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PORTAL „ONET.PL”  
Ruszyły prace przy budowie sieci szerokopasmowego internetu 
 
Około 1,4 tys. km sieci szerokopasmowego internetu powstanie w województwie świętokrzyskim do końca 2015 r. 
Inwestycje mają umożliwić dostęp do tańszego, szybkiego internetu dla 90 proc. mieszkańców regionu. Sieć 
powstaje w ramach projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie". 
Przedsięwzięcie o wartości ponad 200 mln zł dofinansuje – kwotą prawie 156 mln zł - Unia Europejska. W 
poniedziałek w Kielcach rozpoczęły się prace przy budowie 60-kilometrowego odcinka sieci w kierunku Staszowa. 
W tym roku ruszyła już budowa w 11 innych miejscach regionu, m.in. we Włoszczowie, Sandomierzu i Jędrzejowie – 
położono tam 200 km światłowodów. Zdaniem marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa 
inwestycja ma "kapitalne znaczenie” dla obniżenia o kilkadziesiąt procent kosztów dostępu do internetu 
najnowszej generacji. Jest to wsparcie rozwoju takich branż jak e-praca, e-nauka czy administracja internetowa - 
powiedział dziennikarzom marszałek. W ramach projektu, w województwie świętokrzyskim do końca 2015 r. 
zostanie wybudowane ok. 1,4 tys. km sieci światłowodowej, 8 węzłów szkieletowych i 135 węzłów dystrybucyjnych. 
Węzły dystrybucyjne umożliwią poszczególnym operatorom dostarczenie internetu bezpośrednio do odbiorców. 
Dzięki realizacji projektu 90 proc. mieszkańców województwa ma uzyskać dostęp do internetu. Według szacunków 
dziś taką możliwość ma 60 proc. mieszkańców, co plasuje region na końcu statystyk w tym zakresie. Podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Iwona Wendel podkreśliła, że realizowany w pięciu województwach 
projekt jest największym takim przedsięwzięciem w Polsce i w Unii Europejskiej. Jak mówiła prace budowlane 
rozpoczęły się już na Podlasiu, Lubelszczyźnie i w woj. warmińsko-mazurskim, a wkrótce ruszą na Podkarpaciu. - 
Od początku monitorujemy postępy w każdym obszarze tego projektu - prace przygotowawcze, projektowe, jak i 
sam przebieg inwestycji. Przyszła unijna perspektywa finansowa to budowanie sieci dostępowej - tej do ostatniego 
użytkownika i do każdego przedsiębiorcy. Do roku 2020 siecią szerokopasmowego internetu o przepływności 30 
megabitów na sekundę musimy objąć cały kraj - dodała. Świętokrzyska sieć to część projektu Sieć 
Szerokopasmowa Polski Wschodniej, która powstaje w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Celem projektu 
jest zwiększenie dostępu do internetu na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Inwestycja obejmuje wybudowanie ponad 10 tys. km światłowodów i 
ponad tysiąca węzłów dystrybucyjnych. Całkowity koszt projektu to około 1,2 mld zł. 

 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Powstaje 190 kilometrów tras rowerowych 
 
Drogowcy poznali pierwsze oferty firm, które są zainteresowane budową świętokrzyskich 
odcinków szlaków dla rowerzystów, które mają powstać w ramach projektu "Trasy 
Rowerowe w Polsce Wschodniej". W naszym regionie trasa będzie wiodła z Końskich przez 
Kielce, Raków, Iwaniska i Klimontów do Sandomierza. Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski informuje, że inwestycja została podzielona na 8 
odcinków. Na pierwszy z nich z Sielpi do Plennej, przeznaczono 3,5 mln zł, podczas gdy 
najniższa oferta opiewa na kwotę niespełna 3, a najdroższa na 7 mln zł. Kolejne przetargi 
dotyczące budowy dróg dla rowerzystów, między innymi z Iwanisk przez Koprzywnicę do 
Klimontowa będą rozstrzygnięte latem. Wszystkie szlaki mają być gotowe do września 
przyszłego roku. Na liczącą w sumie 190 kilometrów trasę zarezerwowano prawie 24 
miliony złotych. Obok 2,5 metrowych asfaltowych ścieżek, szlak zostanie wytyczony 
także utwardzonymi drogami gruntowymi. Powstaną również „miejsca obsługi 
rowerzystów”, gdzie cykliści będą mogli odpocząć i skorzystać z toalet. Świętokrzyskie 
ścieżki rowerowe są częścią trasy, która do końca 2015 roku połączy pięć wschodnich 
województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Jest pozwolenie na rozbudowę drogi nr 754 
 
Wojewoda świętokrzyski wydał zezwolenie na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 754 
pomiędzy Ostrowcem a Bałtowem i granicą województw świętokrzyskiego i lubelskiego. 
Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski informuje 
jednak, że na inwestycję kierowcy będą musieli poczekać kilka lat, bo w budżecie 
województwa nie ma pieniędzy na modernizację. Zadanie jest wpisane do programu 
operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Drogowcy szacują, że 
rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 pomiędzy Ostrowcem a granicą województwa 
może kosztować od 100 do 200 milionów złotych. Jednym z kosztowniejszych elementów  
jest odcinek wiodący przez Bałtów, gdzie prawdopodobnie konieczna będzie budowa 
murów oporowych. W planach Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich jest również 
rozbudowa trasy nr 768 z Jędrzejowa do granicy z województwem małopolskim. 
Drogowcy zakładają, że w ramach tej inwestycji mogłyby powstać obwodnice Jędrzejowa, 
Działoszyc, Skalbmierza, Topoli oraz Kazimierzy Wielkiej. 
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SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP     
Region promował się w Brukseli  
 
Świętokrzyskie promowało unikatowe produkty regionalne i ofertę turystyczną regionu w 
Brukseli, podczas święta Fete de Tervueren. Stoisko Domu Polski Wschodniej odwiedzane 
było przez tysiące mieszkańców Brukseli. Wydarzenie stanowiło świetną okazję do 
promocji województwa. Główna aleja Brukseli - Avenue de Tervueren obchodziła swoje 
117. urodziny. W ramach tego wydarzenia ulica w godz. 9.00 - 19.00 została zamknięta 
dla ruchu, umożliwiając podczas całodniowego festynu prezentacje i promocję państwom 
i regionom europejskim, restauracjom, rzemieślnikom i producentom wytwarzającym 
swoje produkty w Belgii. Siedziba Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w 
Domu Polski Wschodniej zlokalizowana jest właśnie przy Avenue de Tervueren. Stoisko 
Domu Polski Wschodniej w Brukseli  zorganizowane zostało we współpracy z Polskim 
Ośrodkiem Informacji Turystycznej w Brukseli, prowadzone zaś przez Biuro Regionalne 
Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, stanowiącego część Departamentu Polityki 
Regionalnej. Województwo świętokrzyskie jest koordynatorem działań wspólnych Domu 
Polski Wschodniej w roku 2014. 
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SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP     
Zwiad na wałach 
 
W Sandomierzu, w związku z niepokojącymi prognozami pogodowymi, Piotr Żołądek, 
członek zarządu województwa świętokrzyskiego wizytował stan zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych wzdłuż Wisły. Towarzyszyli mu m.in. Janusz Łach, pełnomocnik ds. 
ochrony i informacji niejawnych Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele 
Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Oceniali prawdopodobieństwo 
gwałtownego podniesienia stanu wód w miejscach najbardziej zagrożonych oraz stan 
wałów. W związku z obfitymi opadami deszczu na obszarze Polski południowo-
wschodniej, a także prognozą opadów na najbliższe dni, następuje systematyczny wzrost 
poziomu wody na rzece Wiśle i lokalnie w jej dopływach, co może doprowadzić w 
najbliższym czasie do przekroczenia stanów ostrzegawczych. 


