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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Będą nowe ścieżki rowerowe 
 
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego przeprowadzi 
kampanię promującą trasy rowerowe w Polsce Wschodniej. W Sielpi podpisana została 
umowa na realizacje tego projektu. Opiewa on na prawie 25 mln złotych. Kampania 
prowadzona będzie w mediach ogólnopolskich. W jej ramach zostanie też m.in. wykonane 
oznakowanie turystyczne i uruchomiona sieć kwater przyjaznych rowerzyście - informuje 
prezes ROT Jacek Kowalczyk. Projekt realizowany w programie „Rozwój Polski 
Wschodniej” przewiduje, że do końca 2015 roku w 5 województwach: świętokrzyskim, 
podkarpackim, lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim, powstanie ścieżka 
rowerowa o łącznej długości 1900 kilometrów. 190 km trasy będzie przebiegać przez 
nasz region. Droga będzie oddawana etapami - poinformował Dariusz Szewczyk - 
wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Kampania promująca ścieżkę 
rowerową Polski Wschodniej potrwa przez najbliższe 2 lata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Kierowcy mogą już ominąć centrum Końskich 
 
Dziś została otwarta obwodnica Końskich. Mieszkańcy czekali na nią wiele lat. Dariusz 
Szewczyk – wiceprezes polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podkreślił, że jest to 
jedna z lepiej przeprowadzonych inwestycji drogowych w ramach programu Polska 
Wschodnia.  Budowa trwała rok i 7 miesięcy. Obwodnica ma znaczenie nie tylko 
komunikacyjne. Znajduje się na terenach inwestycyjnych, jakie przygotowała gmina 
Końskie. Marszałek województwa Adam Jarubas ma nadzieję, że będzie to skutkowało 
zainteresowaniem przedsiębiorców i w konsekwencji powstaniem miejsc pracy. 
Przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 728 ma swój początek na skrzyżowaniu z 
drogą krajową nr 74 i przebiega przez miejscowości: Sielpia, Gatniki, Wincentów i Brody. 
Następnie w Końskich krzyżuje się z drogą krajową nr 42, i przebiega nowym śladem jako 
obwodnica o długości  ponad 4 kilometrów. Całkowita długość przebudowywanej i 
nowobudowanej drogi wojewódzkiej to prawie 16 kilometrów. Inwestycja kosztowała 
ponad 133 miliony złotych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Budżet sejmiku przyjęty 
 
Radni sejmiku województwa świętokrzyskiego przyjęli przyszłoroczny budżet regionu. 
Uchwałę poparło 20 osób, przeciw było 7, nikt nie wstrzymał się od glosowania. Budżet 
wyniesie w sumie 686 mln złotych. Dochody województwa przewidziane są na poziomie 
616 mln złotych, czyli o ponad 43 mln mniej niż w tym roku. Jest to związane min. z 
mniejszymi wpływami z podatków. Z kolei wydatki będą wyższe od przychodów o ponad 
70 mln złotych, a deficyt zostanie zrównoważony kredytem zaciągniętym przez 
województwo. Na inwestycje zostanie przeznaczone 60 % pieniędzy, najwięcej na budowę 
dróg i sieci szerokopasmowego Internetu oraz zakup taboru kolejowego. W 2014 roku 
budowane mają być drogi min. z Działoszyc do Buska, ze Staszowa do Osieka i z 
Ostrowca do Ćmielowa. 32 mln złotych przewidziano także na dokończenie budowy 
nowej siedziby szpitalika dziecięcego. Radni dyskutowali także o oszczędnościach. 
Najwięcej uwag mieli do ograniczenia o ponad 12 procent dotacji dla placówek kultury. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORTAL „ONET.PL”   
Otwarto obwodnicę Końskich 
 
135 mln zł kosztowało przebudowanie prawie 12 km drogi wojewódzkiej 728 w powiecie 
koneckim (Świętokrzyskie) oraz wybudowanie w jej ciągu 4 km nowej obwodnicy 
Końskich. W poniedziałek oficjalnie otwarto trasę. Przebudowany odcinek przebiega od 
skrzyżowania z drogą krajową nr 74 Sulejów-Kielce do Kornicy. Na długości 4 km droga 
przebiega nowym śladem, jako obwodnica Końskich. Jak powiedział członek zarządu 
województwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, była to długo wyczekiwana i ważna dla 
tego miasta inwestycja. - Pozwoli ona na rozładowanie ruchu tranzytowego przez 
Końskie. Miasto było zatłoczone przez samochody, następowało zwolnienie ruchu, teraz 
udało się ten problem zlikwidować – ocenił. Na objętej pracami trasie powstało wiele 
dużych obiektów inżynierskich. - Zbudowaliśmy m.in. nowe mosty w Sielpi i Kornicy, 
pięcioprzęsłowy wiadukt nad linią kolejową, szereg rond i zatok autobusowych – 
powiedział Maćkowiak. Wzdłuż drogi powstała także, ważna z punktu widzenia turystyki 
ścieżka rowerowa, prowadząca do popularnego w regionie kąpieliska w Sielpi. Wartość 
całej inwestycji wraz z nadzorem i kosztami wykupu gruntów wyniosły 135 mln zł. Około 
82 mln zł pochodziło z Programu Operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-
2013". Droga nr 728 Jędrzejów-Grójec przebiega przez województwa: świętokrzyskie, 
łódzkie i mazowieckie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORTAL „ONET.PL”   
25 mln zł na promocję ścieżek rowerowych w pięciu województwach 
 
25 mln zł będzie kosztowała prowadzona przez województwo świętokrzyskie kampania 
promująca ścieżki rowerowe, które połączą pięć województw Polski wschodniej. W 
poniedziałek w Sielpi podpisano umowę ws. realizacji kampanii promocyjnej. Dokument 
w tej sprawie władze województwa świętokrzyskiego podpisały z Polską Agencją Rozwoju 
Przedsiębiorczości. Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja" ma za 
zadanie promocję nowego produktu turystycznego, jakim będzie licząca prawie 2 tys. km 
utwardzona ścieżka, która połączy pięć województw: warmińsko-mazurskie (420 km), 
podlaskie (590 km), lubelskie (350 km), świętokrzyskie (190 km) i podkarpackie (430 
km). - To zaszczyt dla naszego regionu, że to my będziemy organizować kampanię – 
największą w historii naszego regionu – dla pięciu województw. Turyści z Polski i nie 
tylko na pewno usłyszą o województwie świętokrzyskim i pozostałych czterech regionach 
Polski wschodniej – powiedział dziennikarzom dyrektor departamentu odpowiedzialnego 
za promocję w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach Jacek Kowalczyk. W ramach 
podpisanej w poniedziałek umowy woj. świętokrzyskie zrealizuje działania promocyjne „w 
imieniu i na rzecz” pozostałych województw z wykorzystaniem prasy, radia, telewizji oraz 
internetu. Rowerowy szlak połączy regiony do końca 2015 roku. Według danych 
zawartych na stronach Portalu Funduszy Europejskich całkowity koszt przedsięwzięcia 
wyniesie ok. 274 mln zł, z czego ponad 223 mln zł będą pochodziły z Programu 
Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORTAL „ONET.PL”   
Skromniejszy budżet województwa na 2014 rok 
 
Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przyjęli w poniedziałek budżet na 2014 rok. 
Uwzględniając autopoprawki deficyt województwa w przyszłym roku wyniesie 70,3 mln zł. Jak przyznał 
w swoim wystąpieniu marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas „to trudny budżet, 
którego przygotowanie wymagało wielu kompromisów”. Jak tłumaczyła skarbnik województwa Maria 
Fidzińska-Diurzyńska, planowane dochody w 2014 roku będą o 43,6 mln zł niższe niż w 2013 i 
wyniosą 616,6 mln zł. W jej opinii jest to spowodowane przede wszystkim spadkiem planowanych 
dochodów z tytułu płatności środków europejskich oraz udziałów w podatkach CIT i PIT. Wydatki 
województwa na 2014 rok zaplanowano na poziomie 686,9 mln zł z czego 55,9 proc. trafi na 
inwestycje. Wśród największych zadań planowanych do realizacji znalazły się m.in. budowa sieci 
szerokopasmowego internetu Polski Wschodniej na którą w przyszłym roku trafi 89,5 mln zł, zakup 
taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich (45,3 mln zł), budowa drogi 
wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski Ćmielów (29,2 mln zł). Wśród projektów realizowanych 
przy udziale środków unijnych znalazły się m.in. dalsza część budowy mostu na Wiśle w Połańcu (ok. 
37 mln zł) oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej od Buska Zdroju (wraz z obwodnicą tego miasta) do 
granicy z woj. małopolskim (ok. 30 mln zł). Ważną pozycją w budżecie regionu jest także budowa 
oddziałów pediatrycznych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Na ten cel w 2014 roku 
trafi z budżetu 31,5 mln zł. Dużo kontrowersji wśród radnych wywołało obcięcie dotacji dla 
wojewódzkich instytucji kultury o 12,5 proc. Oszczędności (w porównaniu z b.r.)dotknęły także działy: 
transport i łączność, administrację publiczną oraz kulturę fizyczną. Planowany w 2014 roku deficyt 
budżetowy wyniesie 70,3 mln zł. W większej części (69 mln) zostanie on pokryty z kredytu , pozostała 
część z wolnych środków województwa. Jak poinformowała radnych Fidzińska-Dziurzyńska, "w latach 
2015-2028 przewiduje się wystąpienie nadwyżki budżetowej, koniecznej do spłaty zadłużenia". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








