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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Mniej egzaminów na kierowców w Kielcach 
 
W ubiegłym roku w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach 
przeprowadzono o 15 procent mniej egzaminów teoretycznych i o 23 procent 
praktycznych. Dyrektor tej instytucji Czesław Dawid informuje, że wynika to przede 
wszystkim ze zmian w egzaminie teoretycznym. Tuż po ich wprowadzeniu w styczniu, 
zdawalność sprawdzianu spadła z prawie 80 procent, do kilkunastu. Od lipca znacząco 
zmniejszyła się także liczba egzaminów praktycznych, co zmusiło kielecki ośrodek do 
redukcji zatrudnienia. Egzaminy teoretyczne najlepiej zdawali kandydaci z powiatów 
włoszczowskiego, skarżyskiego i koneckiego z kolei z na praktycznych lepiej radzili sobie 
mieszkańcy Kielc. W kwietniu w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpocznie działalność oddział 
kieleckiego WORD-u. Będzie w nim można przystępować do egzaminów na prawa jazdy 
kategorii A i B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    str. 1/2 
Kolejne inwestycje w Uzdrowisku Busko-Zdrój 
 
12 obiektów Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. zostanie poddane termomodernizacji. 
Marszałek Adam Jarubas i Kazimierz Kotowski, członek zarządu województwa podpisali z 
władzami spółki umowę na dofinansowanie tego projektu z Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Podsumowano też  wyniki Uzdrowiska rok po tym, gdy przejął je samorząd 
województwa. Poprawę widać praktycznie w każdym obszarze działalności 
skomunalizowanej spółki. Planowana na ten rok termomodernizacja 12 budynków w tym 
m.in. Sanatorium „Marconi" i Szpitala „Górka" ma kosztować ponad 6 milionów złotych. 
Dofinansowanie unijne wyniesie 50 procent. Jak tłumaczył Wojciech Legawiec, prezes 
Uzdrowiska Busko-Zdrój, prace będą polegać na ociepleniu ścian, stropo-dachów, 
wymianie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. – Tam, gdzie będzie 
to możliwe zostaną zamontowane solary - zapowiadał prezes. W praktyce, dzięki 
termomodernizacji, poprawi się estetyka obiektów i co najważniejsze, spółka ma mieć 30 
procentowe oszczędności w zużyciu energii. – Ta inwestycja to nie ostatni akcent 
obecności marszałka, funduszy regionalnych, unijnych w Uzdrowisku. To swoiste 
preludium do tego, co chcemy tutaj zrobić - zapewniał marszałek Adam Jarubas, 
podkreślając, że turystyka uzdrowiskowa w Busku i Solcu-Zdroju jest jednym z 
priorytetów rozwoju województwa świętokrzyskiego.  



SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    str. 2/2  
Kolejne inwestycje w Uzdrowisku Busko-Zdrój 
 
Przejęcie uzdrowiska przez samorząd województwa należy uznać za sukces. Jak mówił 
Bernard Antos, sekretarz województwa i przewodniczący Rady Nadzorczej Uzdrowiska 
Busko-Zdrój S.A. praktycznie w każdym obszarze działalności spółki widać poprawę. 
Wynik finansowy za zeszły rok wyniósł netto ponad 3 miliony 200 tysięcy złotych. Na 
sprzedaży "Buskowianki" firma zarobiła milion złotych więcej niż w 2012 roku. O 100 
procent rozbudowano sieć dystrybutorów. "Buskowianka" ma być eksportowana w tym 
roku nawet do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.  W 2013 o 1300 osób wrosła liczba 
kuracjuszy w Buku-Zdroju. Wykonano więcej zabiegów. - Okazuje się, że publiczne nie 
zawsze musi się okazywać mniej konkurencyjne – skomentował marszałek Adam Jarubas, 
który zauważył, że jeszcze rok temu każda złotówka wypracowana w Uzdrowisku 
wędrowała do budżetu państwa, a zarząd województwa, zezwolił by zyski przeznaczać na  
inwestycje. W tym roku, oprócz termomodernizacji, szefostwo spółki planuje m.in. 
finalizację modernizacji pawilonu C, przenosimy administracji ze Szpitala  „Krystyna" na 
zaplecze Uzdrowiska oraz przeprowadzkę pralni i Zakładu Transportu Samochodowego. 
Ma to spowodować, że pod koniec roku liczba łóżek w obiektach  Uzdrowiska wzrośnie z 
930 do ponad 1000. Dodatkowo na rynku mają pojawić się kosmetyki produkowane na 
bazie buskich źródeł. 
 
 






