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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Akcenty norweskie w tegorocznej działalności ECB 
 
W tegorocznej działalności Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie dominować będą 
akcenty norweskie. Jak wyjaśnia dyrektorka placówki Karolina Kępczyk w listopadzie 
ogłoszony został konkurs na wykonanie komiksu "Podróże Koziołka. Z Pacanowa do 
Norwegii". W sumie w tym roku centrum bajki w Pacanowie zorganizuje 40 imprez. 
Najważniejszą, będzie czerwcowy Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. 
Europejskie Centrum Bajki czeka jeszcze na rozstrzygnięcie wniosków o dofinansowanie 
tegorocznych imprez, m. in. z Funduszy Norweskich oraz Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
ROT stawia na gospodarstwa agroturystyczne 
 
Promocja gospodarstw agroturystycznych w województwie świętokrzyskim będzie jednym 
z najważniejszych elementów tegorocznej kampanii zachęcającej do odwiedzin naszego 
regionu. Już gotowy jest katalog, który pokazuje 300 tego typu gospodarstw. To takie, 
które funkcjonują przez cały rok. Na razie opracowano wersję papierową katalogu, ale 
lada chwila pojawi się też materiał w formacie elektronicznym. Osoby, w których ręce trafi 
katalog dowiedzą się, jaka dokładnie jest oferta każdego z gospodarstw. Pojawią się dane 
dotyczące, specjalizacji oraz wszystkich atrakcji. Bardzo wiele osób, które chcą spędzić 
czas w wiejskich domostwach pyta, czy jest możliwość prac polowych. Takie dane też 
umieściliśmy – mówi prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Jacek Kowalczyk. Jak 
podkreśla, materiał przygotowano przez rok i jak się okazało, nie wszystkich gospodarzy 
łatwo było przekonać do współpracy. Po zakończeniu pracy okazało się, że większość 
gospodarstw agroturystycznych znajduje się w powiecie kieleckim. W naszym katalogu 
jest ich ponad 200. Zaskakuje bardzo mała liczba tego typu jednostek w powiecie 
sandomierskim oraz kazimierskim. Katalog będzie rozdawany na różnego rodzaju 
targach i imprezach. Jacek Kowalczyk szacuje, że przed wakacjami powinno być ich ok. 
15-20. Nakład wydawnictwa, to 5 tysięcy egzemplarzy. Jeśli materiał będzie cieszył się 
dużym zainteresowaniem, to zostanie dodrukowany. ROT przygotował wydawnictwo we 
współpracy z Urzędem Marszałkowskim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
133 miliony na aktywizację zawodową bezrobotnych 
 
Prawie 133 miliony złotych zostanie przeznaczone w tym roku na aktywizację zawodową 
bezrobotnych w województwie świętokrzyskim. Zastępca dyrektora Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk informuje, że na ostatniej sesji Sejmiku zaakceptowano 
algorytm podziału środków dla poszczególnych pośredniaków. Na początku stycznia ich 
dyrektorzy dowiedzą się, jakimi kwotami będą dysponować. Arkadiusz Piecyk tłumaczy, 
że pieniądze mogą zostać wydane na zorganizowanie staży, szkolenia, rozpoczęcie 
działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy a także 
prace interwencyjne i roboty publiczne. Zastępca dyrektora WUP podkreśla, że te sposoby 
aktywizacji zawodowej są bardzo ważne, bo zmuszają bezrobotnych do większego 
zaangażowania w poszukiwanie zatrudnienia. Kwota, przeznaczona na aktywizację 
bezrobotnych jest o 7 milionów wyższa, od tej uzyskanej przez WUP na początku 2013 
roku. Jak podkreśla Arkadiusz Piecyk w ciągu roku może wzrosnąć. Obecnie w 
województwie świętokrzyskim zarejestrowano 87 tysięcy 927 osób bez pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORTAL „ONET.PL”   
W 2014 r. ponad 115 mln zł mniej na remonty dróg 
 
185 milionów złotych w 2014 roku trafi na modernizację dróg wojewódzkich w Świętokrzyskiem. Na ten rok 
zaplanowano m.in. zakończenie budowy nowego mostu na Wiśle w Połańcu. Pula, jaką przeznaczono na drogi 
wojewódzkie w bieżącym roku jest dużo mniejsza niż w 2013 (ponad 300 mln).Jak tłumaczył dyrektor 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski, w ubiegłym roku udało się zakończyć 
najdroższe i najważniejsze inwestycje. Najważniejszą kontynuowaną inwestycją, której zakończenie 
planowane jest jesienią br., jest most na Wiśle w Połańcu. Przeprawa będzie przedłużeniem drogi 
wojewódzkiej nr 764 Kielce-Połaniec. Po wybudowaniu mostu trasa będzie kończyła się w województwie 
podkarpackim na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 982 Szczucin–Jaślany. W 2014 roku na ten cel 
województwo przeznaczy prawie 37 mln zł. Całkowity koszt inwestycji realizowanej wspólnie z Podkarpaciem, 
razem z wykupami gruntów, przekroczy 200 mln zł. Projekt w znacznym stopniu jest dofinansowany z 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (85 proc.). W pobliżu tej inwestycji prowadzony jest także 
remont drogi wojewódzkiej nr 765 Staszów-Osiek. W 2014 roku na ten cel trafi ok. 23,5 mln zł z budżetu 
województwa. Ogłoszono przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec–Ćmielów. Jak 
powiedział Urbanowski, 8 stycznia zaplanowano otwarcie ofert. - Wtedy, oprócz wykonawcy, poznamy także 
koszty tej inwestycji – dodał. Na 2014 rok zaplanowano także zakończenie rozbudowy istniejącej obwodnicy 
Buska Zdroju oraz trasy nr 768 przez Działoszyce w powiecie pińczowskim. Obie inwestycje realizowane w 
ramach jednego projektu pochłoną w tym roku prawie 30 mln zł. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Kielcach będzie uczestniczył także w budowie ścieżek rowerowych Polski Wschodniej. Z 2000-km trasy 
przebiegającej przez pięć województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i 
świętokrzyskie, 190 km będzie przebiegało przez ostatni z wymienionych regionów. W 2013 roku w 
województwie świętokrzyskim zakończono kluczowe projekty drogowe zaplanowane na okres programowania 
2007-2013 - wśród nich wart około 220 mln zł świętokrzyski odcinek drogi wojewódzkiej nr 786 Kielce-
Częstochowa oraz obwodnicę Końskich wraz z fragmentem drogi nr 728 za ponad 130 mln zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






