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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Na co pieniądze z Unii w najbliższych latach 
 
W ostatnich latach pieniądze unijne były wydawane głównie na wyrównywanie 
dysproporcji rozwojowych poszczególnych regionów. W nowej perspektywie finansowej 
Unii to się zmieni - priorytetem będzie wspieranie przedsiębiorczości, powiedział na 
naszej antenie marszałek województwa Adam Jarubas. "Komisja Europejska już nie tak 
chętnie jak do tej pory deklaruje wsparcie dużych projektów infrastrukturalnych. Jej 
zdaniem te sprawy pozostają w gestii państwa. Prawdopodobnie dlatego nie będzie 
unijnych pieniędzy na drogi lokalne - stwierdził marszałek. "Na szczęscie rząd podjął 
decyzje o przeznaczeniu 2-óch i pól miliarda na kontynuację tzw. schetynówek. Dla 
samorządów lokalnych to bardzo dobra informacja" - dodal Adam Jarubas. Gość Radia 
Kielce przypomniał, że 92 procent powierzchni naszego regionu to obszary wiejskie, 
zwłaszcza na wschodzie i południu województwa. Trudno oczekiwać, że nowe fimy będą 
tam powstawać szybko - uważa marszałek. "Nie można powiedzieć tym ludziom, że mają 
skończyć z rolnictwem i w ciągu dwóch, trzech lat założyć własne firmy. To jest proces, 
który musi potrwać" - stwierdził nasz rozmówca. Adam Jarubas nie zgodził się z krytyką 
ze srtrony PiS. Politycy tego ugrupowania stwierdzili wczoraj, że władze województwa źle 
wydają unijne pieniądze  i nie zabiegają o interesy regionu w Warszawie. Dlatego 
świętokrzyskie jest na szarym końcu jeśli chodzi o wzrost płac i atrakcyjność 
inwestycyjną. "PiS krytykuje wszystko - jako opozycja ma do tego prawo, ale takie opinie 
powinny się opierać na konkretnych argumantach" - stwierdził marszałek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORTAL „ONET.PL”   
Busko-Zdrój: ponad 6 mln zł na termomodernizację uzdrowiska 
 
Prawie 6,2 mln zł będzie kosztowała termomodernizacja 12 budynków sanatorium w Busku-Zdroju 
(Świętokrzyskie). W środę umowę na dofinansowanie połowy kosztów inwestycji ze środków UE 
podpisali przedstawiciele władz uzdrowiska i samorządu województwa. Projekt zakłada ocieplenie 
12 budynków o powierzchni ponad 24 tys. m kw. Do ocieplenia ścian i stropów zostaną dobrane – 
na podstawie audytów energetycznych – odpowiednie materiały, co pozwoli zmniejszyć koszty 
ogrzewania o ok. 30 proc. W części obiektów zostaną wymieniona okna i drzwi, zmodernizowana 
będzie też instalacja centralnego ogrzewania i systemy ogrzewające ciepłą wodę. Przedsięwzięcie 
będzie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego. Spółka "Uzdrowisko Busko-Zdrój" przed rokiem została skomunalizowana - 
skarb państwa przekazał ją nieodpłatnie samorządowi województwa. Jak powiedział marszałek 
województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, uzdrowisko odnotowało 3,2 mln zł zysku netto za 
2013 r. We wcześniejszych latach zyski były znacznie mniejsze. - Całość środków wypracowanych 
przez uzdrowisko w nim pozostaje, samorząd nie będzie czerpał dywidendy dla budżetu 
województwa. Pozwalamy uzdrowisku zagospodarować te środki we własnym zakresie. Te 
pieniądze przede wszystkim są wykorzystywane na inwestycje - tłumaczył marszałek. Uzdrowisko 
Busko Zdrój to jeden z najpopularniejszych polskich kurortów. Ma ponad 175 lat tradycji w 
leczeniu uzdrowiskowym, które jest jego podstawową działalnością opartą na źródłach wód 
leczniczych - siarczkowej i solanki. Z 70 rodzajów zabiegów rocznie korzysta ok. 23 tys. 
pacjentów. Uzdrowisko zatrudnia blisko 700 osób. Poza działalnością leczniczą, prowadzi też 
działalność komercyjną. Od ponad 50 lat uzdrowisko jest także producentem wody mineralnej 
"Buskowianka", której rozlewa ponad 26 mln butelek rocznie. 


