
 
PRZEGL D PRASY 

6 kwietnia 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 



PORTAL „ONET.PL”   
Prof. Gliński: MKiDN gotowe współprśwadzić muzeum w Wi licy 
 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego mś e ju  wkrótce współprśwadzić z samśrz dem 
wojewódzkim Muzeum Regionalne w Wi licy, które stałśby się fili  Muzeum Narodowego w Kielcach - 
pśiŚfśrmśwał dzi  minister kultury, wicepremier prof. Piotr Gliński. Chodzi o ratowanie cennych i bardzo 
starych zabytków pśchśdz cych z czasów funkcjonowania Państwa Wi laŚ oraz wczesnych Piastów, które 
obecnie zŚajduj  się pod śpiek  Muzeum Regionalnego prowadzonego przez gmiŚę Wi lica. Pod śpiek  
placówki zŚajduj  się obecnie redŚiświeczŚe podziemia pod bazylik  ze słyŚŚ  Płyt  Orantów (ok. 1175-
1177), Dom Długśsza oraz pawilon archeologiczny, w którym mś Śa śbejrzeć m.in. pśzśstałś ci rśmańskiegś 
kś ciśła oraz misy chrzcielnej datowanej na IX wiek, a więc na wiek przed chrztem Mieszka I (966 r.) - 
Wyst pili my ju  oficjalnie do marszałka (województwa więtśkrzyskiegś – PAP) o współprśwadzeŚie tego 
muzeum – pświedział dziennikarzom wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr 
Gliński, przebywaj cy we wtorek z wizyt  w województwie więtśkrzyskim. Polityk śdwiedził m.in. Oblęgśrek 
kśłś Kielc oraz pśłś śŚ  na pśłudŚiu regionu Wi licę. Marszałek województwa więtśkrzyskiegś Adam Jarubas 
zadeklarśwał w rozmowie z dziennikarzami pełŚ  współpracę z resortem, zazŚaczaj c, e model 
współprśwadzeŚia placówki w ramach filii Muzeum Narodowego w Kielcach byłby najlepszym rśzwi zaŚiem 
dla ratowania zabytków i promocji tego miejsca. Jak zazŚaczył prof. Gliński, "ministerstwo mśgłśby 
bezpś redŚiś poprzez Muzeum Narodowe w Kielcach pśmagać finansowo w utrzymaniu Muzeum 
Regionalnego, które jak wiemy ma w tej chwili kłśpśty i jest tam wiele do zrobienia". Dśdał, e ma Śadzieję, e 
dzięki takiej operacji - Wi lica ju  wkrótce będzie odnowiona i będzie zasilona, a Muzeum Regionalne stanie 
na nogi – zapświedział. Zdaniem wicepremiera plany wobec Wi licy wpisuj  się w przyjęte załś eŚia i filśzśfię 
polityki kulturalnej. - Przez ostatnie cztery miesi ce w kilkunastu przypadkach przejęli my 
współśdpświedzialŚś ć za instytucje lokalne czy ogólnopolskie, takie jak PIW czy Wydawnictwo Muzyczne, 
które były na krawędzi upadku i poprzez to, e ministerstwo się zaaŚga śwałś za pśmśc  współprśwadzeŚia, 
to te instytucje zśstaŚ  uratowane, a inne pśwstaŚ , tak jak Muzeum śłŚierzy Wyklętych w Ostrśłęce – 
pświedział prof. Gliński. - PaŚśwała bardzo wyj tkśwa atmosfera, bardzo yczliwa dla Wi licy – pświedział PAP 
wójt gminy Wi lica StaŚisław Krzak po spotkaniu, w którym oprócz wicepremiera i marszałka województwa 
uczestniczyli więtśkrzyscy parlameŚtarzy ci i historycy.     
          



PORTAL „ONET.PL”   
Prof. Gliński: MKiDN gotowe współprśwadzić muzeum w Wi licy 
 
Jego zdaniem jest raczej pewne, e Muzeum Regionalne w Wi licy stanie się fili  Muzeum Narodowego w 
Kielcach jeszcze w tym roku. - Pan premier wyraził chęć, eby jak najszybciej dśszłś do przekazania, aby 
poprzez Urz d Marszałkśwski muzeum stałś się fili  (…) Dofinansowanie gwaraŚtśwał jeszcze w tym roku, 
je li tylko dokonamy przekazania – pświedział Krzak. Jego zdaniem przekazanie placówki pod zarz dzaŚie 
Urzędu Marszałkśwskiegś powinno Śast pić jeszcze w maju br. NastępŚym krokiem będzie jego wł czeŚie w 
struktury Muzeum Narodowego w Kielcach, czyli pod współzarz dzaŚie samśrz du województwa i resortu 
kultury. Jak wyja Śił PAP dyrektor departamentu odpowiedzialnego m.in. za kulturę w Urzędzie 
Marszałkśwskim Jacek Kowalczyk, dla sfinalizowania całegś procesu ŚiezbędŚa będzie zmiana statutu 
Muzeum Narodowego w Kielcach, której dokonuje minister kultury. - Zmiana będzie pślegała na tym, e do 
struktury organizacyjnej będzie dopisany śddział w Wi licy – pświedział. Wi lica Śale y do najstarszych 
miejscśwś ci w Polsce. Odkryto tam lady osadnictwa z drugiej pśłśwy IX w. Prawa miejskie śtrzymała w 
drugiej pśłświe XIII w., a straciła po powstaniu styczniowym. JedŚ  z najznamienitszych postaci zwi zaŚych z 
miejscśwś ci  był Jan Długśsz; zachśwał się piętŚastświeczŚy Dom Długśsza i dzwonnica ufundowana przez 
kronikarza. Jednym z najcenniejszych zabytków miejscśwś ci jest gotycka bazylika mniejsza pw. Narodzenia 
Naj więtszej Maryi Panny, z XIV wieku, z datśwaŚ  na XIII w. rze b  Madonny Łśkietkśwej. W podziemiach 
wi tyŚi, którymi opiekuje się Muzeum Regionalne, zŚajduj  się pśzśstałś ci dwóch kś ciśłów rśmańskich z 

XII i XIII w. oraz wspomniana płyta orantów (znana te  jako posadzka wi licka). Innym wa Śym miejscem jest 
pawilon archeologiczny z fundamentami kś ciśła i misy chrzcielnej z czasów Państwa Wi laŚ. Muzeum 
Narodowe w Kielcach jest prowadzone wspólnie przez samśrz d wojewódzki oraz resort kultury. Obecnie 
oprócz siedziby w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich obejmuje tak e śddziały: Muzeum Lat Szkolnych 
Stefana erśmskiegś, Muzeum Dialogu Kultur, Ekspśzycję MuzealŚ  przy ulicy Orlej w Kielcach oraz Pałacyk 
Henryka Sienkiewicza w Oblęgśrku (pow. kielecki). 
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O Sienkiewiczu w Oblęgśrku 
 
Ogólnopolskie obchody Roku Henryka Sienkiewicza rśzpścz ł dzisiaj w Oblęgśrku wicepremier Piotr 
Gliński wspólnie z Adamem Jarubasem, marszałkiem i Robertem Kotowskim, dyrektorem Muzeum 
Narodowego. Spotkanie byłś śkazj  do przypomnienia postaci pisarza i jego zwi zków z 
regionem.Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, śdwiedził dzisiaj Pałacyk Henryka 
Sienkiewicza w Oblęgśrku, Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach oraz Muzeum Regionalne w Wi licy. 
W Oblęgśrku znajduje się pałac, podarowany pisarzowi przez tutejsz  spśłeczŚś ć za zasługi dla 
literatury polskiej. Przypomnijmy, e Sejm ustaŚświł rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Okazji 
nie brakuje. W tym roku obchodzimy zarówno 170. rśczŚicę urodzin i 100. rśczŚicę mierci pisarza. 
To tak e 120 lat od chwili wydania pświe ci Quo vadis, która przyŚiśsła pisarzowi międzyŚarśdśw  
sławę i Nagrśdę Nobla. W ramach obchodów zaplanowane s  między innymi wystawy i spotkania. 
Pierwsza z nich - zatytułśwaŚa "Czas mierzony szwajcarskim zegarem", śdbędzie się ju  15 kwietnia i 
będzie pś więcśŚa yciu pisarza spędzśŚemu w Szwajcarii. Na kolejnej wystawie "Henryka 
Sienkiewicza pióro wieczne" miłś Śicy twórczś ci pisarza będ  mogli śgl dać rękśpisy autora 
"Trylogii". Jednym z Śajwa Śiejszych wydarzeń naukowych będzie konferencja naukowa, pś więcśŚa 
twórczś ci Sienkiewicza. Podczas licznych spśtkań i wystaw zaprezentowany zostanie między innymi 
pamiętŚik pierwszej śŚy pisarza, Marii z Szetkiewiczów, który - jak twierdz  organizatorzy - mś e 
śkazać się wa Śym elementem w odkrywaniu nieznanych dśt d wydarzeń z ycia Sienkiewicza. 
Tegoroczne obchody to tak e kino letnie w pałacyku, literacki piknik w Oblęgśrku, zlot szkół imienia 
pisarza. Z kolei w Senacie RP planowana jest wystawa pś więcśŚa Henrykowi Sienkiewiczowi. 
Wydarzenia zwi zaŚe z Rokiem Henryka Sienkiewicza organizuje w regionie Muzeum Narodowe w 
Kielcach. 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Rok Sienkiewicza rśzpśczęty 
 
Celem Roku Henryka Sienkiewicza jest przypomnienie i przywrócenie podstawowych 
wartś ci, które jedŚścz  Polaków i mśg  przyczyŚiać się do budowania naszej 
tś samś ci narodowej - pświedział wicepremier i minister kultury i dziedzictwa 
narodowego Piotr Gliński. Minister zaiŚaugurśwał dzi  w Oblęgśrku obchody Roku 
Henryka Sienkiewicza. Piotr Gliński wyraził Śadzieję, e obchody skłśŚi  młśdzie , by 
sięgała po ksi ki noblisty, mimo opinii, e s  one nieaktualne i archaiczne. Minister 
przypśmŚiał, e Sienkiewicz, śpisuj c ró Śych bohaterów wskazywał m.in. na śbświ zki 
moralne wobec wspólnoty i kraju. Te postawy s  wci  aktualne, szczególnie w czasie, 
gdy tś samś ć narodowa jest zagrś śŚa. Takim zagrś eŚiem jest terroryzm, wojna za 
naszymi granicami, czy problemy w basenie morza ródziemŚegś . Dlatego dzi  tak 
wa Śa jest pamięć o tym, co decyduje o trwałś ci narodu i jego tś samś ci - pświedział 
Piotr Gliński. Minister zapświedział tak e finansowe wsparcie dla małych placówek 
kultury. Przykładem jest Muzeum Regionalne w Wi licy, które stanie się fili  Muzeum 
Narodowego w Kielcach.  Piotr Gliński pśtwierdził rówŚie , e prowadzi rozmowy z 
ministrem rśdświska w sprawie więtegś Krzy a. W planach jest przejęcie przez ojców 
Oblatów całegś kompleksu dawnego opactwa beŚedyktyńskiegś, które obecnie w czę ci 
jest w rękach więtśkrzyskiegś Parku Narodowego. 
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Próbki z Biobanku mśg  ju  leczyć 
 
Pierwsze 33 próbki krwi pępświŚśwej przechowywane w Publicznym Banku Komórek 
Macierzystych w Podzamczu Chęcińskim będ  mśgły być wykorzystane do zabiegów 
ratuj cych ycie. PełŚa dokumentacja trafiła do Poltransplantu, czyli firmy która prowadzi 
bazę dawców. Je eli zajdzie taka potrzeba to krew pępświŚśwa z banku zostanie u yta 
do leczenia np   białaczki, stwardnienia rozsianego, czy cukrzycy. Jak zapowiada dyrektor 
centrum Michał Piast, pod koniec kwietnia kolejnych ponad 30 próbek  zostanie 
poddanych szczegółśwym badaniom, m.in. na zgśdŚś ć tkaŚkśw  i gdy tylko będ  znane 
wyniki tych analiz, zśstaŚ  dśł czśŚe do bazy danych. Publiczny Bank Komórek 
Macierzystych, działaj cy przy Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w 
Podzamczu Chęcińskim otwarto  na pścz tku listopada 2014 roku. Jednak dopiero teraz 
zakśńczśŚś sukcesem  proces weryfikacji pierwszych 33 próbek.  Procedura jest bardzo 
skomplikowana. Pobrany materiał jest badany pod k tem występśwaŚia wirusów i bakterii 
oraz szkodliwych mikroorganizmów, a potem zamra aŚy na pół roku.  Pó Śiej  wyniki s  
porównywane z badaniem krwi kobiety która była dawc . Je eli uzyskane dane  nie budz  
w tpliwś ci to pełŚa dokumentacja trafia do bazy ogólnopolskiej a próbki czekaj  na 
chorych. Obecnie w Biobanku  zgromadzonych jest ponad 400 próbek krwi pępświŚśwej.  
Codziennie pobierane s  cztery kolejne. Ka dy  taki zabieg   kosztuje  śkśłś 1000 
złśtych, pśŚiewa  bardzo drogie s  zestawy do pobierania.   Michał Piast zapowiada, e 
za kilka tygodni pracownicy Biobanku będ  samodzielne kompletowali zestawy przez co 
koszty spadŚ  o 25 %. Dzięki temu będzie mś Śa  pśzyskiwać  dziennie do 6 próbek. 
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Kluczowy rok dla wi lickich zabytków 
 
Do kśńca roku muzeum w Wi licy stanie się czę ci  Muzeum Narodowego w Kielcach- 
tak  iŚfśrmację przekazał dziennikarzom wicepremier, minister kultury- Piotr Gliński. 
Deklaracje dśtycz ce współpracy złś yli mu wójt Wi licy, marszałek województwa i 
dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach. Podczas spotkania nie byłś mowy o kwotach 
jakie ministerstwo kultury przeznaczy na wsparcie wi lickich zabytków. Jednak 
wicepremier zapewŚił, e prace przy konserwacji i ich zabezpieczeniu s  spraw  
priśrytetśw , na któr  pieŚiędzy nie zabraknie. We wtorek zapadła te  decyzja o 
stworzeniu grupy Śadzśruj cej dalsze prace przy przejęciu muzeum. ZŚajd  się w niej 
przedstawiciele ministerstwa kultury, urzędu marszałkśwskiegś, gminy i naukowców. 
Pracom będzie przewśdŚiczył Robert Kotowski. Dyrektor Muzeum Narodowego w 
Kielcach pśdkre la, e kierowana przez niego placówka jest gotowa do przejęcia Muzeum 
w Wi licy. Jest gotowy plan kadrowy i inwestycyjny. Naukowcy rśzpśczyŚaj  te  prace nad 
kśŚcepcj  najlepszego zabezpieczenia zabytków miasta. 
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PORTAL „ONET.PL”   
więtśkrzyskie: wsparcie dla organizacji aktywizuj cych młśdzież 

 
14 organizacji pśzarz dśwych otrzyma dotacje finansowe na realizacje projektów, wspieraj cych postawy spśłeczŚe młśdzieży w 
województwie więtśkrzyskim. To efekt pilśtażśwegś konkursu, organizowanego po raz pierwszy przez samśrz d regionu.Jak 
poinformowano na dzisiejszej konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkśwskiemu w Kielcach, wnioski na dotacje o ł czŚej kwocie 
ponad 220 tys. zł – przy całkświtej wartś ci przedsięwzięć ponad 300 tys. zł - złśżyły 42 stowarzyszenia z całegś regionu. Komisja 
konkursowa zdecydśwała, że wsparcie kwotami od 2,5 tys. do 5 tys. zł, śtrzymaj  projekty 14 organizacji. Ł czŚa kwota dotacji to 50 
tys. zł. W ocenie marszałka województwa więtśkrzyskiegś Adama Jarubasa, pilśtaż programu grantowego, finansowanego z 
regionalnego budżetu pśkazał, że idea wsparcia organizacji pracuj cych na rzecz młśdzieży, była słuszŚa. - Zapotrzebowanie jest 
olbrzymie, a pśmysłśwś ć, kreatywŚś ć młśdegś pokolenia w regionie, bardzo duża. Pewnie zarekomendujemy kślejŚ  edycję 
konkursu, z - mam Śadzieję - większ  kwśt  i uda się do tego przekśŚać radnych (sejmiku województwa) – dśdał marszałek. Celem 
konkursu byłś zwiększeŚie aktywŚś ci młśdzieży w życiu spśłeczŚym i obywatelskim w regionie – przez podniesienie umiejętŚś ci ich 
spśłeczŚych w ramach pracy w grupie, komunikowania się z przedstawicielami różŚych rśdświsk, umiejętŚś ci negocjowania i budowy 
zaufania oraz podejmowania decyzji. Organizacje mśgły starać się o dśtację na m.in.: wspieranie aktywŚś ci grup młśdzieżśwych w 
terenie, szkolenia dla ich liderów, prśmścję wolontariatu i śrgaŚizację przedsięwzięć aŚgażuj cych młśdych ludzi w życie publiczne. 
JedŚ  z organizacji, które śtrzymałś dśtację jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach. Jak mówił jego prezes Maciej Ziernik, w 
ramach projektu realizowanego wspólnie z dwoma innymi stowarzyszeniami, 20 młśdych liderów spśłeczŚych z całegś województwa 
będzie uczestŚiczyłś w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach mentoringowych. - Chodzi o to, by zyskali oni kompetencje do 
prowadzenia w swoich rśdświskach projektów małych zmian spśłeczŚych. To mśże być – przykładśwś - lobbowanie za utworzeniem 
skate parku, młśdzieżśwej rady miasta czy odmalowanie ławek w s siedztwie – wyja Śiał Ziernik. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju 
Gminy Bałtów "Bałt" po raz drugi zorganizuje integracyjno-charytatywŚ  akcję "Smile" (ang. "u miech"). Jak mówiła przedstawicielka 
stowarzyszenia Karolina Cieleb k, to trzydniowe plenerowe wydarzenie z udziałem dzieci z ŚiepełŚśsprawŚś ciami, wychowanków 
domów dziecka oraz młśdych i starszych mieszkańców gminy. Zaplanowano m.in. warsztaty bębŚiarskie i taneczne, zawody sportowe, 
konkursy. Akcji będzie tśwarzyszyła zbiórka funduszy na leczenie i rehabilitację walcz cegś z nowotworem młśdegś mieszkańca 
Ostrowca więtśkrzyskiegś. - Chodzi o iŚtegrację i przełamywaŚie barier miedzy pełŚśsprawŚymi i ŚiepełŚśsprawŚymi – pśdkre liła 
Cieleb k. Z kolei młśdzi strażacy z Ochotniczej Straży PśżarŚej w Krasocinie, będ  realizowali projekt edukacyjny z ochrony 
przeciwpśżarśwej i ratownictwa medycznego, skierowany do przedszkolaków. Dśrśsłych mieszańców gminy chc  u wiadamiać w tej 
dziedzinie, dzięki specjalnie nagranemu filmowi. Marszałkśwski rzecznik młśdzieży, Barbara ZamśżŚiewicz śceŚiła, iż ŚajważŚiejszy jest 
cel, jaki niesie za sśb  realizacja poszczególnych przedsięwzięć - zwiększeŚie zaaŚgażśwaŚia spśłeczŚegś młśdych ludzi w regionie. - 
Bardzo ważŚe jest to, aby my zaczęli patrzeć na młśdych ludzi jako osoby, które mśg  się przyczyŚić do rozwoju regionu (…) Problem z 
brakiem rśdków dla tzw. trzeciego sektora występuje w całej Polsce. Wydaje się że w naszym województwie grupa młśdzieży nie była 
przez wiele lat traktowana z wystarczaj c  uwag  - to jest bardzo ważŚy krok, że dśstrzeżśŚś te organizacje – zauważyła. Konkurs 
dotacyjny zśstał wpisany w tworzony w regionie program Współpracy Samśrz du Województwa więtśkrzyskiegś z organizacjami 
pśzarz dśwymi na 2016 r. 



PORTAL SAMORZ DOWY   
Inauguracja obchodów Roku Henryka Sienkiewicza. więtśkrzyskie czyta 
 
Marszałek województwa więtśkrzyskiegś Adam Jarubas zaprasza dyrektorów szkół podstawowych i 
gimnazjów w województwie więtśkrzyskim do udziału w akcji „ więtśkrzyskie czyta Sienkiewicza”.1 
czerwca ma być dniem głś Śegś czytania fragmentów wybranych dzieł Henryka Sienkiewicza.  
- Chcemy w tym roku uhśŚśrśwać wielkiego Polaka, uczcić 170. rśczŚicę jego urodzin, 100. rśczŚicę 
mierci i 120. rśczŚicę wydania pświe ci "Quo vadis?". Chcemy pśdtrzymywać my li Sienkiewicza, jego 
wiadectwś patriotyzmu i przekazywać młśdym pokoleniom. Rozczytujmy się w jego pświe ciach - 

pśdkre lał minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński śtwieraj c obchody Roku Henryka 
Sienkiewicza w Oblęgśrku. Marszałek woj. więtśkrzyskiegś Adam Jarubas zaapelśwał do pedagogów i 
dyrektorów placówek ś wiatśwych w regionie o udział w śkśliczŚś ciśwej akcji. - "Gśr cś zachęcam 
wszystkich do podejmowania działań upśwszechŚiaj cych tę twórczś ć, a w szczególŚś ci we 
wł czeŚie się w zaiŚicjśwaŚ  przeze mnie akcję „ więtśkrzyskie czyta SieŚkiewicza”. 1 czerwca 
spotkam się z młśdzież  Zespśłu Placówek O wiatśwych im. Henryka Sienkiewicza w Koniecznie, by z 
uczniami głś Śś pśczytać fragmenty wybranych dzieł Henryka Sienkiewicza. Chciałbym zaprśpśŚśwać, 
aby także i w Państwa szkśłach ten miły i zwykle wolny od zajęć lekcyjnych dzień upłyŚ ł m.in. pod 
znakiem czytania utworów mistrza. Zróbmy to wspólnie jak nasz region długi i szeroki" - zachęcał 
marszałek w pi mie do nauczycieli. 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Pracuj  dla młśdzieży, śtrzymali marszałkśwsk  dśtację 
 
14 organizacji pśzarz dśwych, wspieraj cych aktywŚś ć młśdzieży śtrzymałś pieŚi dze z Urzędu 
Marszałkśwskiegś. Fundacje i stowarzyszenia, które zaprśpśŚśwały najciekawsze projekty w 
organizowanym po raz pierwszy konkursie, dśstaŚ  na ich realizację od 2,5 do 5 tysięcy złśtych. 
Wsparcie śtrzymałś m. in. kieleckie Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Kalejdoskop. W ramach 
projektu "Młśdzi-Aktywni" w gminie Pierzchnica w paździerŚiku śdbędzie się przegl d inicjatyw 
więtśkrzyskiej młśdzieży. Wydarzenie ma pśkazać, jak wiele ciekawych pśmysłów powstaje w 

regionie więtśkrzyskim. Przegl d zorganizuje 12-osobowa grupa liderów – informuje Karolina 
Bulanowska. W jej skład weszły osoby od 15 do 25 roku życia, które chc  działać na rzecz swojej 
spśłeczŚś ci. Efektem ich zaaŚgażśwaŚia ma być także utworzenie w Pierzchnicy Młśdzieżśwej Rady 
Gminy. Karolina Bulanowska dodaje, że kierowane przez Śi  stowarzyszenie bardzo częstś aŚgażuje 
do swoich projektów młśdzież. Według niej, w młśdych ludziach jest pśteŚcjał, którego częstś nie ma 
kto śdkryć. Z kolei młśdzieżśwa grupa Junior Bałt śtrzymała 4,5 tysi ca złśtych na drug  edycję akcji 
"Smile". Będzie to trzydniowe wydarzenie, w ramach którego śdbędzie się m. in. charytatywny bieg, 
mecz pśkśleń i piknik dla dzieci ŚiepełŚśsprawŚych oraz dzieci z domu dziecka – mówi opiekun grupy 
Karolina Cieleb k. Całemu przedsięwzięciu będzie tśwarzyszyła zbiórka na leczenie 29-letniego 
Przemka z Ostrowca więtśkrzyskiegś, który choruje na raka. Podczas fiŚału i tzw. Eksplozji Kolorów 
śdbęd  się warsztaty bębŚiarskie, taneczne i występy. Urz d Marszałkśwski po raz pierwszy 
zśrgaŚizśwał konkurs wspieraj cy stowarzyszenia i fundacje działaj ce na rzecz młśdzieży. Wzięły w 
nim udział 43 organizacje. Do rozdania byłś 50 tysięcy złśtych. W planach jest cykliczne 
organizowanie konkursu. Zostanie on wpisany w "Program wspierania aktywŚś ci młśdzieży w 
województwie więtśkrzyskim", którego stworzenie koordynuje rzecznik młśdzieży przy Urzędzie 
Marszałkśwskim. 
 



SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
Uroczysta inauguracja obchodów Roku Henryka Sienkiewicza   
 
- Z ślbrzymi  przyjemŚś ci  gśszczę na ziemi więtśkrzyskiej, ojczystej ziemi wielkiego pisarza, kochanego przez 
Polaków, który wła Śie dla nas twśrzył ku pokrzepieniu serc. Otwieraj c obchody Roku Henryka Sienkiewicza w 
Oblęgśrku, w jego pśsiadłś ci, chcę pśdkre lić wagę potrzeby szerzenia w ród obywateli postaw patriotycznych, 
wartś ci chrze cijańskich i umiłśwaŚia ojczyzny - pśdkre lał przebywaj cy w więtśkrzyskiem wicepremier, minister 
kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Marszałek Adam Jarubas zachęcał  do podejmowania inicjatyw 
upamiętŚiaj cych pśstać Henryka Sienkiewicza i jego zwi zki z regionem. - Cieszę się, że wła Śie w tym miejscu, w 
oddziale Muzeum Narodowego, inaugurujemy obchody Roku Henryka Sienkiewicza w Polsce - pświedział minister Piotr 
Gliński. - Tu wyrazi cie widać trśskę i szacunek dla dziedzictwa narodowego i postaw patriotycznych. W pamięci 
Polaków otwiera się galeria postaci - Skrzetuski, Zagłśba, Wśłśdyjśwski, Jagienka, Danusia, Jurand ze Spychowa... Z 
tymi bohaterami wyrastali my, o nich czytali my. Te postaci bywaj  czasem wzorem, a czasem przestrśg , ucz  
dokonywania wyborów moralnych i przeŚśsz  nas w czasy przodków. Te dzieła weszły nie tylko do kanonu kultury 
polskiej, ale i międzyŚarśdśwej. Sienkiewicz uznany zśstał za "hetmana duchowego Polaków" i "wielkiego jałmużŚika 
narodu". Chcemy w tym roku uhśŚśrśwać wielkiego Polaka, uczcić 170. rśczŚicę jego urodzin, 100. rśczŚicę mierci i 
120. rśczŚicę wydania pświe ci "Quo vadis?". Chcemy pśdtrzymywać my li Sienkiewicza, jego wiadectwś patriotyzmu i 
przekazywać młśdym pokoleniom. Rozczytujmy się w jego pświe ciach - pśdkre lał minister. Piotr Gliński śdwiedził  
Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgśrku, Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach oraz Muzeum Regionalne w Wi licy. 
Jak pśiŚfśrmśwał Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach, instytucja przygśtśwała wiele wystaw i 
spśtkań, upamiętŚiaj cych pśstać Henryka Sienkiewicza. - Zorganizujemy bardzo ciekawe wydarzenia, na płaszczyźŚie 
ekspozycyjnej, naukowej, wydawniczej. Już 15 kwietnia otwieramy pierwsz  wystawę dśtycz c  życia  spędzśŚegś 
przez pisarza w Szwajcarii, zatytułśwaŚ  "Czas mierzony szwajcarskim zegarem", pś więcśŚ  działalŚś ci spśłeczŚej 
twórcy "Janko Muzykanta". KślejŚ  wystaw  będzie "Henryka Sienkiewicza pióro wieczne", na której pśkażemy rękśpisy 
pisarza. NajważŚiejszym wydarzeniem naukowym będzie konferencja naukowa, pś więcśŚa twórczś ci Sienkiewicza. 
Oblęgśrek ma zŚacz ce zbiory zwi zaŚe z pisarzem, które zśstaŚ  zaprezentowane w wydanym w tym roku katalogu. 



 
 
SERWIS INTERNETOWY RADIA eM    
Marszałek dśkłada do młśdzieżśwej aktywŚś ci w regionie 
 
więtśkrzyski samśrz d dśkłada do aktywŚś ci obywatelskiej młśdzieży. RśzstrzygŚięty zśstał 

konkurs, w ramach którego do 14 organizacji pśzarz dśwych trafi 50 tysięcy złśtych na wzmacnianie 
postaw spśłeczŚych w ród młśdych mieszkańców regionu. Zwycięskie w marszałkśwskim konkursie 
organizacje realizuj ce zadania o charakterze edukacyjnym i wychowawczym śtrzymaj  od 2,5 do 5 
tys. zł dofinansowania. Celem jest zwiększeŚie aktywŚś ci młśdych w lokalnym życiu spśłeczŚym. O 
dodatkowe pieŚi dze od marszałka starałś się 42 oferentów z regionu. UrzędŚicy wybrali najlepsze 
pśmysły na aktywizację młśdzieży. – IstśtŚ  rzecz  jest to, że żadŚa z tych aplikacji nie śdpadła z 
przyczyn formalnych co zdarza się w innych konkursach. wiadczyć by to mśgłś o tym, że 
młśdzieżśwe organizacje s  bardzo dobrze przygotowane do tego typu działań - ocenia Małgśrzata 
Kśwalińska, wicedyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie 
Marszałkśwskim. Jak zwykle, ciekaw  prśpśzycję złśżyłś Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach. 
W projekcie „SyŚergia Młśdych Liderów” zostanie wybranych i przeszkolonych 20 osób w wieku 13-25 
lat. Po serii szkśleń zrealizuj  oni niewielkie autorskie projekty, które przysłuż  się lokalnej 
spśłeczŚś ci. Szkolonej młśdzieży pśmagać będ  dś wiadczeŚi w działaŚiach spśłeczŚych mentorzy. 
- Wszystko sprowadza się do jednego celu, naszego marzenia. Do tego, by zwiększyć zaaŚgażśwaŚie 
spśłeczŚe młśdych ludzi w regionie. Zarówno ja, jak i organizacje widz  wiele pozytywów płyŚ cych z 
tego zaaŚgażśwaŚia – mówi Barbara ZamśżŚiewicz, rzecznik młśdzieży w województwie. 
Dofinansowania na projekty dla młśdzieży śtrzymały też organizacje pśzarz dśwe m.in. z Bałtśwa, 
Pierzchnicy czy Bielin. Ogółem młśdzi mieszkańcy regionu wnioskowali o ponad 220 tys. zł 
dofinansowania. 



SERWIS INTERNETOWY „ECHA DNIA”    
Marszałek Adam Jarubas będzie czytał z uczniami dzieła Sienkiewicza. Zachęca dyrektorów szkół 
 
Marszałek województwa więtśkrzyskiegś zwrócił się do dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów 
w regionie z apelem, by czynnie wł czyli się w obchody roku Henryka Sienkiewicza. Przypomnijmy, że 
18 grudnia 2015 roku Sejm przyj ł uchwałę ustaŚawiaj c  rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. 
Jego ogólnopolskie obchody zainaugurowane zśstały w miniony wtorek w Muzeum Henryka 
Sienkiewicza w Oblęgśrku. UczestŚiczył w nich wicepremier i minister kultury i dziedzictwa 
narodowego, profesor Piotr Gliński. – Najbliższe kilka miesięcy będzie dśskśŚałym czasem, by ze 
wzmśżśŚ  sił  u wiadamiać Śajmłśdszym obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich rodzicom, 
opiekunom i wszystkim dśrśsłym wartś ci, które płyŚ  z twórczś ci wielkiego polskiego noblisty 
Gśr cś zachęcam Państwa wszystkich do podejmowania działań upśwszechŚiaj cych twórczś ć 
pisarza – czytamy w li cie wysłaŚym przez marszałka do dyrektorów. DziałaŚia upśwszechŚiaj ce życie 
i twórczś ć Henryka Sienkiewicza podejmie też sam marszałek. 1 czerwca śdbędzie się zainicjowana 
przez niego akcja „ więtśkrzyskie czyta SieŚkiewicza”. Wtedy też Adam Jarubas spotka się z młśdzież  
Zespśłu Placówek O wiatśwych imienia Henryka Sienkiewicza w Koniecznie. – Będziemy głś Śś czytać 
wybrane fragmenty dzieł Henryka Sienkiewicza. Zachęcam też do tego dyrektorów szkół. Niech ten 
zwykle wolny od zajęć dzień upłyŚie między innymi pod znakiem czytania utworów mistrza. Zróbmy to 
wspólnie, jak nasz region długi i szeroki - Śawśłuje Adam Jarubas.  
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PORTAL „ONET.PL”   
Apel o udział w akcji czytania Sienkiewicza 
 
O czytanie 1 czerwca dzieł Henryka Sienkiewicza w szkśłach podstawowych i gimnazjach regionu zaapelśwał do 
dyrektorów placówek marszałek województwa więtśkrzyskiegś Adam Jarubas. Inicjatywa ma być elementem obchodów 
Roku Sienkiewiczowskiego w regionie. Marszałek zachęca, by w ramach akcji " więtśkrzyskie czyta Sienkiewicza", 
oprócz głś Śegś czytania utworów noblisty, szkśły zaprśpśŚśwały także inne sposoby upowszechniania twórczś ci 
pisarza. Zdaniem Jarubasa 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka – kiedy zazwyczaj w szkśłach nie ma lekcji, a organizowane 
s  inne zajęcia dla uczniów - jest dobrym terminem do zorganizowania przedsięwzięcia. - Sam wezmę udział w takich 
obchodach w zespole szkół w Koniecznie w gminie Włśszczśwa. Chcieliby my zaprśsić wszystkie szkśły do 
przył czeŚia się do akcji - pśdkre lił Jarubas w rozmowie z dziennikarzami. Dśdał, że informacje o planowanych 
działaŚiach szkół, które chc  uczcić Rok Sienkiewiczowski, będzie rśzpśwszechŚiał urz d marszałkśwski. Marszałek 
chce śbj ć patronatem szkolne inicjatywy. W opinii Jarubasa argumentem, który powinien zmśbilizśwać szkolne 
spśłeczŚś ci do przył czeŚia się do akcji, powinna być wtorkowa ogólnopolska inauguracja obchodów Roku Henryka 
Sienkiewicza, która śdbyła się w Oblęgśrku k. Kielc. W urśczystś ci zorganizowanej w pałacyku będ cym dawniej 
własŚś ci  pisarza - dzi  oddziale kieleckiego Muzeum Narodowego - uczestŚiczył wicepremier, minister kultury i 
dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński. "Najbliższe kilka miesięcy będzie więc dśskśŚałym czasem, by ze 
wzmśżśŚ  sił  u wiadamiać Śajmłśdszym obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich rodzicom, opiekunom i 
wszystkim dśrśsłym wartś ci, które płyŚ  z twórczś ci wielkiego polskiego noblisty" – mśżŚa przeczytać w apelu 
marszałka Jarubasa. O śgłśszeŚiu 2016 roku "Rokiem Henryka Sienkiewicza" zdecydśwał parlament. 5 maja przypada 
170. rocznica urodzin, a 15 listopada 100. rocznica mierci pisarza. Jak pśdkre lili w uchwale senatorowie, Sienkiewicz 
"poprzez swśj  twórczś ć, publicystykę i działalŚś ć spśłeczŚ  budził wiadśmś ć Śarśdśw , uczył dumy z pślskś ci, 
umiłśwaŚia ojczyzny i zdślŚś ci do pś więceń". Z kolei uchwała Sejmu głśsi, iż "twórczś ć Henryka Sienkiewicza, 
działalŚś ć spśłeczŚa i nieustanne śrędśwŚictwś za Śiepśdległym państwem polskim śdegrały niezwykle istśtŚ  rślę w 
odzyskaniu przez Pślskę państwśwś ci. Niech Sienkiewiczowska spu cizŚa stanowi pśdstawę patriotycznego 
wychowania młśdych pśkśleń Polaków". Henryk Sienkiewicz, pseudonim Litwos (ur. 5 maja 1846 r. w Woli Okrzejskiej, 
zm. 15 listopada 1916 r. w Vevey) był jednym z najpopularniejszych polskich pisarzy, autorem cyklu "Trylogia", 
pświe ci "Krzyżacy", "Quo vadis", "Rodzina PśłaŚieckich", "W pustyni i w puszczy", noweli i śpświadań. W 1905 r. jako 
pierwszy Polak - uhonorowany zśstał literack  Śagrśd  Nobla za "wybitne śsi gŚięcia w dziedzinie eposu" i - jak 
pśdkre lił jeden z człśŚków Komitetu Noblowskiego - "rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu". 
W przemówieniu wygłaszaŚym z tej okazji Sienkiewicz mówił, że zaszczyt ten jest szczególnie cenny dla syna Polski. - 
GłśszśŚś j  umarł , a oto jeden z tysięczŚych dowodów, że żyje. GłśszśŚś j  pśdbit , a oto nowy dowód, że umie 
zwyciężać - pświedział pisarz. 
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PORTAL „ONET.PL”   
Za 3,5 roku nowy most na Wi le pśł czy Małśpślskę z woj. więtśkrzyskim 
 
Za 3,5 roku nowy most na Wi le pśł czy małśpślsk  Bśrusśw  z Nowym Korczynem w województwie 
więtśkrzyskim. Obecnie mieszkańcy, którzy chc  w tym miejscu przeprawić się przez rzekę, musz  

kśrzystać z promu lub pśkśŚać ok. 20 km do Śajbliższegś mostu. Dzi  w Krakowie marszałkświe 
województw: małśpślskiegś Jacek Krupa i więtśkrzyskiegś Adam Jarubas podpisali porozumienie 
dśtycz ce realizacji tej inwestycji. Za przygotowanie i przeprowadzenie przetargu odpowiedzialne 
będzie województwo więtśkrzyskie. Koszty budowy mostu regiony pśkryj  po pśłświe. - Budowa 
mostu i pśł czeŚie woj. małśpślskiegś ze więtśkrzyskim uruchomi zupełŚie Śśw  Śitkę 
kśmuŚikacyjŚ , ważŚ  nie tylko dla transportu pasażerskiegś, ale przede wszystkim gospodarczego. 
Przedsiębiśrcy śczekuj  na to rśzwi zaŚie, pśŚieważ to znacznie skróci czas dojazdu, a tym samym 
śbŚiży koszty działalŚś ci gospodarczej - mówił marszałek Małśpślski Jacek Krupa. - To spełŚieŚie 
marzenia wielu pśkśleń mieszkańców pśłudŚiśwej czę ci naszego regionu – pświedział marszałek woj. 
więtśkrzyskiegś Adam Jarubas. PrzypśmŚiał, że w latach 30. w tym miejscu fuŚkcjśŚśwał drewniany 

most, który zśstał zniszczony w pierwszych miesi cach II wojny wiatśwej. Jarubas pśiŚfśrmśwał, że 
przetarg na budśwę mostu i dróg dojazdowych zostanie śgłśszśŚy w formule zaprojektuj i wybuduj. 
Nowy most ł cz cy pśłudŚiśw  czę ć województwa więtśkrzyskiegś z autśstrad  A4 ma mieć 670 m 
długś ci. Oprócz samej przeprawy po obu jej stronach wybudowane zśstaŚ  finansowane przez każde 
z województw drogi dojazdowe, a na terenie woj. więtśkrzyskiegś dodatkowo most na Nidzie oraz 
obwodnica Zbludowic (na to jedno zadanie będzie śgłśszśŚy osobny przetarg). - Mamy dś wiadczeŚie 
z podobnego partnerstwa – budowania mostu ma Wi le w Pśłańcu z woj. podkarpackim. Nasze 
liderowanie w tym projekcie będzie tylko formalne, oczekujemy pełŚegś partnerstwa przy całej 
budowie. Zależy nam na tym, żeby wyłśŚić jednego wykśŚawcę mostu i dróg dojazdowych - mówił 
wicemarszałek woj. więtśkrzyskiegś Jan Maćkświak. Budowa ma ruszyć wiśsŚ  przyszłegś roku, a 
zakśńczyć się we wrze Śiu 2019 r. Koszt całej inwestycji jest szacowany na ok. 200 mln zł - rśdki na 
ten cel maj  pśchśdzić z budżetów województw oraz funduszy unijnych 2014-20. Województwa 
małśpślskie i więtśkrzyskie współpracśwały wcze Śiej przy zakupie pści gów. 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Most niebezpieczny w razie powodzi? 
 
Mieszkańcy gminy Nowy Korczyn prśtestuj  przeciwko planowanemu wariantowi budowy obwodnicy i mostu 
przez Wisłę. Inwestycja ma pśwstać we współpracy województwa więtśkrzyskiegś z Małśpślsk . Mieszkańcy 
uważaj , że wybrany wariant nie zapewnia im bezpieczeństwa w przypadku powodzi. W zwi zku z tym, 
skierowali śdwśłaŚie do Samśrz dśwegś Kolegium Odwśławczegś w Kielcach z prś b  o uchylenie wydanej 
przez wójta decyzji o rśdświskśwej.Pod pismem pśdpisałś się 280 osób z pięciu sśłectw: Podzamcze, Nowy 
Korczyn, Grotniki Duże, Łęka i Podraje. Przedstawiciel komitetu protestacyjnego radny Edward Ragan mówi, że 
ich miejscśwś ci ze względu na Wisłę i Nidę s  szczególnie zagrśżśŚe pśwśdzi . Budowa  planowanej 
obwodnicy z długim i wysokim nasypem uŚiemśżliwi w przypadku zagrśżeŚia sprawŚ  ewakuację. Karol 
Rśżek ze więtśkrzyskiegś Zarz du Dróg Wojewódzkich mówi, że każdy z proponowanych wariantów miał 
przeciwników. Wybrana opcja jest najbardziej ekonomiczna i najmniej ingeruje w przyrśdę tamtego rejonu. 
Odpświadaj c na zarzuty dśtycz ce zagrśżeŚia powodziowego stwierdził że inwestycja była konsultowana z 
Regionalnym Zarz dem Gospodarki Wodnej i według planów wały przeciwpowodziowe w rejonie Nowego 
Korczyna maj  być podnoszone. Inwestycja nie powinna zatem pśgarszać warunków ochrony przed pśwśdzi  
– przekonuje Karol Rśżek. Mieszkańcy gminy Nowy Korczyn pśpieraj  budśwę obwodnicy i mostu przez Wisłę, 
ale uważaj , że najlepszy jest wariant nr 2, śmijaj cy Nowy Korczyn z prawej strony. Karol Rśżek wyja Śia, że 
ta opcja śkazała się Śiemśżliwa do realizacji, pśŚieważ dotyczy obszaru Natura 2000. W dolinie Nidy s  cenne 
gatunki rś liŚ i zwierz t. Według Edwarda Ragana, wybrany wariant wywśłuje protesty także po stronie 
Małśpślskiej. Inwestycja będzie przeciŚała wie  i utrudŚiała dojazd do kś ciśła i cmentarza. Dyrekcja 
więtśkrzyskiegś Zarz du Dróg Wojewódzkich zapświedziała dodatkowe spotkanie z mieszkańcami, które ma 

wyja Śić ich obawy i zastrzeżeŚia. Dzi  marszałkświe województw więtśkrzyskiegś i małśpślskiegś podpisali 
porozumienie, które umśżliwia zarz dśm dróg przygotowanie i śgłśszeŚie przetargu na projekt i wykonanie 
prac. Według szacunków mostem przez Wisłę w gminie Nowy Korczyn będzie przejeżdżać od 5 do 7 tysięcy 
pojazdów na dśbę. Aktualnie ruch odbywa się tam dzięki przeprawie promowej. Inwestycja ma kśsztśwać 
śkśłś 160 mln złśtych. 
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PORTAL „ONET.PL”   
więtśkrzyskie: wystawa z okazji Roku Sienkiewiczowskiego 

 
Wystawę pś więcśŚ  ostatniemu okresowi życia Henryka Sienkiewicza na emigracji będzie mśżŚa od jutra 
śgl dać w pałacyku pisarza w więtśkrzyskim Oblęgśrku. Obecnie znajduje się tam muzeum pś więcśŚe życiu 
i twórczś ci noblisty. Wystawa pod tytułem "Czas mierzony szwajcarskim zegarem" będzie czynna od 15 
kwietnia. Jak pświedział dziennikarzom dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach, którego śddziałem jest 
pałacyk w Oblęgśrku, będzie to szczególna ekspozycja pś więcśŚa spśłeczŚej działalŚś ci pisarza. - To była 
działalŚś ć na rzecz polskiej Śiepśdległś ci, my lę, że będzie to ciekawa wystawa. Będzie to jedna z dwóch 
wystaw zaplanowanych na Rok Sienkiewiczowski – zazŚaczył. Jak informuje Muzeum Narodowe w Kielcach, 
ekspozycja w Oblęgśrku będzie podzielona na kilka czę ci. W pierwszej twórcy wystawy skupili się na okresie 
tuż po wybuchu I wojny wiatśwej. - Ukazuje atmśsferę wówczas paŚuj c  w Królestwie Polskim oraz 
przyczyny, dla których pisarz zdecydśwał się na emigrację – pśdałś muzeum. Kolejna sekwencja dotyczy 
działalŚś ci Sienkiewicza w tzw. Komitecie Veveyskim. Zwiedzaj cy będ  mogli zapśzŚać się z "Odezw  do 
narodów cywilizowanych" tłumaczśŚ  na wiele języków. Tę czę ć uzupełŚiaj  listy, których tre ć wiadczy o 
zaaŚgażśwaŚiu noblisty w pomoc Polsce. Trzecia czę ć będzie pś więcśŚa współpracy Sienkiewicza z Ignacym 
Paderewskim oraz Antonim Osuchowskim, z którymi działał w komitecie w Vevey. Jak się okazuje, pisarz 
współpracśwał wówczas także z biskupem Adamem Stefanem Sapieh  oraz papieżem Benedyktem XV. 
Wystawę będzie mśżŚa śgl dać do 31 sierpnia. Drug  wystaw  w oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach w 
Oblęgśrku będzie zaplanowana na jesień ekspozycja pt.: "Sienkiewicza pióro wieczne" która przedstawi 
histśrię rękśpisów jego dzieł. Pisarz miał w zwyczaju śbdarśwywać rękśpisami przyjaciół oraz znajomych. 
Wiele z nich przetrwałś wśjŚę w Oblęgśrku dzięki pomocy okolicznej ludŚś ci, która je przechśwywała. 
PóźŚiej spora ich czę ć trafiała m.in. do Biblioteki Narodowej oraz Zakładu Ossślińskich. W ramach Roku 
Sienkiewicza Muzeum Narodowe w Kielcach zorganizuje szereg innych wydarzeń. Wystawa prezeŚtuj ca życie i 
twórczś ć noblisty zorganizowana zostanie w listopadzie w Senacie RP. Podobny charakter będzie miała 
ekspozycja w czeskim Brnie, o któr  Muzeum Narodowe pśprśsił Instytut Polski w Pradze.  
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więtśkrzyskie: wystawa z okazji Roku Sienkiewiczowskiego 

 
Oprócz działalŚś ci wystawienniczej Muzeum Narodowe w Kielcach planuje także rocznicowe wydawnictwa - 
katalog zbiorów z Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgśrku oraz dzienniki Marii Szetkiewicz - pierwszej 
żśŚy pisarza, zmarłej w 1885 roku. W planach Muzeum Narodowego na ten rok zŚajduj  się także 
ogólnopolska sesja naukowa, cykl koncertów w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich (obecnie główŚa 
siedziba MN) oraz zlot szkół sienkiewiczowskich w Oblęgśrku. Nie zabraknie także kina letniego oraz 
rodzinnego pikniku literackiego wśkół "Quo Vadis". Pałacyk w Oblęgśrku zśstał przekazany Sienkiewiczowi w 
1900 r. z okazji 25-lecia pracy literackiej. Dobra śblęgśrskie były darem polskiego spśłeczeństwa w 
pśdziękśwaŚiu za jego pracę. Zakup Śieruchśmś ci sfinansowano ze zbiórek pieŚiędzy we wszystkich trzech 
zaborach. Sienkiewicz wprśwadził się do Oblęgśrka dwa lata późŚiej. Pałac śpu cił we wrze Śiu 1914 r., 
wkrótce po wybuchu I wojny wiatśwej. Wyjechał do Szwajcarii, gdzie zmarł w Vevey 15 listopada 1916 r. O 
śgłśszeŚiu 2016 roku "Rokiem Henryka Sienkiewicza" zdecydśwał w parlament. 5 maja przypada 170. 
rocznica urodzin, a 15 listopada 100. rocznica mierci pisarza. W 1905 roku jako pierwszy Polak uhonorowany 
zśstał literack  Śagrśd  Nobla za "wybitne śsi gŚięcia w dziedzinie eposu" i - jak pśdkre lił jeden z człśŚków 
Komitetu Noblowskiego - "rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu". Rok Sienkiewicza w 
Oblęgśrku oficjalnie zaiŚaugurśwał 5 kwietnia wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr 
Gliński. - Nie tylko swśj  twórczś ci , ale także działaŚiem dawał wyraz wielkiej miłś ci do naszej ojczyzny. 
Jednak to literatura go rśzsławiła, a z kolei jego działalŚś ć spśłeczŚa zśstała w dużej mierze zapomniana – 
pświedział wicepremier. Z kolei marszałek województwa więtśkrzyskiegś zaapelśwał do szkół o 
propagowanie twórczś ci Sienkiewicza m.in. przez czytanie jego pświe ci 1 czerwca w szkśłach regionu. 



PORTAL „ONET.PL”   
Woj. więtśkrzyskie ze wsparciem UE dla słabś rśzwiŚiętych regionów 
 
Opracowanie zasad dualnego kształceŚia zawodowego w woj. więtśkrzyskim, pakietu usług dla firm z 
braŚży energetycznej oraz ułatwień w zakładaŚiu przedsiębiśrstw - to działaŚia, w jakich pśmśg  
unijni eksperci, w ramach inicjatywy "Lagging regions", wspieraj cej Śajsłabiej rśzwiŚięte regiony UE. W 
Kielcach list intencyjny w sprawie przyst pieŚia regionu do pilśtażu projektu podpisali: unijna 
komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu, wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, marszałek 
województwa więtśkrzyskiegś Adam Jarubas i prezydent Kielc Wojciech Lubawski. Inicjatywa ma 
charakter badawczy i doradczy jest przeznaczona dla słabiej rśzwiŚiętych regionów UE. Pilśtaż 
"Lagging regions" będzie realizowany w także w woj. podkarpackim, a poza Pślsk  - w dwóch 
regionach Rumunii. Projekt zakłada zidentyfikowanie ŚajważŚiejszych barier, które hamuj  rozwój 
gospodarczy tych regionów i opracowanie odpowiedniego planu działań, które przyspiesz  procesu 
wyrównywania różŚic w poziomie rozwoju między nimi, a reszt  UE. - Te regiony zŚajduj  się w grupie 
Śajsłabiej rśzwiŚiętych. Szczególnie mam tu na my li RumuŚię - regionu półŚścŚś-wschodnie, 
najbiedniejsze w Europie. Projekt będzie trwał rok. W zależŚś ci od tego, jak będzie wygl dała praca, 
mam Śadzieję, że inicjatywa obejmie kolejne regiony – pśdkre liła podczas konferencji prasowej Cretu. 
Zdaniem Cretu, regiony te s  słabś rśzwiŚięte z powodów uwaruŚkśwań historycznych i późŚegś 
dśł czeŚia do UE. Zauważyła, iż, mimo to w woj. więtśkrzyskim "szczególnie widać" wyniki unijnej 
integracji. - Od 2000 roku PKB w regionie pśdwśiłś się, a zŚacz cy procent tego wzrostu pochodzi ze 
rśdków unii - śceŚiła komisarz. Komisarz wyraziła też przekonanie, iż wspólne działaŚia w ramach 

pilśtażu doradczego projektu, dśprśwadz  do lepszego rozwoju woj. więtśkrzyskiegś. Jak wyja Śiała 
Cretu, w projekcie chodzi o wypracowanie wsparcia dopasowanego do potrzeb danego regionu. Plan 
działań opracowany dla woj. więtśkrzyskiegś w zwi zku z realizacj  "Lagging regions" zakłada m.in. 
lepsze dopasowanie oferty kształceŚia zawodowego do potrzeb rynku pracy, zapewnienie firmom z 
braŚży energetycznej dśstępu do skrojonego do ich potrzeb pakietu usług wsparcia biznesu oraz 
skrócenie czasu potrzebnego na załśżeŚie działalŚś ci gospodarczej w Kielcach.    
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Woj. więtśkrzyskie ze wsparciem UE dla słabś rśzwiŚiętych regionów 
 
- Będziemy się główŚie kśŚcertśwać na edukacji zawodowej. Przyjrzymy się, jakie umiejętŚś ć s  
potrzebne obecnie na rynku pracy, by jak najlepsza ilś ć bezrobotnych zŚalazła pracę. Drugi obszar 
będzie zwi zaŚy z uproszczeniami pśzwalaj cymi na załśżeŚie działalŚś ci gospodarczej oraz jak 
nowe motory rozwoju - przykładśwś energetyka - mśg  być rozwijane w województwie 
więtśkrzyskim – śpisywała Cretu. - Chcieliby my przej ć od działań pślegaj cych na absorpcji 

funduszy unijnych - ich wydawaniu i skśŚceŚtrśwać się na efektywnym wykorzystaniu tych rśdków – 
dśdała komisarz. Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński przypśmŚiał, iż z ostatniego Raportu 
Kohezyjnego (pś więcśŚegś spójŚś ci gospodarczej, spśłeczŚej i terytorialnej UE) wynika, że w UE jest 
szereg regionów, gdzie Śastępuje stagnacje gospodarcza - główŚie na pśłudŚiu kontynentu. - Mamy 
cała grupę regionów, w których poziom życia jest dużś Śiższy Śiż redŚia europejska. Pięć polskich 
regionów, wł czaj c woj. więtśkrzyskie, Śależy do 20 najbiedniejszych w UE, gdzie PKB na 
mieszkańca jest pśŚiżej pśłśwy redŚiej unijnej – argumeŚtśwał Kwieciński. Zdaniem wiceministra, 
wła Śie dlatego nowa inicjatywa KE jest ważŚa dla Polski, główŚie dla regionów Polski Wschodniej. - 
Mocno doceniam fakt, że w ramach tej inicjatywy Komisja dokonuje pewnej diagnozy barier, wyzwań w 
tych regionach, ale co rówŚież ważŚe, że stara się na pewnych konkretnych przykładach działań 
pśkazać, jak mśżŚa pewne problemy rśzwi zywać – śceŚił Kwieciński. Przedsięwzięcia, które w ramach 
"Lagging regions" będ  podejmowane w regionie, maj  wzmścŚić efektywŚś ci działań realizowanych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa więtśkrzyskiegś na lata 2014-2020. 
Projekt "Lagging regions" Initiative in Poland jest wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, 
Ministerstwa Rozwoju oraz Banku wiatśwegś. W woj. więtśkrzyskim w inicjatywie będ  uczestniczyli 
eksperci tych instytucji oraz przedstawiciele regionalnego samśrz du, rśdświska gospodarczego i 
naukowego. 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Eksperci KE usprawŚi  region 
 
Województwo więtśkrzyskie pśdpisałś list intencyjny o przyst pieŚiu do pilśtażśwegś programu Komisji 
Europejskiej dla Śajsłabiej rśzwiŚiętych regionów. S  to obszary, w których PKB nie śsi ga 50% PKB Unii 
Europejskiej. W ci gu Śajbliższych 10 dni do Kielc przyjedzie grono ekspertów, które przeanalizuje sytuację w 
regionie więtśkrzyskim i wypracuje najlepsze rśzwi zaŚia w trzech obszarach. Będ  to: dopasowanie 
kształceŚia zawodowego do potrzeb rynku pracy, wsparcie braŚży energetycznej i skrócenie czasu 
potrzebnego do załśżeŚia firmy. Komisja Europejska wytypśwała dziedziny, które wymagaj  wsparcia na 
podstawie raportu opracowanego przez Bank wiatśwy. Dokument wskazuje m.in, że w Kielcach na załśżeŚie 
firmy potrzeba ok. 8 dni, czyli więcej Śiż w innych miastach - mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Jerzy Kwieciński. To znacznie wykracza poza obecne standardy europejskie. W większś ci krajów europejskich 
załśżeŚie firmy trwa ok. 2 dni. Także w Polsce funkcjonuje elektroniczny system, który umśżliwia załśżeŚie 
firmy w ŚiespełŚa 20 godzin. Ten proces trzeba w Kielcach koniecznie usprawŚić - dodaje wiceminister. 
Komisarz ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej Corina Cretu zwróciła uwagę na problem zbyt dużej 
biurokracji w zakładaŚiu firmy w Kielcach. Z raportu Banku wiatśwegś dświedziała się, że potrzeba tu więcej 
czasu na załśżeŚie działalŚś ci gospodarczej, Śiż w jakimkolwiek innym mie cie w Polsce. Eksperci 
przeaŚalizuj  dlaczego tak się dzieje. Komisji Europejskiej zależy na tym, by ta procedura była łatwa i nie 
komplikowana przez dodatkowe regulacje na poziomie państwśwym lub regionalnym. WażŚym problemem 
jest też kształceŚie zawodowe, śdbiegaj ce od potrzeb rynku pracy - przyznaje wiceminister Jerzy Kwieciński. 
Jest to słabś ć całegś kraju. Niedostosowane jest zarówno szkolnictwo redŚie, jak i wyższe. Częstś wynika to 
z tego, że oferta szkół jest dostosowana przede wszystkim do mśżliwś ci i umiejętŚś ci nauczycieli, a nie do 
faktycznych potrzeb rynku pracy. Ten problem będzie jednym z ŚajważŚiejszych obszarów działań rz du w 
Śajbliższych latach - zapewŚił wiceminister. Prace ekspertów w ramach projektu "Lagging regions" pśtrwaj  do 
lutego 2017 roku i będ  się śdbywać w trzech podgrupach tematycznych. Unijnym specjalistom będ  pśmagać 
pracownicy Urzędu Marszałkśwskiegś. W planach s  spotkania i warsztaty z udziałem przedstawicieli firm, 
instytucji i samśrz dśwców - informuje marszałek województwa więtśkrzyskiegś Adam Jarubas.  
 
          



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Eksperci KE usprawŚi  region 
 
Podczas pierwszego spotkania zostanie wypracowany harmonogram pracy i spśtkań poszczególnych zespśłów. 
Komisarz Corina Cretu zadeklarśwała, że za rok ponownie przyjedzie do Kielc, by zapśzŚać się z analizami. Adam 
Jarubas pśdkre la, że projekt Komisji Europejskiej ma charakter doradczy i nie wi że się z dodatkowym wsparciem 
finansowym. Eksperci z Banku wiatśwegś i Komisji Europejskiej wskaż  problemy w rozwoju województwa i wypracuj  
dobre rśzwi zaŚia. To dla naszego regionu duża szansa na przygotowanie dobrych projektów - uważa marszałek. 
Pilśtażśwy projekt Lagging Regions będzie realizowany w 4 regionach Unii Europejskiej: dwóch w Polsce i dwóch w 
Rumunii. Województwo więtśkrzyskie jest pierwszym, które pśdpisałś list intencyjny w tej sprawie. Rśzwi zaŚia 
wypracowane przez ekspertów maj  być wykorzystywane także w innych regionach Unii Europejskiej. Analizy maj  
ułatwić jak najlepsze wykorzystanie pieŚiędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
 
 



SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
Most na Wi le pśł czy województwo małśpślskie i więtśkrzyskie  
 
Małśpślsk  Bśrusśw  z Nowym Korczynem w województwie więtśkrzyskim pśł czy nowy most na Wi le. 
Obecnie mieszkańcy, którzy chc  przeprawić się przez rzekę musz  kśrzystać z promu lub pśkśŚać ok. 20 km 
do Śajbliższegś mostu. We wtorek w Krakowie marszałkświe województw: małśpślskiegś Jacek Krupa i 
więtśkrzyskiegś Adam Jarubas podpisali porozumienie dśtycz ce realizacji tej inwestycji. Za przygotowanie i 

przeprowadzenie przetargu odpowiedzialne będzie województwo więtśkrzyskie. Koszty budowy mostu 
regiony pśkryj  po pśłświe. "Budowa mostu i pśł czeŚie woj. małśpślskiegś ze więtśkrzyskim uruchomi 
zupełŚie Śśw  Śitkę kśmuŚikacyjŚ , ważŚ  nie tylko dla transportu pasażerskiegś, ale przede wszystkim 
gospodarczego. Przedsiębiśrcy śczekuj  na to rśzwi zaŚie, pśŚieważ to znacznie skróci czas dojazdu, a tym 
samym śbŚiży koszty działalŚś ci gospodarczej" - mówił marszałek Małśpślski Jacek Krupa. "To spełŚieŚie 
marzenia wielu pśkśleń mieszkańców pśłudŚiśwej czę ci naszego regionu" - pświedział marszałek woj. 
więtśkrzyskiegś Adam Jarubas. PrzypśmŚiał, że w latach 30. w tym miejscu był drewniany most, który zśstał 

zniszczony w pierwszych miesi cach II wojny wiatśwej. Jarubas pśiŚfśrmśwał, że przetarg na budśwę mostu i 
dróg dojazdowych zostanie śgłśszśŚy w formule zaprojektuj i wybuduj. Nowy most ł cz cy pśłudŚiśw  czę ć 
województwa więtśkrzyskiegś z autśstrad  A4 ma mieć 670 m długś ci. Oprócz samej przeprawy po obu jej 
stronach wybudowane zśstaŚ  finansowane przez każde z województw drogi dojazdowe, a na terenie woj. 
więtśkrzyskiegś dodatkowo most na Nidzie oraz obwodnica Zbludowic (na to jedno zadanie będzie 

śgłśszśŚy osobny przetarg). "Mamy dś wiadczeŚie z podobnego partnerstwa - budowania mostu ma Wi le w 
Pśłańcu z woj. podkarpackim. Nasze liderowanie w tym projekcie będzie tylko formalne, oczekujemy pełŚegś 
partnerstwa przy całej budowie. Zależy nam na tym, żeby wyłśŚić jednego wykśŚawcę mostu i dróg 
dojazdowych" - mówił wicemarszałek woj. więtśkrzyskiegś Jan Maćkświak. Budowa ma się rśzpścz ć wiśsŚ  
przyszłegś roku, a zakśńczyć się we wrze Śiu 2019 r. Koszt całej inwestycji jest szacowany na ok. 200 mln zł 
- rśdki na ten cel maj  pśchśdzić z budżetów województw oraz funduszy unijnych 2014-20. Województwa 
małśpślskie i więtśkrzyskie współpracśwały wcze Śiej przy zakupie pści gów. 
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SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
więtśkrzyskie skorzysta z pomocy unijnych ekspertów 

 
Opracowanie zasad dualnego kształceŚia zawodowego w więtśkrzyskim, pakietu usług dla firm z braŚży 
energetycznej oraz ułatwień w zakładaŚiu przedsiębiśrstw - to działaŚia, w jakich pśmśg  unijni eksperci w 
ramach inicjatywy „Lagging regiśŚs”, wspieraj cej Śajsłabiej rśzwiŚięte regiony UE. W Kielcach list intencyjny w 
sprawie przyst pieŚia regionu do pilśtażu projektu podpisali: unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina 
Cretu, wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, marszałek województwa więtśkrzyskiegś Adam Jarubas i 
prezydent Kielc Wojciech Lubawski. Inicjatywa ma charakter badawczy i doradczy, jest przeznaczona dla 
słabiej rśzwiŚiętych regionów UE. Pilśtaż „Lagging regiśŚs” będzie realizowany także w woj. podkarpackim, a 
poza Pślsk  - w dwóch regionach Rumunii. Projekt zakłada zidentyfikowanie ŚajważŚiejszych barier, które 
hamuj  rozwój gospodarczy tych regionów i opracowanie odpowiedniego planu działań, które przyspiesz  
procesy wyrównywania różŚic w poziomie rozwoju między nimi, a reszt  UE. - Te regiony zŚajduj  się w 
grupie Śajsłabiej rśzwiŚiętych. Szczególnie mam tu na my li RumuŚię - regiony półŚścŚś-wschodnie, 
najbiedniejsze w Europie. Projekt będzie trwał rok. W zależŚś ci od tego jak będzie wygl dała praca, mam 
Śadzieję, że inicjatywa obejmie kolejne regiśŚy” – pśdkre liła podczas konferencji prasowej Cretu. Plan działań 
opracowany dla woj. więtśkrzyskiegś w zwi zku z realizacj  „Lagging regiśŚs” zakłada m.in. lepsze 
dopasowanie oferty kształceŚia zawodowego do potrzeb rynku pracy, zapewnienie firmom z braŚży 
energetycznej dśstępu do skrojonego do ich potrzeb pakietu usług wsparcia biznesu oraz skrócenie czasu 
potrzebnego na załśżeŚie działalŚś ci gospodarczej w Kielcach. - Będziemy się główŚie kśŚcertśwać na 
edukacji zawodowej. Przyjrzymy się, jakie umiejętŚś ć s  potrzebne obecnie na rynku pracy, by jak Śajwiększa 
ilś ć bezrobotnych zŚalazła pracę. Drugi obszar będzie zwi zaŚy z uproszczeniami pśzwalaj cymi na 
załśżeŚie działalŚś ci gospodarczej oraz jak nowe motory rozwoju - przykładśwś energetyka - mśg  być 
rozwijane w województwie więtśkrzyskim – śpisywała Cretu. 
 
      Źródłś: www.portalsamorzadowy.pl 
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PORTAL „ONET.PL”   
Kielce będ  najlepiej sfotografowanym miastem w Polsce 
 
2 tysi ce przelatanych kilometrów, kilkaŚa cie tysięcy zdjęć – samoloty ze specjalistyczŚ  aparatur  
fśtśgrafśwały w ostatnich dniach Kielce. Dzięki temu już za kilka miesięcy każdy będzie mógł śgl dać 
w internecie najdrobniejsze szczegóły miasta: budynków, ulic, terenów. Kielecki urz d miasta zlecił 
przygotowanie bogatej dokumentacji – bazy zdjęć miasta w ramach Miejskiego Systemu Informacji 
Przestrzennej (GIS). Według urzędŚików, przy dokumentowaniu wykorzystano najnowsze technologie. 
– Dzięki nim, siedz c przy komputerze, będzie mśżŚa na jedno klikŚięcie sprawdzić najmniejsze nawet 
szczegóły – mówi Onetowi Anita Legierska, dyrektor Wydziału Partnerstwa i ZrówŚśważśŚegś Rozwoju 
w kieleckim Urzędzie Miasta. – Będziemy mogli przyjrzeć się każdemu krawężŚikświ, zmierzyć 
zarówno jego szerśkś ć, jak i wysśkś ć. UrzędŚicy zachwalaj  projekt. Pozwoli on na dśkładŚe 
sprawdzanie dowolnego punktu w mie cie bez potrzeby wychodzenia z urzędu. W ten sposób będzie 
mśżŚa pśrówŚywać zmiany, jakie zachśdz . Dla porównania będ  użyte zdjęcia z 2011 roku. Baza 
będzie dśstępŚa bezpłatŚie dla każdegś. - Jako przykład jej wykorzystania mśg  pśsłużyć projektanci 
paneli słśŚeczŚych, którzy w ten sposób będ  mogli zmierzyć i śceŚić pśteŚcjał dachów pod k tem 
instalowania konstrukcji na dachach - mówi dyrektora Anita Legierska. Materiały maj  być gotowe do 
kśńca sierpnia tego roku. Według urzędŚików będ  pierwszym tak innowacyjnym miastem w Polsce i 
jednym z nielicznych w Europie, które pśsiadaj  tak  dśkładŚ  dśkumeŚtację. Dane maj  pśsłużyć 
urzędświ w licznych pśstępśwaŚiach administracyjnych, takich jak wydawanie decyzji o warunkach 
zabudowy, monitorowanie systemu podatkowego, czy systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 
Dane te będ  też udśstępŚiaŚe za pś redŚictwem Geoportalu. Ostatnia tak duża aktualizacja miała 
miejsce pięć lat temu. Warto dśdać, że podczas wiatśwegś kongresu "Smart City Expo" w Barcelonie 
Miejski System Informacji Przestrzennej w Kielcach zŚalazł się w gronie 6 finalistów konkursu World 
Smart Cities Awards 2012 w kategorii "Project". Projekt kielecki zaj ł rówŚież trzecie miejsce w 2015 
roku spś ród wszystkich miast wojewódzkich w Rankingu Miast 2015, przeprowadzonym przez Polski 
Zwi zek Firm Deweloperskich. 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
WażŚe kśmuŚikaty w jedŚym miejscu 
 
W więtśkrzyskim Systemie Informacji Przestrzennej pśjawi  się kolejne dane. Dzięki 
porozumieniu Marszałka Województwa i Wojewody więtśkrzyskiegś na portalu zŚajd  
się m. in. informacje o lokalizacjach szpitalnych śddziałów ratunkowych i bież ce 
komunikaty o zagrśżeŚiach np. pśwśdzi . Portal umśżliwia łatwy dśstęp do różŚych 
danych, których dśt d trzeba byłś szukać w różŚych źródłach. Zawiera iŚteraktywŚ  
mapę, na której mśżŚa pśdgl dać dane z poszczególnych powiatów, gmin i całegś 
województwa. S  to np. informacje turystyczne, przydatne dla osób zwiedzaj cych region. 
Na ich podstawie, turysta mśże sobie śpracśwać i wydrukśwać mapę z danymi, które go 
iŚteresuj  – mówi wicedyrektor Biura Spśłeczeństwa Informacyjnego Andrzej Sztokfisz. Na 
mapach s  naniesione lokalizacje baz noclegowych, tras turystycznych i cieżek 
rowerowych. Ostatnio dodano także rozmieszczenie przystanków komunikacyjnych. Na 
razie nie ma informacji o rśzkładach jazdy, ale s  plany dodania takich danych. Na 
portalu zŚajduj  się też wszystkie urzędśwe mapy geodezyjne. MśżŚa śbejrzeć np. 
poszczególne działki – dodaje Andrzej Sztokfisz. S  na nich naniesione wszystkie 
informacje, np. pśdziały, numery i wielkś ć. Portal nie umśżliwia jedynie zdobycia 
informacji o wła cicielu danej działki. Takie informacje s  dśstępŚe tylko dla śkre lśŚych 
służb i urzędów. Osoba, która chce je uzyskać, musi wyst pić z  wnioskiem do 
odpowiedniego starostwa. Aktualne dane w więtśkrzyskim Systemie Informacji 
Przestrzennej umieszczaj  wszystkie gminy i powiaty, Komenda Wojewódzka Straży 
PśżarŚej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwśwych w Radomiu, a od dzi  także Urz d 
Wojewódzki. W planach jest także Śawi zaŚie współpracy z KśmeŚd  Wśjewódzk  Policji. 
 
 



SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
więtśkrzyskie pierwszym regionem programu Lagging Regions 

 
Podczas wizyty w województwie więtśkrzyskim komisarz ds. polityki regionalnej Komisji Europejskiej Coriny 
Creţu, podpisany zśstał list intencyjny w ramach inicjatywy Lagging Regions, która ma pomóc czterem europejskim 
regionom w jeszcze szybszym rozwoju. Komisarz rśzmawiała z władzami województwa więtśkrzyskiegś rówŚież 
na tematy dśstępŚś ci komunikacyjnej w regionie oraz kontynuacji po 2020 roku wsparcia w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia. Pierwsza czę ć wizyty Komisarz Coriny Creţu miała miejsce w Urzędzie 
Marszałkśwskim Województwa więtśkrzyskiegś, w którym spśtkała się ona z przedstawicielami samśrz du 
województwa: Rozmowa dśtyczyła priorytetowego charakteru dśstępŚś ci komunikacyjnej Regionu oraz 
kontynuacji po roku 2020 wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. - Wizyta pani komisarz 
zwi zaŚa jest z Śśw  iŚicjatyw  Unii Europejskiej, Lagging Regions. Jej celem jest zinwentaryzowanie Śajwiększych 
przeszkód w rozwoju regionu i wspólne wypracowanie rśzwi zań, maj cych pomóc regionom przezwyciężyć 
problemy rozwojowe - mówił marszałek Adam Jarubas. - Chcemy kśrzystać z dobrych praktyk europejskich w tych 
obszarach, ale przede wszystkim zależy nam na jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu funduszy europejskich. 
Wiele udałś się dotychczas zrśbić, ale jeszcze sporo przed nami. Zależy nam na budowaniu pświ zań między 
sektorem nauki a przedsiębiśrczś ci  ale rówŚież na ważŚych projektach w zakresie infrastruktury, których nasze 
województwo potrzebuje – pświedział marszałek Adam Jarubas już po podpisaniu umowy. Zaplanowane w ramach 
tej inicjatywy przedsięwzięcia maj  przede wszystkim charakter doradczy i ukierunkowane s  na wzmocnienie 
efektywŚś ci działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
więtśkrzyskiegś na lata 2014-2020. - Musimy mieć pewŚś ć że kształcśŚe będ  osoby, których umiejętŚś ci 

będ  dostosowane do potrzeb rynku. Nad tym chcemy przede wszystkim pracśwać. Kolejnym wyzwaniem stśj cym 
przed województwem jest ułatwieŚie startu przedsiębiśrcśm. Chcemy wspólnie przeaŚalizśwać, dlaczego 
załśżeŚie firmy w Kielcach zajmuje więcej Śiż w jakimkolwiek innym polskim mie cie - dśdała Corina Creţu, 
Komisarz ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. więtśkrzyskie jest pierwszym z czterech regionów Unii 
Europejskiej, które przyst piłś do inicjatywy. Oprócz naszego województwa, w Śajbliższych dniach list intencyjny 
pśdpisz  jeszcze województwo podkarpackie oraz dwa regiony półŚścŚej Rumunii. Już za 10 dni do Kielc przyjad  
przedstawiciele Komisji Europejskiej by wspólnie pracśwać nad t  iŚicjatyw . 
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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Onkolog dśradzi włśszczśwskim pacjeŚtśm 
 
W rśdę w szpitalu we Włśszczświe otwarta zostanie poradnia onkologiczna. Jest to 
pierwszy etap tworzenia w lecznicy dziennego śddziału chemioterapii, będ cegś fili  
CO. Poradnia będzie czynna raz w tygodniu. Pacjentów będzie w niej przyjmśwał 

onkolog i radioterapeuta ze więtśkrzyskiegś Centrum Onkologii Andrzej Salata – 
informuje dyrektor CO StaŚisław Góźdź. Ma to umśżliwić wczesne wykrywanie 
nowotworów, ułatwić pacjentom z Włśszczśwy kontakt ze specjalist  i skrócić ich 
oczekiwanie na pśdjęcie wła ciwegś leczenia. Ze współpracy z onkologiem będ  
kśrzystać także lekarze włśszczśwskiegś szpitala. Każdy będzie mógł wstępŚie 
skśŚsultśwać badania swoich pacjentów oraz pśprśsić o pomoc w diagnozie. W planach 
jest otwarcie śddziału onkologicznego we Włśszczśwskim szpitalu. To jednak wymaga 
przystosowania pśmieszczeń do przygotowania leków używaŚych przy chemioterapii i 
zakupu ŚiezbędŚegś sprzętu. WstępŚe koszty zwi zaŚe z przygotowaniem śddziału 
oszacowano na 1 mln złśtych. Podobne filie miałyby pśwstać w Ostrowcu więtśkrzyskim, 
Sandomierzu, Pińczświe i w Kśńskich. Natomiast w Starachowicach ma zśstać poszerzona 
dotychczasowa działalŚś ć istŚiej cegś śddziału zamiejscowego centrum. Dyrekcje 
szpitali wskazuj  na razie na problemy lokalowe lub finansowe zwi zaŚe z realizacj  tego 
przedsięwzięcia. 
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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Organizacje pśzarz dśwe z dodatkowym wsparciem 
 
Ponad 200 tysięcy złśtych trafi do więtśkrzyskich organizacji pśzarz dśwych na 
realizację przedsięwzięć z zakresu zwalczania narkomanii oraz ochrony i promocji 
zdrowia. Zarz d Województwa więtśkrzyskiegś pśdzielił pieŚi dze w ramach 
śgłśszśŚegś przez siebie konkursu dla sektora organizacji pśzarz dśwych. Wsparcie w 
wysśkś ci 5 tysięcy złśtych, otrzyma m. in. więtśkrzyski Klub "Amazonki" - informuje 
jego prezes, Alicja Korczak. PieŚi dze przeznaczone będ  na śrgaŚizację spśtkań z 
psychologiem oraz na zajęcia na basenie. Zarz d województwa przekaże rówŚież 9 
tysięcy złśtych m. in. Polskiemu Zwi zkświ Niewidomych Okręg więtśkrzyski. Jak 
informuje Katarzyna Kowalik z organizacji, pieŚi dze wydatkowane będ  na 
przygotowanie treningów aktywŚś ci spśłeczŚej, sportowej i turystycznej dla osób 
pśwyżej 60 roku życia z dysfuŚkcj  wzroku oraz ich opiekunów. Zarz d Województwa 
wesprze także Chśr giew Kieleck  ZHP oraz Caritas Diecezji Kieleckiej. 



SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
„Pomagamy Polakom w Mśłdawii” 
 
Dzi  sprzed Urzędu Marszałkśwskiegś Województwa więtśkrzyskiegś wyruszył transport ponad 1 
tysi ca ksi żek dla Polaków w Mśłdawii. PśdręczŚiki i literatura piękŚazśstały zebrane w zainicjowanej 
przez marszałka Adama Jarubasa kolejnej akcji charytatywnej „Pśmagamy Polakom w Mśłdawii”. W 
projekt wł czyła się młśdzież VI LO  im J. Słśwackiegś w Kielcach i księgarŚia wiatświd z Kielc, która 
śdsprzedała po symbolicznej cenie 1 zł 168 egzemplarzy nowych pśdręczŚików do języka polskiego i 
historii. Transport ksi żek sfinansowany zśstał przez radnego sejmiku  Krzysztofa Dziekana. To już 
szósta z akcji charytatywnych organizowanych od 2012 r. przez Urz d Marszałkśwski wspólnie ze 
spśłeczŚymi partnerami – FuŚdacj  Ja ka Meli „Pśza HśryzśŚty”, Stowarzyszeniem Współpracy Polska – 
Wschód oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Lwowa i Kresów PśłudŚiśwś - Wschodnich. W marcu 2014 r. 
jednorazowy sprzęt medyczny (kilkaŚa cie tysięcy sztuk strzykawek, maseczek, rurek intubacyjnych, 
opatrunków, igieł i wenflonów) przekazany zśstał przez Wojewódzki Szpital Zespolony dla Polaków 
zamieszkałych w Mśłdawii. Rok późŚiej  wyruszył konwój humanitarny ze specjalistycznym sprzętem i 
aparatur  medyczŚ  do szpitala w Komracie (Terytorium Autonomiczne Gagauzji w Mśłdawii).  Aparat 
USG, sprzęt do diagnostyki onkologicznej, lampy operacyjne, sterylizator konieczny na bloku 
operacyjnym, defibrylator z EKG – to sprzęt medyczny, który w ramach pomocy humanitarnej 
przekazano dla Polonii w Mśłdawii w ramach wspólnej akcji więtśkrzyskiegś Centrum Onkologii, 
Urzędu Marszałkśwskiegś Województwa więtśkrzyskiegś oraz Stowarzyszenia Współpracy Polska-
Wschód. 
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SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
więtśkrzyska Akademia Edukacji Kulturowej 

 
Warsztaty dla animatorów kultury, konkurs grantowy i budowanie lokalnych koalicji iŚicjuj cych 
kulturotwórcze przedsięwzięcia - to cele więtśkrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej. Zaplanowany na trzy 
lata projekt będzie realizśwał Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach z dofinansowaniem Narodowego Centrum 
Kultury (NCK), w ramach programu Bardzo Młśda Kultura. "Misj  przedsięwzięcia jest promocja edukacji 
kulturowej, z naciskiem na słśwś kulturowa, a nie jak byłś to do tej pory kulturalna czy artystyczna" - 
pśdkre liła wicedyrektor WDK, Małgśrzata Michałśwska-Wójcik. Jak wyja Śiała, edukacja kulturowa stawia 
sobie za cel nie tylko zachęceŚie do wizyty z teatrze, filharmonii, czy Śaukę rozumienia działa sztuki, ale 
przede wszystkim przygotowuje do "aktywnego uczestnictwa". "Zmienia śdbiśrcę, w człświeka, który tworzy - 
widz staje się współtwórc  pewnych zdarzeń. To szczególnie ważŚe w edukacji dzieci i młśdzieży, bo rozwija 
cenne postawy. Uczy krytycznego my leŚia, kreatywŚś ci, innowacyjnego działaŚia, pracy w zespole. To 
bardzo cenne w dzisiejszych czasach umiejętŚś ci" - zauważyła Michałśwska-Wójcik. Projekt więtśkrzyskiej 
Akademii Edukacji Kulturowej jest skierowany do nauczycieli, pedagogów szkolnych, bibliotekarzy, 
instruktorów domów kultury, pracowników muzeów, animatorów z organizacji spśłeczŚych i niezrzeszonych 
aktywistów, którzy chc  działać na rzecz lokalnego rśdświska. Chodzi o ich wparcie w działaŚiach 
edukacyjno-animacyjnych. Podczas warsztatów, których cykle śdbęd  się w każdym z powiatów regionu, 
będzie mśżŚa pśzŚać metśdślśgię oraz Śarzędzia edukacyjne i animacyjne. O tym, jak wykśrzystać w pracy 
animatora m.in. teatr, film, fśtśgrafię, sztukę współczesŚ , nowe media - by uczyŚić inicjatywy bardziej 
atrakcyjnymi dla młśdych odbiorców - śpświedz  uznani w Polsce edukatorzy. Uczestnicy śtrzymaj  też 
mśżliwś ć udziału w konkursie grantowym. Najlepsze pśmysły śtrzymaj  maksymalnie 15 tys. zł dotacji na ich 
realizację. W 2016 r. na ten cel zostanie przeznaczonych 75 tys. zł w kolejnych latach - po 150 tys. zł. W 
ramach przedsięwzięcia będzie przeprowadzona też diagnoza stanu kultury w województwie więtśkrzyskim. 
"Chcemy wyłśŚić wszystkie podmioty działaj ce w obszarze animacji i edukacji, stwśrzyć bazę danych by 
ułatwić kontakt między podmiotami i wyłśŚić najlepszych edukatorów, na których warto się wzśrśwać. Dobre 
praktyki będ  opisane na stronie internetowej projektu" - pśdkre liła Michałśwska-Wójcik. 
 
 





PRZEGLĄD PRASY
26 kwietnia 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





 
PRZEGL D PRASY 

27 kwietnia 2016 roku 
 

Urz d Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

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

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

Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegl d prasy w Serwisie Biura Prasowego 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Nowoczesny rentgen dla małych pacjentów 
 
Mobilny, cyfrowy rentgen przyłóżkowy otrzymał od Wielkiej Orkiestry Świ tecznej Pomocy 
oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 
Kielcach. Jak informuje kierownik oddziału dr Grażyna Karolczyk, dotychczas mali 
pacjenci, u których konieczne było wykonanie zdjęć rentgenowskich, musieli jeździć do 
szpitala na ulicę Grunwaldzk . W sytuacjach, gdy transport nie był wskazany, zdjęcia 
wykonywano po s siedzku, w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Rocznie z aparatu 
rentgenowskiego na oddziale Onkologii i Hematologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Kielcach korzysta kilkadziesi t dzieci. Aparat rentgenowski podarowany 
szpitalowi w Kielcach wart jest 400 tysięcy złotych. 
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PORTAL „ONET.PL”   
Dom Długśsza z XV wieku wkrótce w nowych rękach 
 
WczesŚś redŚiświeczŚe grodzisko i relikty sztuki rśmańskiej w podziemiach Bazyliki, a także Dom 
Długśsza w Wi licy od czerwca prawdopodobnie będ  pśdlegać nowemu gospodarzowi - Sejmikowi 
Województwa. Ma to pomóc w utrzymaniu i rozwoju muzeum. Obiekty Muzeum Regionalnego w 
Wi licy wymagaj  pilnych prac zabezpieczaj cych, a gmina nie jest w stanie sama udźwigŚ ć ciężaru 
finansowego koniecznych prac konserwatorskich. Zarz d Województwa więtśkrzyskiegś przyj ł 
dzisiaj projekt uchwały wyrażaj cy zgśdę na przejęcie Muzeum Regionalnego w Wi licy. Projektem 
zajm  się teraz radni Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku, a je li opinia komisji będzie 
pozytywna – w pi tek projekt trafi pod obrady Sejmiku Województwa więtśkrzyskiegś. Proponowany 
termin przejęcia placówki to 1 czerwca tego roku. Zgodnie z ustaw  o organizowaniu i prowadzeniu 
działalŚś ci kulturalnej jednostka samśrz du terytorialnego, będ ca organizatorem instytucji kultury, 
mśże przekazać tę iŚstytucję innemu samśrz dświ na jego wniosek, w celu wykonywania zadań 
własŚych w zakresie działalŚś ci kulturalnej. Przekazanie Śastępuje w drodze umowy - informuje 
Sejmik. Radni już pod koniec 2014 roku uznali za konieczne przygotowanie odpowiednich warunków 
dla zachowania w dobrym stanie zbiorów i obiektów zabytkowych muzeum oraz stworzenie warunków 
dla rozwoju jednostki. Docelowo wi licka placówka stanie się śddziałem Muzeum Narodowego w 
Kielcach. Przykładem takiego rśzwi zaŚia jest Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgśrku. 
Przygotowany już Program DziałaŚia Muzeum Regionalnego w Wi licy zakłada m.in. iŚweŚtaryzację i 
pełŚe opracowanie zbiorów muzealnych, ŚiezbędŚe prace konserwatorskie, rśzbudśwę i adaptację 
infrastruktury na potrzeby muzeum oraz stworzenie atrakcyjnych wystaw stałych. Przypomnijmy, że na 
pścz tku kwietnia Wi licę śdwiedził wicepremier Piotr Gliński. Zapświedział wtedy, że do kśńca roku 
Muzeum Regionalne w Wi licy stanie się czę ci  Muzeum Narodowego w Kielcach. Podobne deklaracje 
złśżyli wówczas wójt Wi licy, marszałek województwa i dyrektor Muzeum Narodowego. 
 
 








