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Najlepsze gminy
Kielce, Ożarów, Sitkówka – Nowiny oraz Ostrowiec, Stąporkow i Sobków zwyciężyły w
Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego.
Kielce, Ożarów, Sitkówka – Nowiny oraz Ostrowiec, Stąporkow i Sobków zwyciężyły
w Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Ranking Gmin ogłosiła po raz siódmy
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,wyróżniając gminy charakteryzujące się fachowością
i bogatą wiedzą merytoryczną.
Marszałek Województwa docenił natomiast trzy miejscowości:
– Busko Zdrój – za realizację przedsięwzięcia finansowanego z funduszy unijnych
pn. „Modernizacja i rozbudowa gminnego ośrodka kultury oraz parku zdrojowego w Busku
Zdroju” (m.in. stworzenie profesjonalnego centrum informacji turystycznej, rozbudowa
funkcji rekreacyjno-kulturalnych parku zdrojowego), ciągłe podnoszenie standardu i jakości
świadczonych usług oraz profesjonalne i dynamiczne działania promocyjne, a także za
organizację prestiżowych imprez kulturalnych o zasięgu międzynarodowym takich jak:
„Międzynarodowy Festiwal im. Krystyny Jamroz” oraz „Międzynarodowe Buskie Spotkania
z Folklorem”,
– Chmielnik – za zainicjowanie i organizację festiwalu „Spotkania z Kulturą Żydowską”,
modernizację i rozbudowę Chmielnickiego Centrum Kultury (projekt finansowany z udziałem
środków strukturalnych UE), wspieranie prac zmierzających do stworzenia profesjonalnej
oferty agroturystycznej oraz stałe wzbogacanie i podnoszenie jakości świadczonych usług
agroturystycznych,
– Sitkówkę – Nowiny – za działania propagujące różne formy turystyki aktywnej wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację licznych imprez, wyścigów i rajdów kolarstwa
górskiego takich jak np. kolejne edycje Ligi BikeMaraton, wytyczenie ścieżki dydaktycznej
przybliżającej walory przyrodnicze i krajobrazowe jednej z najbardziej uprzemysłowionych
części województwa świętokrzyskiego gminy Sitkówka-Nowiny, a także za prowadzenie
nowoczesnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „VENTUS” kategorii I, które
dysponuje bogatym zapleczem sportowo-rekreacyjnym (pełnowymiarowy stadion piłkarski,
boiska do piłki plażowej i siatkowej, bieżnie sportowe, hala sportowa oraz nowoczesny skate
park).Ponadto w 2007 roku na terenie gminy zorganizowane zostaną Mistrzostwa Europy
w Rajdach Enduro.
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Trzy gminy: Ożarów, Bieliny i Łączną wyróżnił wojewoda świętokrzyski. Grzegorz Banaś
docenił samorządowców między innymi za budowę i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
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