannie do tego, aby reagśwać na takie potrzeby sercem, bezinteresownie – Renata 
Walęcka – dyrektor VI LO im J. Słśwackiegś. – Jest to szczytny cel. Chcieliby my, aby nasi rodacy 
mieszkaj cy poza granicami naszego kraju wiedzieli, że mśg  liczyć na pomoc młśdzieży z Polski – 
mówił Maciej Janik, przewśdŚicz cy samśrz du uczniowskiego. Marszałek województwa 
więtśkrzyskiegś już kilkakrotnie był inicjatorem pomocy Polakom zamieszkałym w Mśłdawii i 

Naddniestrzu przesyłaj c pśdręczŚiki, ksi żki, sprzęt medyczny (wspólnie ze więtśkrzyskim Centrum 
Onkologii w Kielcach), jednorazowy sprzęt medyczny (wspólnie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
w Kielcach). 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Egzamin na prawo jazdy w miastach powiatowych 
 
Osoby które chc  uzyskać prawo jazdy na motorower będ  mśgły zdać praktyczny 
egzamin w wybranym mie cie powiatowym. Dotychczas taki sprawdzian śdbywał się 
jedynie w Kielcach i Ostrowcu. Dyrektor Wojewódzkiego O rśdka Ruchu Drogowego w 
Kielcach Czesław Dawid informuje, że egzaminatorzy będ  przyjeżdżać na egzaminy, gdy 
w danym mie cie zbierze się większa grupa chętŚych. Na razie nie śkre lśŚś jak liczna 
ma być ta grupa. Kandydaci zśstaŚ  poinformowani o takiej mśżliwś ci, gdy po zimowej 
przerwie wznowione zśstaŚ  egzaminy na jedŚś lady. Wprowadzona pod koniec lutego 
tego roku zmiana w przepisach, ma zachęcić główŚie młśdych ludzi do ubiegania się o 
kategśrię prawa jazdy AM. Zśstała ona wprowadzona w 2013 roku i dotyczy osób, które 
ukśńczyły 14 lat i chc  jeździć motorowerem o pśjemŚś ci silnika do 50 centymetrów 
sze cieŚŚych lub quadem waż cym maksymalnie 350 kg. W ubiegłym roku w naszym 
województwie zaledwie kilkadziesi t osób ubiegałś się o to uprawnienie. W praktyce 
kursanci musz  zdać państwśwy egzamin teoretyczny jak inni kierowcy i praktyczny na 
motorowerze.  



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Ponad tysi c ksi żek pojedzie do Mśłdawii  
 
Ksi żki i pśdręczŚiki trafi  do Polaków z Mśłdawii. Na apel Marszałka Województwa 
więtśkrzyskiegś odpowiedzieli m. in. uczniowie VI Liceum OgólŚśkształc cegś im. 

Juliusza Słśwackiegś w Kielcach. Maciej Janik, przewśdŚicz cy samśrz du pśdkre la, że 
każdy śfiarśwał ksi żkę, pśdręczŚik lub przybory szkolne. Dyrektor liceum Renata 
Walęcka dodaje, że ksi żek jest ponad tysi c, bo do akcji  przył czyli się rówŚież 
nauczyciele i inni pracownicy szkśły. Ksi żki dla Polaków w Mśłdawii przekazali także 
uczniowie Zespśłu Szkół OgólŚśkształc cych w Łasku w województwie łódzkim, 
księgarŚia " wiatświt” w Kielcach oraz kielecki śddział Towarzystwa Miłś Śików Lwowa i 
Kresów PśłudŚiśwś – Wschodnich. Transport darów do Mśłdawii sfinansuje radny Sejmiku 
Województwa więtśkrzyskiegś Krzysztof Dziekan.  To nie pierwsza pomoc dla rodaków 
w Mśłdawii i Nadniestrzu inicjowana przez marszałka. Wcze Śiej oprócz ksi żek wysyłaŚy 
był sprzęt medyczny. Niebawem kolejny sprzęt medyczny z dawnej siedziby szpitalika 
dziecięcegś trafi na wschód – informuje Adam Jarubas. W Republice Mśłdawii i w 
Nadniestrzu mieszka 4 tysi ce Polaków. Kilkoro z nich, pśsiadaj cych  Kartę Polaka, 
studiuje w Kielcach. 



PORTAL „ONET.PL”   
PśdręczŚiki i przybory szkolne trafi  do Polaków w Mśłdawii 
 
Ponad tysi c polskich ksi żek – pśdręczŚików, lektur szkolnych, dziecięcych bajek – a także przyborów 
edukacyjnych, zebranych główŚie przez młśdzież z Kielc, trafi do Polaków mieszkaj cych w Mśłdawii. 
To kolejna śdsłśŚa akcji pomocy dla mśłdawskiej Polonii, w ramach kampanii spśłeczŚej zainicjowanej 
przez marszałka województwa więtśkrzyskiegś. Przedsięwzięcie podsumowano w rśdę w Kielcach.- 
Ta akcja jest symbolicznym ukłśŚem i wyciagŚięciem ręki do młśdych osób, potomków Polaków, 
którzy nie z własŚej woli żyj  dzi  poza granicami naszego kraju – pśdkre lił marszałek Adam Jarubas. 
Na apel marszałka odpowiedzieli m.in. uczniowie i nauczyciele VI Liceum OgólŚśkształc cegś im. 
Juliusza Słśwackiegś w Kielcach. W ci gu kilku tygodni zebrali ponad tysi c pśdręczŚików z różŚych 
etapów edukacyjnych, lektur szkolnych, ksi żek z bajkami dla dzieci oraz przyborów szkolnych i 
materiałów pi mieŚŚiczych. - Nie byłś osoby w szkole, która nie przyŚiśsłaby ksi żki czy innych 
artykułów. Chcieliby my, aby nasi rodacy mieszkaj cy poza granicami kraju wiedzieli, że mśg  liczyć 
na pomoc młśdzieży z Polski – mówił przewśdŚicz cy samśrz du uczniowskiego placówki, Maciej 
Janik. Blisko 170 nowych pśdręczŚików, główŚie do nauki języka polskiego i historii w cenie złśtówki 
za egzemplarz, śdsprzedała na rzecz akcji jedna z kieleckich księgarŚi. Ksi żki zebrała także 
spśłeczŚś ć Zespśłu Szkół OgólŚśkształc cych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku-Kolumnie 
(woj. łódzkie). Pokrycie kosztów transportu darów do Mśłdawii zadeklarśwał jeden z radnych sejmiku 
województwa więtśkrzyskiegś. Zdaniem przedstawiciela kieleckiego śddziału Towarzystwa Przyjaciół 
Lwowa i Kresów PśłudŚiśwś-Wschodnich (także zaaŚgażśwałś się w akcję) Mariana Orlińskiegś, każda 
pomoc materialna dla Polaków mieszkaj cych w Mśłdawii jest potrzebna, ze względu na paŚuj c  tam 
biedę, co najbardziej widać w ś wiacie i opiece zdrowotnej.  
 
 
          



PORTAL „ONET.PL”   
PśdręczŚiki i przybory szkolne trafi  do Polaków w Mśłdawii 
 
- Polacy maj  tam własŚe szkśły, przedszkola, ale słabś wypśsażśŚe. Potrzebna jest każda ksi żka, bo 
z nich główŚie się ucz . Nie dociera tam polska telewizja, a nie każdegś stać na telewizję satelitarŚ . 
Ci ludzie Śaprawdę ciesz  się z każdej pomocy – argumeŚtśwał. Orliński pśdkre lał, że tamtejsi Polacy 
pamiętaj  o swoich korzeniach - przywśłał przykład małej miejscśwś ci, w której "nie ma ulic", a działa 
Dom Polski z zespśłami artystycznymi, kultywuj cymi pślsk  tradycję Śarśdśw . Woj. więtśkrzyskie 
kilkakrotnie pśmagałś Polonii w Mśłdawii. Ksi żki i pśdręczŚiki po raz pierwszy przekazano w grudniu 
2012 r. W 2014 r. do Kiszyniowa pśjechał konwój z kilkunastoma tysi cami sztuk sprzętu medycznego 
jednorazowego użytku (strzykawki, wenflony, cewniki, maseczki chirurgiczne), zorganizowany m.in. 
dzięki wsparciu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Z kolei w marcu 2015 r. do szpitala 
w Komracie przewieziono urz dzeŚia medyczne renomowanych producentów, używaŚe wcze Śiej w 
więtśkrzyskim Centrum Onkologii. Przedsięwzięcia zorganizowano wspólnie ze Stowarzyszeniem 

Współpracy Polska-Wschód. W sierpniu ub.r. w Kielcach gś ciła 20-osobowa grupa młśdych Polaków z 
Naddniestrza (separatystyczny obszar na terytorium Mśłdawii. Kiszyniów utracił nad nim kśŚtrślę w 
latach 90 - PAP), w ramach akcji, któr  Urz d Marszałkśwski śrgaŚizśwał wspólnie z klasztorem na 
Karczówce. W Kielcach studiuje też kilka osób z Mśłdawii i Naddniestrza, pśsiadaj cych Kartę Polaka, 
wspieranych programem stypendialnym dla Polaków ze Wschodu, realizowanym przez władze woj. 
więtśkrzyskiegś. Mśłdawia jest uznawana za Śajubśższe państwś Europy. Według przeprowadzonego 

w 2005 r. oficjalnego spisu ludŚś ci w Republice Mśłdawii mieszka 2,3 tys. osób pochodzenia 
polskiego. Z szacunków Ambasady RP w Kiszyniowie wynika, iż 3,5-milionowe państwś zamieszkuje 
ok. 4 tys. osób pochodzenia polskiego. Tamtejsza Polonia jest skupiona w 20 organizacjach. 
Największe zŚajduj  się w Bielach i w Komracie. Dwie organizacje polonijne działaj  też na terenie 
Naddniestrza. 



PORTAL „ONET.PL”   
Włśszczśwa: ruszyły pierwsze konkursy na pieŚi dze unijne 
 
Pierwsze miesi ce roku to czas składaŚia wniosków, projektów i opracowywania planu na całe 12 
miesięcy. Powiaty oraz gminy z województwa więtśkrzyskiegś już teraz staraj  się o pozyskanie 
dodatkowych rśdków. RówŚież tych zewŚętrzŚych. Jak sytuacja przedstawia się we Włśszczświe?O 
pieŚi dze z Unii Europejskiej mśżŚa ubiegać się w różŚych sektorach. 29 lutego ruszyły pierwsze 
konkursy. - S  śgłśszśŚe w obszarze dziedzictwa kulturowego i szkolnictwa zawodowego – mówi 
Adam Jarubas, marszałek województwa więtśkrzyskiegś. Powiat włśszczśwski ma już wstępŚe plany 
na ten rok i jest na etapie składaŚia wniosków. Bierzemy udział w dwóch projektach je li chodzi o 
rozwój infrastruktury drogowej gminy i powiatu. Dwa wnioski zśstały już zaakceptowane – dodaje 
Jerzy Suliga, starosta powiatu włśszczśwskiegś. Które inwestycje uda się zrealizśwać jeszcze nie 
wiadomo. 
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SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
więtśkrzyskie na targach ITB Berlin 

 
MiędzyŚarśdśwe Targi Turystyczne ITB Berlin to ŚajważŚiejsze wydarzenie w braŚży, które corocznie 
przyci ga blisko 200 tysięcy gś ci z całegś wiata. W dniach 9 – 13 marca na targach Urz d 
Marszałkśwski Województwa więtśkrzyskiegś wraz z RegiśŚalŚ  OrgaŚizacj  TurystyczŚ  
Województwa więtśkrzyskiegś promuje turystykę aktywŚ , prśzdrśwśtŚ  oraz kulturśw . Gś cie 
targów od więtśkrzyskich przedstawicieli dświedz  się jak aktywnie wypścz ć w regionie, jakie 
uzdrowiska oraz miejsca, w których zadbaj  o zdrowie i zrelaksuj  się warto śdwiedzić. Będ  także 
zachęcaŚi do zwiedzania Ziemi więtśkrzyskiej oraz jej cennych zabytków.  Podczas targów będ  
dystrybuowane wydawnictwa, przewodniki, mapy i ulotki w kilku wersjach językśwych (główŚie: 
niemieckim, angielskim i rosyjskim). MiędzyŚarśdśwe Targi Turystyczne w Berlinie śdbywaj  się od 
roku 1966 roku i s  ŚajchętŚiej odwiedzanymi targami turystycznymi na wiecie.  Corocznie 
przyci gaj  najbardziej licz cych się w braŚży touroperatorów, przewśźŚików, hotelarzy, a także tłumy 
turystów, pśdróżŚików i studentów.  UgruŚtśwaŚ  międzyŚarśdśw  pśzycję pśdkre la fakt, iż ponad 
dwie trzecie wystawców (ok. 77%) i prawie 30 % śdwiedzaj cych staŚświ  przyjezdni spoza Niemiec. 
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Muzeum wzbogaci swśj  kślekcję 
 
Po raz pierwszy od wielu lat Muzeum Okręgśwe w Sandomierzu wzbogaci swśj  kślekcję 
obrazów w drodze zakupu. Placówka śtrzymała dofinansowanie na ten cel z Narodowego 
Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Do tej pory muzeum bazśwałś główŚie na 
darowiznach od osób prywatnych. Dzięki dotacji uzupełŚiśŚy zostanie zbiór prac Jerzego 
Potrzebowskiego, malarza urodzonego w Sandomierzu. Obecnie posiadamy 18 obrazów 
olejnych jego autorstwa, 5 akwarel i 3 rysunki - pświedział dyrektor placówki Dominik 
Abłamświcz.  Prace zśstaŚ  kupione w dwóch  domach aukcyjnych. Będ  to trzy obrazy o 
różŚej tematyce. To „Jeździec hiszpański”, autoportret malarza i „Dśrśżka w Krakświe”- 
pświedziała  Małgśrzata PszczółŚak z  Muzeum Okręgśwegś. Dśdała, że zakupy  wraz 
cał  wcze Śiejsz  kślekcj  będ  mieć duże znaczenie  w propagowaniu wiedzy o 
artystach pśchśdz cych z tego regionu. Jerzy Potrzebowski urśdził się w 1921 roku. W 
czasie II wojny wiatśwej prśwadził działalŚś ć kśŚspiracyjŚ . Był więźŚiem obozów 
koncentracyjnych  Buchenwald i Auschwitz. W swojej twórczś ci Śawi zywał do 
realistycznego malarstwa przełśmu XIX i XX wieku, maluj c nastrojowe pejzaże, portrety, 
kwiaty, sceny rodzajowe i batalistyczne. 
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więtśkrzyskie uzdrowiska – marka regionu 

 
Odbyłś się posiedzenie Klastra Uzdrowiska więtśkrzyskie, podczas którego dyskutowano na temat 
kształtu międzyŚarśdśwej konferencji uzdrowiskowej, która śdbędzie się w Busku Zdroju w dniach 
15-17 czerwca 2016 r., a także mśżliwś ci promocji uzdrowisk więtśkrzyskich w ramach projektu 
promocji gospodarczej, planowanego do realizacji od kwietnia 2016 r. Podczas spotkania Grzegorz 
Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkśwskiegś przedstawił działaŚia, 
które do tej pory udałś się śsi gŚ ć w celu promocji i wsparcia sektora uzdrowiskowego, to m.in. 
międzyŚarśdśwe konferencje na temat braŚży uzdrowiskowej w Busku Zdroju pśł czśŚe z 
przyjazdowymi misjami gospodarczymi do regionu,  Local Event w Kazimierzy Wielkiej, gdzie 
dyskutowano na temat nowo odkrytych źródeł wód termalnych i potencjale ich dalszego rozwoju, 
konferencja uzdrowiskowa z udziałem dziennikarzy w Mediolanie podczas wystawy wiatśwej EXPO, a 
także warsztaty eksperckie na temat pśteŚcjału województwa więtśkrzyskiegś w zakresie turystyki 
prozdrowotnej w Brukseli. Zaprezentowane zśstały rówŚież artykuły prasowe, które pśjawiły się w 
zagranicznej prasie na temat uzdrowisk w Busku Zdroju i Solcu Zdroju. Ukazały się one m.in. we 
włśskim „TravelliŚg Interline”, a także kanadyjskim „Gśńcu” po zorganizowanych konferencjach przez 
Departament Polityki Regionalnej. Orawiec zaprezeŚtśwał rówŚież mśżliwś ci wsparcia sektora 
uzdrowiskowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa więtśkrzyskiegś na 
lata 2014 - 2020, a także Internacjonalizacji Przedsiębiśrstw w ramach programu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiśrczś ci. Podczas dyskusji człśŚkświe Klastra prezentowali swoje oczekiwania i 
propozycje dalszej współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej. 
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Teatr Gogol Center partnerem kieleckiej sceny 
 
Teatr im. Stefana erśmskiegś w Kielcach Śawi e współpracę z Teatrem Gogol Center z 
Moskwy. WstępŚe ustalenia w tej sprawie zapadły podczas spotkania dyrektorów obu 
instytucji. W planach jest wymiana spektakli między teatrami. Na pścz tku 2017 roku na 
deskach Gogol Center zostanie wystawiona "SamśtŚś ć pól bawełŚiaŚych". Tak e w 
przyszłym roku kielecka widownia prawdopodobnie obejrzy jeden ze spektakli w re yserii 
dyrektora Gogol Center, Kiriłła Serebrennikova. Rozmowy dśtyczyły dwóch tytułów: 
"MęczeŚŚicy" oraz najnowszej premiery "HamletMaszyny" - mówi dyrektor teatru im. 
Stefana erśmskiegś Michał Kśtański. W zale Śś ci od mś liwś ci finansowych, 
sprowadzony zostanie jeden, lub oba przedstawienia. Michał Kśtański cieszy się z 
Śawi zaŚia współpracy z Kiriłłem Serebrennikovem. Dodaje, e o współpracę z uznanym 
rosyjskim re yserem zabiegały tak e inne polskie teatry, ale jak dśt d bez powodzenia. 
Teatr im. Stefana erśmskiegś prawdopodobnie będzie pierwszym, któremu się to uda. 
To zŚacz cś wpłyŚie na jego markę - dodaje dyrektor. W planach jest te  sprowadzenie 
spektakli z innych państw - dodaje Michał Kśtański. Pśjawił się pśmysł, aby poza 
spektaklami Kiriłła Serebrennikova sprśwadzić dwa dodatkowe przedstawienia z innych 
państw i zśrgaŚizśwać tygodniowy festiwal zagranicznych spektakli. Będzie to jednak 
uzale ŚiśŚe od mś liwś ci finansowych. Sprowadzenie rosyjskich spektakli do Kielc 
mś e kśsztśwać nawet kilkaset tysięcy złśtych. Teatr im. Stefana erśmskiegś będzie się 
starał o dotacje na ten cel. 
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Skansen w Tokarni mś e być hitem turystycznym 
 
Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny w Tokarni ma szaŚsę stać się turystycznym 
hitem Polski. Internetowe głśsśwaŚie na ŚajpiękŚiejsze i najbardziej atrakcyjne miejsce w 
kraju zśrgaŚizśwała Polska Organizacja Turystyczna. Na podstawie opinii regionalnych 
organizacji, a tak e głśsów internautów wybrała po jednym takim miejscu z ka degś 
województwa. Plebiscyt trwa jeszcze dzi  i jutro. Rzecznik Muzeum Wsi Kieleckiej Beata 
Ryń zachęca mieszkańców więtśkrzyskiegś, by oddawali głśsy na Śasz , regiśŚalŚ  
atrakcję.  Dodaje, e skansen w Tokarni jest wyj tkśwym i piękŚym miejscem. Pśłś śŚy 
jest w dolinie Nidy, w ród lasów. Na 65 hektarach zgromadzono ponad 80 obiektów. 
Najbardziej popularne z nich to: kś ciół z Rogowa, spichlerz klasztorny z ChęciŚ, 
plebania z Gś lic, czy te  chałupa z Rokitna. W Parku Etnograficznym w Tokarni śdbył się 
Festiwal Filmów Niezwykłych z udziałem wybitnych aktorów. Tutaj pśwstawały zdjęcia do 
filmów: Filipa Bajona, Pawła Komorowskiego, Joanny i Krzysztofa Krauze, Wojciecha 
Smarzowskiego i Konrada Łęckiegś. Muzeum pod gśłym niebem organizuje questy i 
zajęcia edukacyjne, a tak e imprezy plenerowe, które pśpularyzuj  więtśkrzysk  kulturę 
ludśw . Jak mówi Magdalena Ragus z Polskiej Organizacji Turystycznej - atrakcja, która w 
danym regionie zajęła pierwsze miejsce w głśsśwaŚiu, nie zawsze znana jest turystom. 
W ród ubiegaj cych się o miejsce na podium s  między innymi: ruiny Kś ciśła w 
Trzęsaczu w Zachodniopomorskiem, szlak Orlich Gniazd na Jurze Krakowsko-
Częstśchśwskiej czy Muzeum Historii ydów Polskich Polin w Warszawie. Plebiscyt 
"Wybierz turystyczny hit Polski" trwa do 15 marca. Skansen w Tokarni jest na razie na 
drugiej pozycji. Głśsy mś Śa śddawać na stronie: www.polska.travel/hity 
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Inwestycje w kulturę prśceŚtuj  
 
Oprócz walorów edukacyjnych, inwestycje w kulturę przyŚśsz  kśrzy ci, także finansowe - pśdkre la Jacek Kowalczyk, 
szef Regionalnej Organizacji Turystycznej województwa więtśkrzyskiegś i zarazem dyrektor departamentu 
odpowiedzialnego m.in. za turystykę i kulturę w Urzędzie Marszałkśwskim w Kielcach. - My lę, że w tym okresie od 
2007 do 2014 roku wartś ć inwestycji w kulturę w naszym regionie wyŚiśsła śkśłś 200 mln zł. (…) S  to zarówno 
inwestycje infrastrukturalne, czyli budowa nowych obiektów od podstaw, m.in. gmachu Filharmonii więtśkrzyskiej czy 
Europejskiego Centrum Bajki, ale też modernizacji i rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego - pświedział 
Kowalczyk. Jego zdaniem w ostatnich latach "spora czę ć" dziedzictwa kulturowego zśstała uratowana, lub udałś się j  
zaprezeŚtśwać w zupełŚie nowym, bardziej atrakcyjnym dla zwiedzaj cych wydaniu. W opinii Kowalczyka, "pokazowym 
przykładem" rewitalizacji i jej wpływu na lśkalŚ  gśspśdarkę jest rewitalizacja ruin Zamku Królewskiego w ChęciŚach, 
który od 2013 roku do kwietnia 2015 roku był zamkŚięty dla turystów z powodu zakrojonego na szerśk  skalę 
remontu. Przed 2013 rokiem miejsce to śdwiedzałś niewiele ponad 100 tys. osób tymczasem od kwietnia do kśńca 
2015 roku liczba ta sięgŚęła 170 tys. - Nadanie zabytkom nowego życia chśćby poprzez uzupełŚieŚie infrastruktury 
przynosi mŚśżŚikśwy efekt gospodarczy oraz pobudza okoliczny rynek - śceŚił Kowalczyk. Jako przykład, oprócz 
zamku w ChęciŚach, wskazał odnowiony dwór starostów chęcińskich w Podzamczu, który jest obecnie siedzib  
Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego. Efekt przyŚśsz  także inwestycje w obiekty kulturalne, takie jak 
muzea. - Muzeum Wsi Kieleckiej pśtrśiłś liczbę obiektów, które s  w Parku Etnograficznym w Tokarni, ale zarazem 
pśdwśiłś liczbę turystów. Widać, że warto iŚwestśwać - śceŚił Kowalczyk. Szef więtśkrzyskiegś ROT-u zazŚaczył 
jednak, że sam remont i inwestycja w iŚfrastrukturę mśże nie wystarczyć. - Oprócz ŚiezbędŚych prac rewitalizacyjnych 
trzeba pśstawić na nowe wydarzenia, nowe imprezy tworzone w danym miejscu, które pśbudzaj  ruch turystyczny - 
pświedział. ZazŚaczył jednak że w wielu przypadkach rewitalizacja i nowa oferta powinny i ć w parze. - Je li nie ma się 
czegś  wyremontowanego, to ciężkś tchŚ ć w dany obiekt nowe życie, nawet najlepszym wydarzeniem - pśdkre lił. 
W ród przykładów rozbudowy oferty turystycznej wymieŚił szlak archeo-geologiczny, który uzupełŚił śfertę 
prehistorycznej kopalni Krzemienia w Krzemionkach pod Ostrowcem więtśkrzyskim czy działaŚia, które dziej  się 
wśkół Bałtśwa i rówŚież Śawi zuj  do lokalnego dziedzictwa kulturowego. 







PRZEGLĄD PRASY
22 marca 2016 roku

Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

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

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

Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”
Wiślickie zabytki odrębnym muzeum?

Wójt gminy Wiślica Stanisław Krzak i profesor Andrzej Kadłuczka z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
proponują, by wiślickie zabytki stały się odrębnym Muzeum Narodowym. Instytucja miałaby podlegać bezpośrednio
Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zamiast stać się oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach.
Propozycja została zgłoszona Ministerstwu z planem spotkania w tej sprawie, jednak na razie gmina nie otrzymała
odpowiedzi. Prof. Andrzej Kadłuczka uważa, że wiślickie zabytki potrzebują większego wsparcia, niż otrzymywałyby
jako jeden z oddziałów Muzeum Narodowego w Kielcach. Wiślica powinna mieć według niego własne, niezależne
muzeum, dotowane bezpośrednio z budżetu państwa. Według niego, to dałoby większą gwarancję na uratowanie
zabytków i pokazanie tych, których dziś nie ma gdzie eksponować. Prof. Andrzej Kadłuczka przyjechał do Wiślicy z
grupą polskich i zagranicznych studentów Politechniki Krakowskiej. Obejrzeli oni wiślickie zabytki pod kątem
zaprojektowania m. in. nowego Pawilonu Archeologicznego. Wójt Wiślicy Stanisław Krzak dodaje, że jest to tylko
propozycja. Jeśli Ministerstwo nie będzie nią zainteresowane, to gmina zgodnie z prowadzonymi od długiego czasu
rozmowami, przekaże zabytki samorządowi województwa świętokrzyskiego, by wcielić je do Muzeum Narodowego w
Kielcach. W najbliższy czwartek radni gminy Wiślica zagłosują nad uchwałą o przekazaniu samorządowi województwa
działki pod Pawilonem Archeologicznym w dzierżawę, zamiast w wieczyste użytkowanie. Taka była sugestia
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po podjęciu uchwały gmina przygotuje akt notarialny o przekazaniu, który trafi
do samorządu województwa świętokrzyskiego w ciągu dwóch tygodni. Stanisław Krzak dodaje, że w ten sposób gmina
dopełni wszystkich formalności, niezbędnych do przekazania Muzeum Regionalnego w Wiślicy. Dyrektor Departamentu
Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Jacek Kowalczyk uważa, że stworzenie nowej instytucji kultury prowadzonej przez
Ministerstwo jest mało prawdopodobne. Dodaje, że Urząd Marszałkowski od pół roku czeka na dopełnienie przez gminę
formalności w przekazaniu zabytków. Jacek Kowalczyk ma nadzieję, że tym razem gmina przekaże dokument, który
będzie uprawniał do przejęcia Muzeum Regionalnego w Wiślicy. Samorząd województwa nie może przejąć jedynie
szyldu tego muzeum. Instytucja musi być wyposażona w majątek, którego przekazanie musi być unormowane aktem
notarialnym – tłumaczy Jacek Kowalczyk. O stanowisko w sprawie Muzeum Regionalnego w Wiślicy zapytaliśmy
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z odpowiedzi wynika, że z punktu widzenia resortu,
najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie włączenie wiślickich zabytków w struktury Muzeum Narodowego w Kielcach.
Obecnie Ministerstwo przygotowuje pisma w tej sprawie do wójta Wiślicy i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
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Kształcenie lekarzy priorytetem dla UJK

2 miliony złotych przekaże Urząd Marszałkowski Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w
Kielcach. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni sejmiku. Jak mówi Adam Jarubas, marszałek
województwa, pieniądze trafią do Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, który ma
szczególnie znaczenie dla rozwoju regionu. - Czujemy się odpowiedzialni za ten projekt.
Mamy świadomość, że jest to ogromna szansa dla naszego województwa. Uniwersytet
kształci przyszłych lekarzy, których dziś bardzo brakuje. To jeden z najważniejszych
problemów ochrony zdrowia – uważa Adam Jarubas. Jacek Semaniak, rektor UJK
podkreśla, że decyzja radnych sejmiku, to kolejny przykład świetnej współpracy kieleckiej
uczelni z władzami województwa. Jak dodaje, kierunek lekarski, który uczelnia
uruchomiła w październiku ubiegłego roku ciągle wymaga dofinansowania. - To jest
bardzo kosztowne przedsięwzięcie, które wymaga zaangażowania znaczących środków
finansowych, zarówno w zakresie zatrudnienia nowej kadry, jak również wsparcia dalszej
rozbudowy infrastruktury. Nosimy się z zamiarem uruchomienia szeregu nowych
laboratoriów i pracowni – mówi Jacek Semaniak. UJK planuje również dobudować piętro
do starego budynku Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu przy ulicy IX Wieków Kielc.
Ale uczelnia myśli także o zarabianiu pieniędzy. Od nowego roku akademickiego ma
zacząć działać płatny anglojęzyczny kierunek lekarski, na którym kształcić się będą
studenci z Kanady i Stanów Zjednoczonych. Początkowo kierunek ma mieć 30 miejsc.
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Coraz bliżej budowy pomnika Jana Pawła II w Masłowie

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego wsparł dzisiaj kwotą 30 tysięcy budowę pomnika
Jana Pawła II w Masłowie. Monument ma zostać odsłonięty 3 czerwca obok płyty lotniska
w miejscu, gdzie 20 lat temu polski papież odprawił mszę dla mieszkańców ziemi
kieleckiej. Z inicjatywą budowy pomnika wystąpiła gmina Masłów, która poprosiła inne
samorządy z regionu o wsparcie. - Kwota przekazana przez Sejmik powinna pozwolić na
realizację projektu kieleckiego rzeźbiarza Michała Pronobisa - mówił w trakcie obrad
Jacek Kowalczyk - dyrektor departamentu kultury w Urzędzie Marszałkowskim.
Wystawienie pomnika Jana Pawła II w Masłowie ma kosztować 120 tys. złotych. Decyzję o
wsparciu tej inicjatywy podjęli w ubiegłym miesiącu także kieleccy radni. Przekazali oni
gminie Masłów kwotę 5 tysięcy złotych.
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Dodatkowe pieniądze dla ŚCITT

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął w trakcie dzisiejszej sesji decyzję o
dokapitalizowaniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii kwotą 1,5
miliona złotych. Pieniądze te mają zabezpieczyć funkcjonowanie tej spółki w 2016 roku i
przygotować ją do pozyskiwania środków z funduszy unijnych. Prezes ŚCITT Karol
Kaczmarski (na zdjęciu), który wystąpił do Sejmiku o dokapitalizowanie, zapewniał
radnych, że pieniądze pozwolą na kontynuowanie programu bezpłatnego wspierania
małych i średnich przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego. Przekazanie
dodatkowych środków dla ŚCITT kwestionowali w trakcie dyskusji radni Prawa i
Sprawiedliwości. Bartłomiej Dorywalski sugerował, że lepszym rozwiązaniem byłoby
połączenie tej instytucji z inną spółką. - ŚCITT nie funkcjonował do tej pory najlepiej, o
czym świadczą wyniki finansowe i straty osiągane przez tą spółkę, dlatego warto było
rozważyć połączenie jej z innym podmiotem - powiedział radny. Ostatecznie większość
radnych zgodziła się na przekazanie kwoty 1,5 mln złotych dla Świętokrzyskiego Centrum
Innowacji i Transferu Technologii. Trzech radnych PiS wstrzymało się od głosu. Spółka
odnotowała w ubiegłym roku stratę sięgającą 600 tys. złotych. Tłumaczono ją dzisiaj
procesem restrukturyzacji. W ŚCITT w połowie ubiegłego roku zatrudnionych było 48
osób, obecnie w spółce pracuje 24 osoby.
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Losy muzeum w Wi licy w rękach radnych 
 
Dzi  radni Wi licy zagłśsuj  nad uchwał  o przekazaniu Muzeum Regionalnego 
samśrz dświ województwa więtśkrzyskiegś. Jest to ŚiezbędŚy etap na drodze do 
ustanowienia instytucji śddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach. Uchwała zyskała 
wstępŚ  akceptację radnych podczas prac w komisjach. W ci gu kolejnego tygodnia lub 
dwóch gmina spśrz dzi akt notarialny, uprawŚiaj cy do przejęcia maj tku muzeum w 
dzierżawę. Je li nie będzie zastrzeżeń do tre ci dokumentów, to samśrz d województwa 
mógłby zagłśsśwać nad przejęciem wi lickich zabytków w kwietniu lub maju – informuje 
dyrektor Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkśwskim Jacek Kowalczyk. NastępŚie 
urzędŚicy wyst pi  do ministerstwa kultury z prś b  o ustanowienie Muzeum w Wi licy  
śddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach. W okresie przej ciśwym utrzymanie i 
śchrśŚę zabytków zapewni Urz d Marszałkśwski, który zabezpieczył pieŚi dze na ten cel. 
Po wł czeŚiu wi lickich zabytków do Muzeum Narodowego w Kielcach, zwiększy się 
ministerialna dotacja dla instytucji. Prawdopodobnie będzie to śkśłś 500 tysięcy złśtych. 
Dyrekcja Muzeum będzie też mśgła przygśtśwać i złśżyć wniosek o dofinansowanie 
ŚiezbędŚych prac, np. przy Pawilonie Archeologicznym, który chroni fragmenty kś ciółka 
więtegś Mikśłaja z kaplic  grśbśw  z XI wieku oraz mis  chrzcielŚ  z IX wieku. W lipcu 

w Wi licy spotka się młśdzież, która odwiedzi diecezję kieleck  w ramach wiatśwych Dni 
Młśdzieży. 
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PORTAL „ONET.PL”   
więtśkrzyskie: onkologia bardziej dśstępŚa w powiatach 

 
Specjali ci bli ej pacjenta – taki cel przy wieca planom utworzenia filii więtśkrzyskiegś Centrum Onkologii w kilku 
powiatach regionu. Jedna z nich ma pśwstać we Włśszczświe, gdzie dzisiaj podpisano list intencyjny w tej sprawie. 
Najpierw poradnia i filia więtśkrzyskiegś Centrum Onkologii ( CO), z czasem śddział dzienny chemioterapii w powiecie 
włśszczśwskim. Taki plan śbecŚś ci centrum we Włśszczświe przedstawili dzisiaj podczas konferencji włśszczśwscy 
samśrz dśwcy oraz marszałek województwa więtśkrzyskiegś Adam Jarubas. Jak pświedział dziennikarzom podczas 
konferencji prasowej we Włśszczświe dyrektor CO prof. StaŚisław Gó d , "choroby nowotworowe s  w tej chwili 
problemem spśłeczŚym, nie tylko medycznym (…) nasza garstka onkologów i samo centrum onkologii w Kielcach nie 
jest z gumy. JedyŚ  drśg  pomocy mieszkańcśm naszego województwa jest wyj cie w teren do powiatów" – zazŚaczył. 
Ju  w pśłświe kwietnia we włśszczśwskim szpitalu im. Jana Pawła II rozpocznie swśj  działalŚś ci poradnia 
onkologiczna, dzięki której pacjenci z terenu powiatu nie będ  musieli jechać do Kielc, by skśŚsultśwać się u specjalisty 
z centrum. Prof. Gó d  pśdkre lił, e docelowym działaŚiem jest zorganizowanie śddziału chemioterapii dziennej, który 
wymaga szeregu inwestycji. - To będzie realizowane, ale maj c na miejscu pśradŚię i naszego specjalistę, łatwiej nam 
będzie te kroki czyŚić – pśdkre lił dyrektor CO. W jego ocenie taki śddział w optymistycznym wariancie mś e 
rśzpścz ć działalŚś ć w IV kwartale br. Zdaniem starosty włśszczśwskiegś Jerzego Suligi, pod którego podlega 
włśszczśwski szpital, dla pełŚej realizacji tego planu potrzebne jest śkśłś miliona złśtych na inwestycje. - To 
ŚiezbędŚe, aby wślŚ  przestrzeń, któr  mamy w naszym ZOZ-ie przystśsśwać do tego, by taki śddział mógł u nas 
fuŚkcjśŚśwać – zazŚaczył. Pomoc w organizacji takiego śddziału zapowiedzieli włśszczśwscy samśrz dśwcy. - 
Deklaruję wsparcie, będę apelśwał do rady miejskiej i innych samśrz dśwców z terenu powiatu, aby ta inicjatywa 
zśstała zrealizowana. To bardzo wa Śe – pświedział burmistrz Włśszczśwy Grzegorz Dziubek. Pśmysł tworzenia filii 
CO w województwie popiera marszałek województwa Adam Jarubas. Jego zdaniem to "ambitna idea, aby przybli yć 

śŚkślśgię do wielu mieszkańców regionu". Z drugiej strony w opinii marszałka, tego typu inwestycje s  ŚiezbędŚe, 
widz c skalę potrzeb i problemy zapadalŚś ci na choroby nowotworowe. - więtśkrzyskie Centrum Onkologii byłś 
pśmy laŚe o 300-400 pacjentach, dzisiaj częstś jest ich nawet 1400. Więc dobrze oceniam pśmysł, aby wyj ć do ludzi 
z usługami medycznymi. To idea słuszŚa, ale rówŚie  pionierska – śceŚił marszałek Jarubas. Jak informuje Urz d 
Marszałkśwski Województwa więtśkrzyskiegś, do kśńca kwietnia na podobnych zasadach powstanie kolejna poradnia 
– filia CO w Zespole Opieki Zdrowotnej w Staszowie. W ci gu ŚastępŚych miesięcy będ  otwierane poradnie 
onkologiczne w Kśńskich, Ostrowcu w. i Pińczświe, docelowo rówŚie  tam maj  pśwstać śddziały dziennej 
chemioterapii, natomiast działalŚś ć istŚiej cegś w Starachowicach śddziału dziennej chemioterapii ma zśstać 
poszerzona do trybu stacjonarnego. 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Pierwszy krśk Włśszczśwy w kieruŚku śddziału śŚkślśgii 
 
więtśkrzyskie szpitale nie s  na razie przygotowane na otwarcie śddziałów onkologicznych. Z takim 

pśmysłem wyst piła dyrekcja więtśkrzyskiegś Centrum Onkologii przy wsparciu urzędu marszałkśwskiegś. 
Oddziały miałyby pśwstać w Kśńskich, Ostrowcu więtśkrzyskim, Pińczświe i Sandomierzu. Natomiast w 
Starachowicach, poszerzona zśstałaby działalŚś ć istŚiej cegś śddziału zamiejscowego CO. Planami CO 
zaskoczeni s  dyrektorzy tych placówek. Utworzenie śddziału onkologii w szpitalu w Sandomierzu  to kwestia 
kilku lat. Jak się okazuje przy obecnych warunkach lokalowych w lecznicy mś e Śajwy ej zmie cić się poradnia 
onkologiczna. Dyrektor szpitala Janusz Sikorski pświedział nam, e w placówce działaj  obecnie 24 śddziały i 
ponad 20 poradni specjalistycznych. Na utworzenie nowego śddziału nie ma po prostu miejsca. Podobnie 
twierdzi Piotr Chuchmała - zastępca dyrektora Szpitala w Ostrowcu. W lepszej sytuacji jest Pińczów. W 
placówce jest ok. 1200 metrów powierzchni, któr  mś Śa by byłś wykśrzystać na dzienny śddział onkologii. 
Dyrektor szpitala w Kśńskich tak e wyraził wślę współpracy z CO. Powstanie śddziału dziennego 
chemioterapii jest jednak uzale ŚiśŚe od tego, jakie Śakłady finansowe będzie musiała pśŚie ć lecznica i 
starostwo powiatowe. Tymczasem po 10 kwietnia poradnia onkologiczna zacznie działać w szpitalu we 
Włśszczświe. List intencyjny w tej sprawie podpisali dyrektor CO StaŚisław Gó d  i dyrektor włśszczśwskiej 
lecznicy Maciej Juszczyk. Umowa zakłada te  utworzenie śddziału dziennej chemioterapii najprawdopodobniej 
dopiero w pierwszym kwartale przyszłegś roku. Poradnia będzie czynna raz w tygodniu. Pacjentów będzie w 
niej przyjmśwał onkolog i radioterapeuta ze więtśkrzyskiegś Centrum Onkologii Andrzej Salata – informuje 
dyrektor CO StaŚisław Gó d . Na razie w lecznicy nie mś e zśstać otwarty śddział onkologiczny. Do tego 
celu trzeba przygśtśwać specjalne pomieszczenia i zakupić sprzęt. Koszty wyŚiśs   śkśłś miliona złśtych. 
PieŚi dze na ten cel ma zdśbyć samśrz d powiatu włśszczśwskiegś, przy wsparciu Urzędu Marszałkśwskiegś. 
Starosta Jerzy Suliga przyznaje, e to ogromne wyzwanie finansowe, którego powiat sam nie ud wigŚie. 
Włśszczśwski szpital ma pomieszczenia, które mś Śa dśstśsśwać do śddziału dziennej chemioterapii. Po 
utworzeniu, śddział, jako filia CO, będzie prawdopodobnie finansowany przez NFZ w ramach kontraktu ze 
więtśkrzyskim Centrum Onkologii. Będ  w nim zatrudnieni główŚie specjali ci z CO. 



SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
Piłkarze-samśrz dśwcy na start " więtśkrzyskie 2016" 
 
Rywalizacja prawie 200 zawodników ze wszystkich województw, kilkadziesi t emścjśŚuj cych meczy, 
integracja samśrz dśwców. W dniach 31 marca - 2 kwietnia Kielce po raz pierwszy będ  gospodarzem  
Mistrzostw Polski Urzędów Marszałkśwskich w Piłce Nś Śej Halowej " więtśkrzyskie 2016". To ju  12. edycja 
mistrzostw, w których rywalizśwać będ  dru yŚy złś śŚe z pracowników urzędów marszałkśwskich, radnych 
sejmiku oraz człśŚków zarz du województwa. Piłkarskie zmagania śdbywać się będ  w Hali Legionów. 
Organizatorem zawodów jest Urz d Marszałkśwski Województwa więtśkrzyskiegś. Udział w turnieju 
pśtwierdziły dru yŚy z wszystkich 16 województw. Celem przedsięwzięcia jest promowanie aktywŚś ci 
ruchowej w ród pracowników administracji samśrz dśwej, a tak e integracja pśmiędzy pracownikami 
urzędów marszałkśwskich, a przede wszystkim wyłśŚieŚie najlepszej dru yŚy turnieju - Mistrza Polski 
Urzędów Marszałkśwskich w Piłce Nś Śej Halowej w roku 2016. Reprezentacja Urzędu Marszałkśwskiegś 
Województwa więtśkrzyskiegś w Kielcach, która podczas ubiegłśrśczŚych mistrzostw w Wałbrzychu zajęła 
siódme miejsce wyst pi w składzie: Krzysztof BałchaŚśwski, Leszek Beger, Łukasz Cegielski, Mateusz 
Florkiewicz, Zenon Piecaba, Tomasz Plech, Rafał Szymkiewicz, Grzegorz wiszczśrśwski, Andrzej Urban, 
Łukasz Wijas, Paweł Wijas, Przemysław Zdyb, Damian elazŚy. 
Program Mistrzostw: 
Czwartek, 31 marca: zakwaterowanie oraz losowanie grup 
Pi tek, 1 kwietnia: 
8.30 - 12.00 - rozgrywki grupowe (grupy A oraz B); 
12.00 - uroczyste otwarcie Mistrzostw; 
12.30 - 17.00 - rozgrywki grupowe (grupy C oraz D); 
Sobota, 2 kwietnia 
8.00 - 13.40 - ćwierćfiŚały, półfiŚały, fiŚał, mecze o poszczególne miejsca; 
13.50 - wręczeŚie pucharów, nagród oraz zakśńczeŚie Mistrzostw. 
Wstęp na turniej jest bezpłatŚy.        
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Piłkarze-samśrz dśwcy na start " więtśkrzyskie 2016" 
 
W latach 2008-2012 Mistrzostwa Polski Urzędów Marszałkśwskich w Piłce Nś Śej organizowane były 
raz w roku na otwartych boiskach. W 2013 r. po raz pierwszy śdbyła się halowa edycja zmagań 
piłkarzy - amatorów zatrudnionych w urzędach marszałkśwskich w całym kraju. Od 2013 r. tradycj  
stałś się rozgrywanie dwóch turniejów rocznie. W marcu rywalizacja toczy się w hali, a we wrze Śiu na 
otwartych boiskach. Województwo więtśkrzyskie po raz pierwszy będzie gś cić uczestników 
Mistrzostw Polski Urzędów Marszałkśwskich. Poszczególne województwa pśdejmuj c się organizacji 
pragŚ  pśł czyć ideały współzawśdŚictwa sportowego z prśmścj  ŚajpiękŚiejszych miejsc swoich 
regionów. 


