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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Prezydent przeciwny powstaniu nowego województwa 
 
Pomysł utworzenia nowego województwa z kilku powiatów wokół Radomia i kilku z 
województwa świętokrzyskiego jest zły i nierealny do wykonania - uważa prezydent Kielc 
Wojciech Lubawski. Propozycje utworzenia takiego regionu wyraziło kilku radnych 
powiatu radomskiego uznając, że w województwie mazowieckim, Radom i jego okolice 
nie mogą zrealizować swoich aspiracji, a większość funduszy unijnych jest 
przeznaczanych na rozwój Warszawy. Wojciech Lubawski - stwierdził na naszej antenie, 
że gdy prowadzone były dyskusje przed reformą samorządową 1999 roku, wówczas 
Radom był przeciwny powstaniu dużego regionu Staropolskiego z Częstochową i 
Kielcami. Dziś chociażby ze względu na zobowiązania unijne i realizowane projekty 
zmiana granic województwa nie jest możliwa i nie jest dobrym pomysłem. Odnosząc się 
do planowanego budżetu miasta na przyszły rok i pieniędzy przeznaczanych dla 
placówek kultury w wysokości ponad 22 mln złotych, prezydent stwierdził, że są to 
dobrze skalkulowane wydatki, i miasta na więcej nie stać. Jak dodał priorytetem są duże 
planowane inwestycje głównie drogowe, ponieważ w olbrzymim stopniu są 
dofinansowane z funduszy unijnych i trzeba wykorzystać szanse, która może się już nie 
powtórzyć w przyszłości. Prezydent dodał, że miasto w dalszym ciągu będzie 
dofinansowało klub Korona Kielce. W przyszłym roku będzie to około 7 mln złotych. 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Kolejny odcinek obwodnicy Pińczowa w 2015 roku 
 
W 2015 roku rozpocznie się prawdopodobnie budowa kolejnego odcinka obwodnicy 
Pińczowa. W środę podpisano umowę na opracowanie studium wykonalności tej 
inwestycji, wraz z przygotowaniem jej koncepcji. Ustalono również, że samorząd wystąpi 
z wnioskiem o uzyskanie decyzji środowiskowej. Burmistrz Pińczowa Włodzimierz 
Badurak informuje, że obwodnica jest już ujęta w planie zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta oraz sołectw Brzeście i Pasturka. Wytyczony jest również jej 
przebieg. Droga ma rozpoczynać się między Pińczowem, a Brześciem i przecinając 
miejscowość Włochy prowadzić do Pasturki. Włodzimierz Badurak dodaje, że integralną 
częścią kolejnego odcinka obwodnicy jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 w 
miejscowości Skrzypiów. Nowy fragment obwodnicy Pińczowa ma mieć 8 kilometrów 
długości, z czego połowa to nowa droga. Według szacunków, budowa trasy ma 
kosztować około 25 milionów złotych. Władze gminy nie ukrywają, że liczą na 
dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych na lata 2014-2020. 



PORTAL „E-VIVE.PL”      
Lepsze połączenie komunikacyjne świętokrzyskiego z małopolskim 
 
W czwartek (31.10) marszałkowie województw świętokrzyskiego oraz małopolskiego 
podpiszą porozumienie w sprawie budowy przeprawy mostowej przez rzekę Wisła. 
Chodzi o rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko Zdrój – Nowy Korczyn 
- Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz Wiśle.  Rozbudowa 
drogi Busko Zdrój – Nowy Korczyn – Burusowa to umowa, którą podpiszą w czwartek 
(31.10) marszałkowie świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz małopolskiego Marek Sowa. 
Umowa będzie dotyczyła rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko Zdrój – 
Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz 
Wiśle. Inwestycja ma na celu poprawę komunikacji między dwoma regionami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORTAL „E-VIVE.PL”      
Obwodnica Pińczowa – podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji 
   
W środę (30. 10) zostanie podpisana umowa na opracowanie dokumentacji związanej 
powstaniem obwodnicy Pińczowa. Chodzi o studium wykonalności oraz uzyskanie decyzji 
środowiskowej. Projekt zakłada przeniesienie ruchu pojazdów samochodowych z centrum 
miejscowości na nowy odcinek drogi po stronie wschodniej wraz z rozbudową drogi 
wojewódzkiej numer 767. Obszar objęty zadaniem zlokalizowany jest na terenie powiatu 
Pińczowskiego, gdzie krzyżują się drogi wojewódzkie nr 766 Pińczów – Michałów – 
Węchadłów, nr 767 Pińczów- Busko Zdrój i nr 776 Pińczów- Kije- Morawica, a także drogi 
powiatowe – nr 15121 Pińczów – Chmielnik i nr 15320 Pińczów – Imielno – Jadwinów. - 
Podstawowym celem przedsięwzięcia jest przeniesienie ruchu pojazdów samochodowych 
z centrum miejscowości Pińczów na nowy odcinek drogi po stronie wschodniej o długości 
około pięciu kilometrów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej numer 767. Wpłynie to na 
usprawnienie komunikacji, poprawę parametrów technicznych drogi oraz zwiększy 
bezpieczeństwo - poinformowała rzecznik prasowa marszałka Iwona Sinkiewicz-
Potaczała. Przedsięwzięcia poprawi podstawowy układ drogowy regionu, dostępności do 
stref gospodarczych i turystycznych województwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    
Porozumienie w sprawie budowy przeprawy mostowej na Wiśle 
 
Mając na uwadze potrzebę kompleksowego rozwiązania problemów komunikacyjnych 
związanych z przekroczeniem rzeki Wisły, województwo świętokrzyskie i małopolskie 
podjęły decyzję o wspólnym zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 973 na odc. Busko Zdrój – Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy 
mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”.  W związku z tym  w Nowym Korczynie Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas i Marszałek Województwa Małopolskiego 
Marek Sowa podpisali porozumienie w sprawie budowy przeprawy mostowej. Ze względu 
na to, że porozumienie przewiduje, iż inwestorem będzie  Świętokrzyskie, niezbędnym 
było powierzenie przez Małopolskie Świętokrzyskiemu zadania własnego polegającego na 
budowie przeprawy mostowej łączącej drogę wojewódzką nr 973 z drogą krajową nr 79 w 
części zlokalizowanej na obszarze województwa małopolskiego. Inwestycja obejmuje 
opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. 
Busko Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa razem z budową przeprawy mostowej na rz. 
Nidzie oraz rz. Wiśle, wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia jak również opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego 
oraz opracowaniem studium wykonalności. 




