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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Egzaminy na prawo jazdy w Ostrowcu 
 
Nie dwie, a jedna filia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego może powstać w 
przyszłym roku. Zarząd województwa świętokrzyskiego uznał, że najlepszą lokalizacją 
będzie Ostrowiec Świętokrzyski. Członek zarządu, Jan Maćkowiak informuje, że taka 
rekomendacja zostanie zaprezentowana radnym sejmiku, którzy podejmą decyzję w tej 
sprawie. To nie przekreśla szans na utworzenie filii w Skarżysku-Kamiennej. Jednak wiele 
będzie zależało od tego, jak funkcjonowała będzie filia w Ostrowcu. Jan Maćkowiak 
dodaje, że wkrótce przygotowana zostanie uchwała w sprawie utworzenia filii WORD-u w 
Ostrowcu Świętokrzyskim. O jej losach, radni sejmiku zdecydują prawdopodobnie 
podczas listopadowej sesji. Jeśli uchwała zyska aprobatę, to filia WORD-u zostanie 
otwarta w kwietniu przyszłego roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Jak wykorzystano unijne fundusze w naszym regionie? 
 
Drogi, kanalizacja, wodociągi, infrastruktura poprawiająca warunki lecznictwa, 
rewitalizacja małych miejscowości to przykłady inwestycji powstałych przy udziale 
funduszy unijnych w regionie świętokrzyskim w latach 2007 – 2013. Wspólnota 
przeznaczyła na wsparcie prawie 770 mln euro. W siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej z 
udziałem beneficjentów projektów podsumowano ich efekty. Wójt gminy Nagłowice 
wymienia budowę Gminnego Ośrodka Kultury, 70-kilometrową sieć wodociągową oraz 
rozbudowę oczyszczalni i budowę kanalizacji. Bez tych pieniędzy taki zakres inwestycji 
byłby niemożliwy – ocenia Elżbieta Frejowska. Wicemarszałek województwa Grzegorz 
Świercz do najważniejszych inwestycji zrealizowanych przy udziale Regionalnego 
Programu Operacyjnego zalicza powstanie oddziału onkohematologicznego w 
Świętokrzyskim Centrum Onkologii i Kardiochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym. Z kolei marszałek województwa Adam Jarubas nie zgadza się z zarzutami o 
nietrafności niektórych inwestycji. Dotyczy to m. in. domów weselnych, na które 
przedsiębiorcy otrzymywali dotacje z RPO. - Te domy dają miejsca pracy dla 
mieszkańców regionu – przekonuje marszałek. W konferencji uczestniczyli beneficjenci 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego: samorządowcy, 
przedsiębiorcy, rektorzy wyższych uczelni i proboszczowie parafii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORTAL „E-VIVE.PL”      
RPO w świętokrzyskim. Region wydał 770 mln euro 
 
Rozwój przedsiębiorczości, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań oraz poprawa jakości usług 
komunikacyjnych to część założeń zrealizowanych w świętokrzyskim dzięki Regionalnemu Programowi 
Operacyjnemu. Był prowadzony w latach 2007-2013. Region świętokrzyski miał do dyspozycji blisko 
770 milionów euro. W ciągu siedmiu lat realizacji RPO ogłoszono 45 konkursów, na które napłynęło 
blisko trzy tysiące wnisków o dofinasowanie. Najwięcej zainteresowanych osób ubiegających się 
dofinasowanie unijne chciało przeznaczyć pieniądze na rozwój przedsiębiorczości. W związku z tym na 
ten cel zostało wydane 2,8 miliarda złotych. Dzięki dofinasowaniu projektów udało się zrealizować 
lokalne ale także regionalne inwestycje. Powstało 69 km dróg gminnych, 502 km sieci kanalizacji 
sanitarnej, ponad 487 km sieci wodociągowej, 500 km szlaków turystycznych i 9 oczyszczalni ścieków. 
Uczelnie wyższe w regionie wybudowały 32 budynki, 18 szpitali i ośrodków zdrowia zostało 
wyposażonych w niezbędny sprzęt i aparaturę naukowo-badawczą. - Siedem lat bardzo szybko 
minęło. Dziś podsumowujemy i dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszego 
województwa, tak skutecznie wydatkując środki unijne. To znakomity dowód zaradności mieszkańców 
regionu. Z nadzieją patrzymy w przyszłą perspektywę finansową. Oczekiwanie na kolejne inwestycje 
jest duże, bo też ciągle duże są potrzeby – mówił marszałek Adam Jarubas.  
- Jestem przekonany, że RPO to program najbardziej samorządowy, który trafia w punkt, jeśli chodzi o 
rzeczywiste problemy. Przez te siedem lat nabraliśmy doświadczenia. Umiemy pozyskiwać środki, ale i 
je wydawać. Czas przygotowania na przykład inwestycji drogowych, które są przecież bardzo 
skomplikowane, początkowo był bardzo długi, dziś porównywalne projekty realizujemy dwa, trzy razy 
szybciej, a to istotne, bo dostępność komunikacyjna jest podstawowym kryterium jeśli chodzi o 
postrzeganie województwa w kontekście innowacyjności - mówił na konferencji podsumowującej 
program członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORTAL „ONET.PL”          
Gdzie powstanie filia kieleckiego WORD-u? 
 
Ostrowiec Świętokrzyski to, zdaniem zarządu województwa świętokrzyskiego, najlepsza 
lokalizacja dla filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - czytamy na stronie Radia 
Kielce. Wcześniej mówiono o powstaniu dwóch filii, obecnie jednej. Mimo tego, nie 
przekreśla to szans na utworzenie obiektu również w Skarżysku-Kamiennej. Wszystko 
będzie zależało od tego, jak będzie funkcjonował budynek w Ostrowcu. Pierwsze decyzje 
zapadną prawdopodobnie podczas listopadowej sesji sejmiku województwa. Jeśli uchwała 
zyska aprobatę, filia WORD-u otwarta zostanie w kwietniu przyszłego roku - informuje 
Radio Kielce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORTAL „ONET.PL”        str. 1/2 
Świętokrzyskie wykorzystało dotąd 86,4 proc. środków z RPO 
 
86,4 proc. z prawie 770 mln euro przeznaczonych na Regionalny Program Operacyjny 
wykorzystało dotąd województwo świętokrzyskie. Dzisiaj władze regionu podsumowały 
kończącą się perspektywę finansowania UE w ramach RPO. - Do końca roku rozstrzygniemy i 
wyłonimy beneficjentów z pozostałych ogłoszonych w tym roku konkursów - zapewniał dzisiaj 
członek zarządu województwa świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski. - Jestem przekonany, że 
rok przyszły będzie rokiem finalizowania, a w roku 2015 będziemy mogli mówić o realnym 
rozliczeniu z tych środków – ocenił. Jak informuje urząd marszałkowski województwa 
świętokrzyskiego zarząd ogłosił łącznie 45 konkursów, na które napłynęło 2850 wniosków. - 
Najwięcej umów zawarto w ramach wsparcia dla przedsiębiorców – powiedział Kotowski. Ze 
statystyk władz samorządowych regionu wynika, że średnia wartość projektów składanych w tej 
perspektywie budżetowej wynosiła 4,4 mln zł. Według członka zarządu województwa 
odpowiedzialnego za infrastrukturę, Jana Maćkowiaka w ostatnich latach udało się znacznie 
podnieść nie tylko standard świętokrzyskich dróg, ale także zmodernizować tabor kolejowy. Jak 
przypomniał wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Grzegorz Świercz, odpowiedzialny 
między innymi za ochronę zdrowia, w regionie wydatkowano prawie osiem procent dostępnych 
na ten cel środków - Jesteśmy liderem w inwestowaniu w infrastrukturę ochrony zdrowia w 
kraju – podkreślił. - Ponad 50 mln euro zostało przeznaczone na poprawę warunków leczenia 
we wszystkich dziedzinach medycyny – powiedział Świercz. Zaznaczył, że dzięki tym środkom 
udało się stworzyć warunki do leczenia w specjalizacjach placówkach, których do niedawna nie 
było w regionie. W placówkach, w które zainwestowano, wykonano ponad 800 tys. badań 
klinicznych, z których skorzystało 30 tys. osób.  
 
 
 
 
 
 



PORTAL „ONET.PL”        str. 2/2  
Świętokrzyskie wykorzystało dotąd 86,4 proc. środków z RPO 
 
Spora część środków została przeznaczona także na działania związane z ochroną środowiska. 
Jak zaznaczył członek zarządu województwa świętokrzyskiego Piotr Żołądek obecnie poziom 
dostępności wodociągów wynosi 92 proc. a poziom skanalizowania przekroczył 53 proc. - To 
już teraz zadowalający wynik, czekamy na kolejne zaktualizowane dane – zaznaczył. Władze 
samorządowe województwa świętokrzyskiego są jednak zgodne, że w wielu obszarach można 
zaobserwować spore opóźnienia regionu w stosunku do Europy. - Mimo tej mijającej 
siedmiolatki i tak wielu projektów, które udało nam się zrealizować, cały czas w wielu 
dziedzinach jest dużo do zrobienia – ocenił w rozmowie z dziennikarzami marszałek 
województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. Zwrócił uwagę na warte setki milionów złotych 
inwestycje, takie jak droga wojewódzka nr 786 z Kielc w kierunku Włoszczowy i granicy z 
województwem śląskim oraz drogi z Buska Zdroju do granicy z Małopolską. - To tylko 
przykłady inwestycji, które uczyniły region już dzisiaj dużo bardziej rozwiniętym – powiedział. 
Zdaniem Jarubasa szczególnie cenne są inwestycje w przedsiębiorstwa, które dają nowe miejsca 
pracy. Zdaniem Jarubasa sukcesem ostatnich siedmiu lat jest fakt, że efekty RPO można 
zauważyć dosłownie w każdym zakątku regionu świętokrzyskiego. - Cieszy mnie to, że poprzez 
projekty realizowane w tej perspektywie Unia Europejska zawitała dosłownie do każdej gminy – 
podkreślił. Województwo Świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013 otrzymało 769 mln 528 tys. euro. Region znalazł się także w grupie pięciu 
najsłabiej rozwiniętych województw objętych programem operacyjnym "Rozwój Polski 
Wschodniej." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






