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PORTAL „E-VIVE.PL”   
Oddział WORD w Ostrowcu Świętokrzyskim 
 
Oddział terenowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach zostanie 
utworzony w Ostrowcu Świętokrzyskim. Takie rozwiązanie pozwoli na skrócenie czasu 
oczekiwania na egzamin. Pierwsze egzaminy w nowym oddziale zostaną przeprowadzone 
wiosną 2014 roku. - Na podstawie analiz dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego, Zarząd wskazał Ostrowiec Świętokrzyski jako miasto, w którym możemy 
utworzyć filię WORD w naszym województwie. Niezbędne do tego są zmiany 
organizacyjne i prawne, które dziś podejmujemy. Chcę podkreślić pomoc, jaką 
otrzymaliśmy zarówno od prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego jak i dyrektora WORD w 
Kielcach – powiedział podczas XXXVII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 
członek zarządu województwa, Jan Maćkowiak. Miasto ubiegające się o organizowanie 
egzaminów na prawo jazdy, musi posiadać wymienioną ustawą infrastrukturę drogową. W 
naszym regionie są o trzy miasta Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna raz 
Starachowice.  - Szczególną inicjatywę i pomoc przy tworzeniu ośrodka otrzymaliśmy od 
władz Ostrowca Świętokrzyskiego i Skarżyska–Kamiennej, ale zdecydowaliśmy się na to 
pierwsze miasto, jako większe. Nie oznacza to jednak, że w przyszłości nie będziemy 
zastanawiać się nad utworzeniem kolejnego oddziału w Skarżysku – mówił Jan 
Maćkowiak. Utworzenie oddziału terenowego w Ostrowcu Świętokrzyskim umożliwi 
łatwiejszy dostęp do egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, 
B1 lub B osobom mieszkającym we wschodniej części Województwa Świętokrzyskiego. 
  



PORTAL „E-VIVE.PL”   
Wręczone zostaną Świętokrzyskie Anioły Dobroci 
 
We wtorek (26.11) w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach wręczone zostaną 
Świętokrzyskie Anioły Dobroci. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10. Wyróżnienia 
trafią do osób i instytucji najbardziej zaangażowanych w pomoc innym. Nagrody 
przyznawane są w kategoriach indywidualnej i zespołowej. W pierwszej wyróżniane są 
osoby, które z poświęceniem niosą pomoc innym w trudnej sytuacji życiowej.  Z kolei 
wyróżnienie z kategorii zespołowej trafia do jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność 
poświęconą pomocy społecznej oraz tworzą i realizują innowacyjne projekty. Zgodnie z 
założeniami plebiscyt ma zwrócić uwagę na pracę osób niosących pomoc w 
najtrudniejszych chwilach życia. Tegorocznej edycji przedsięwzięcia towarzyszy 
okolicznościowy album z założeniami plebiscytu i sylwetkami laureatów. Publikacje 
otrzymają uczestnicy gali. Organizatorem plebiscytu jest Samorząd Województwa 
Świętokrzyskiego. 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Skromny budżet Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
 
Prawdopodobnie o 150 milionów złotych skromniejszy będzie przyszłoroczny budżet 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, który w tym roku wynosił ponad 380 
milionów złotych. Mniej pieniędzy oznacza, że na trasach nie będzie tak dużych 
inwestycji, jak te, które dobiegają końca. Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich Damian Urbanowski przyznaje, że  w 2014 roku zakończy się budowa 
mostu na Wiśle w Połańcu oraz remont dróg Staszów - Osiek i Staszów - Połaniec. W  tym 
roku zakończą się trzy inwestycje warte łącznie około 350 milionów złotych. Kierowcy 
mogą już jeździć obwodnicą Rakowa, wkrótce oddana zostanie po remoncie droga 
wojewódzka nr 786 z Kielc do Włoszczowy i do granicy z województwem śląskim i trasa 
728 z Sielpi do Końskich wraz z obwodnicą tego miasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Filia WORD powstanie w przyszłym roku w Ostrowcu 
 
W przyszłym roku w Ostrowcu Świętokrzyskim powstanie filia Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego. Tak zdecydowali radni sejmiku województwa świętokrzyskiego. Nie 
zabrakło jednak pytań dotyczących zasadności tworzenia placówki. Radni chcieli wiedzieć 
dlaczego ma ona powstać w Ostrowcu oraz ile będzie kosztowało jej utrzymanie. 
Ostatecznie zdecydowali jednak, że filia powstanie. Członek zarządu województwa Jan 
Maćkowiak uważa, że to dobra decyzja. Podkreśla, że przed jej podjęciem 
przeanalizowano koszty funkcjonowania placówki. Właściciel szkoły nauki jazdy "Enigma" 
Artur Pluta uważa, że dla kandydatów na kierowców utworzenie filii w Ostrowcu to dobra 
wiadomość. Obawia się jednak, że z ekonomicznego punktu widzenia jej  utworzenie 
może okazać się błędem. Obecnie egzaminy na prawo jazdy zdaje niewielu kandydatów 
stąd  filia w Ostrowcu może  okazać się nierentowna. Utrzymanie w Ostrowcu filii 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, w której odbywać się będą egzaminy na 
prawo jazdy kategorii B, może kosztować rocznie około 1 miliona 300 tysięcy złotych. 
Wydatki mają ponosić wspólnie - samorząd miasta i województwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Po raz dziewiąty zostaną wręczone "Świętokrzyskie Anioły Dobroci" 
 
W Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach wręczone zostaną dziś statuetki 
"Świętokrzyskie Anioły Dobroci". Ideą plebiscytu jest zwrócenie uwagi na ludzi w różnych 
instytucjach pomocy i organizacjach pozarządowych, którzy niosą pomoc potrzebującym 
w najtrudniejszych chwilach życia - przypomina marszałek województwa 
świętokrzyskiego, Adam Jarubas. Statuetki "Świętokrzyskiego Anioła Dobroci” oraz 
wyróżnienia dla osób i instytucji najaktywniejszych i najmocniej zaangażowanych w 
działalność na rzecz innych wręczone zostaną w dwóch kategoriach - indywidualnej oraz 
zespołowej. Ta pierwsza przeznaczona jest dla osób, które ze szczególnym 
zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji 
życiowej. Natomiast statuetka w kategorii zespołowej przeznaczona jest dla ośrodków 
pomocy społecznej, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych, które prowadzą 
działalność w zakresie pomocy społecznej i realizują różne projekty. Statuetki 
"Świętokrzyskiego Anioła Dobroci” wręczone zostaną już po raz dziewiąty. Gala 
rozpocznie się o godzinie 10.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORTAL „ONET.PL”   
Od wiosny egzaminy na prawo jazdy w Ostrowcu Świętokrzyskim 
 
Już wiosną 2014 r. mieszkańcy województwa świętokrzyskiego będą mogli zdawać egzaminy nie tylko 
w Kielcach, ale także w Ostrowcu. O utworzeniu pierwszej filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w poniedziałek zdecydował świętokrzyski sejmik. Ostrowiec Świętokrzyski będzie drugim 
po Kielcach miastem w regionie, gdzie będzie można zdawać egzamin na prawo jazdy. Utworzenie 
dodatkowego oddziału Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) umożliwiła znowelizowana 
w pierwszym półroczu b.r. ustawa o kierujących pojazdami, która poszerzyła krąg miast, w których 
można przeprowadzać egzaminy, - Z naszej analizy przeprowadzonej pod kątem ekonomicznym i 
organizacyjnym wynikało, że gospodarzami takiej filii mogłyby zostać dwa miasta w naszym regionie - 
Ostrowiec Świętokrzyski i Skarżysko-Kamienna - powiedział członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego, odpowiedzialny za infrastrukturę Jan Maćkowiak. Władze samorządowe 
województwa świętokrzyskiego zdecydowały o utworzeniu oddziału WORD-u w pierwszym z 
wymienionych miast. - Wierzę w to, że w kwietniu, najpóźniej maju mieszkańcy naszego regionu będą 
mogli zdawać egzaminy w Ostrowcu Świętokrzyskim - powiedział Maćkowiak. W filii WORD w Ostrowcu 
Świętokrzyskim będzie można zdawać egzaminy na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B. 
Nowy oddział WORD-u jest dedykowany przede wszystkim mieszkańcom wschodniej części 
województwa świętokrzyskiego, którzy często zdają egzaminy m.in. w Tarnobrzegu (Podkarpackie). 
Władze regionu liczą także, że Ostrowiec przyciągnie także mieszkańców Skarżyska-Kamiennej czy 
Starachowic oraz powiatów z Mazowsza i Lubelszczyzny. „Liczymy na to, że także mieszkańcy 
sąsiednich województw, którzy mają blisko do Ostrowca wybiorą nasz oddział" - powiedział 
Maćkowiak. Ostrowiec Świętokrzyski jest drugim pod względem ludności miastem województwa. 
Mieszka tam ok. 73 tys. osób. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORTAL „ONET.PL”   
Obwodnica Rakowa otwarta dla ruchu 
 
Warta 19 mln zł obwodnica Rakowa została w poniedziałek po południu udostępniona 
kierowcom. Budowa nowej trasy trwała rok. Dzięki inwestycji udało się wyprowadzić ruch 
tranzytowy poza miejscowość. Obwodnica powstała w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-
Połaniec. Trasa łączy Kielce z powiatem staszowskim oraz budowanym właśnie mostem na Wiśle 
w Połańcu, który w przyszłym roku połączy Świętokrzyskie z Podkarpaciem. - Była to długo 
oczekiwana i ważna inwestycja, zarówno z punktu widzenia mieszkańców Rakowa, jak i 
kierowców podróżujących drogą nr 764 – powiedział po otwarciu trasy Jan Maćkowiak z zarządu 
województwa świętokrzyskiego. Obwodnica – o długości 2,5 km - przebiega na północny-
wschód od zwartej zabudowy miejscowości, głównie przez tereny rolnicze i leśne. W ramach 
inwestycji wybudowane zostały m.in. trzy ronda oraz parking. Budowa obwodnicy otworzyła 
drogę do kolejnej inwestycji realizowanej ze środków unijnych. Plany wyprowadzenia tranzytu z 
miejscowości pozwoliły na rozpoczęcie długo oczekiwanej rewitalizacji historycznego centrum 
dawnego miasteczka. W kwietniu w Rakowie podpisano umowę w sprawie przebudowy rynku i 
historycznej części Rakowa. Wartość inwestycji to 10,6 mln zł. Raków założony zostało w 
połowie XVI wieku. W historii Polski zapisał się jako prężny ośrodek arianizmu. W XVII wieku 
miasto było centrum organizacyjnym zboru ariańskiego. Działały tu drukarnie, przemysł tkacki, 
browar oraz papiernia. W pierwszej połowie XVII wieku miasto znane było także poza granicami 
Polski dzięki działającej tu Szkole Ariańskiej. W 1869 roku Raków utracił prawa miejskie. 
Obecnie jest wsią w powiecie kieleckim. Mieszka tam 1,2 tys. osób. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








