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SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
więtśkrzyskie uzdrowiska promowane w Brukseli   

 
więtśkrzyskie prezeŚtśwałś uzdrowiska i śfertę turystyczŚ  regionu podczas więta Alei Tervueren w 

Brukseli, w ramach stoiska Domu Polski Wschodniej. Festyn, odwiedzany przez tysi ce mieszkańców 
Brukseli, był dśskśŚał  śkazj  do promocji wysokiej jakś ci usług zdrowotnych i uzdrowiskowych. 
Podczas obchodów więta Fete de Terveueren, Dom Polski Wschodniej tradycyjnie już wystawił własŚe 
stoisko promocyjne.  więtśkrzyskie zapraszałś m.in. do uzdrowiska Busko-Zdrój oraz hotelu 
uzdrowiskowego i spa - Malinowy Zdrój. Avenue de Tervueren - główŚa historyczna aleja Brukseli - 
śbchśdziła  119 urodziny. Z tej okazji na tej ŚajsłyŚŚiejszej brukselskiej alei na festynie prśmśwały się 
europejskie państwa i regiony. Wydarzenie cieszyłś się, jak co roku, ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców Brukseli. Tegoroczny udział DPW w wydarzeniu, upłyŚ ł pod znakiem promocji ofert 
turystycznych, uzdrowiskowych oraz nowoczesnych spa. Wybór tego kierunku promocji naszych 
regionów stanowi element szeregu tegorocznych wydarzeń i działań DPW, zmierzaj cych do mśżliwie 
jak najszerszego dystrybuowania informacji o ofercie tej braŚży dla turystów i gś ci zagranicznych. 
Zarówno nowoczesna infrastruktura, jak i bardzo wysoka jakś ć usług zdrowotnych i 
śkśłśzdrśwśtŚych w naszych regionach, dobra dśstępŚś ć komunikacyjna i nadal Śiższa w 
porównaniu do Europy Zachodniej cena usług, staŚświ  dśskśŚałe atuty w próbie pozyskania klientów 
międzyŚarśdśwych, którzy s  gotowi śdwiedzić Pślskę WschśdŚi  i skśrzystać z dobrodziejstw 
naszych uzdrowisk i spa. Na stoisku DPW zŚalazły się materiały promocyjne m.in. uzdrowiska Busko-
Zdrój oraz hotelu uzdrowiskowego i spa – Malinowy Zdrój. Organizatorem imprezy byłś Biuro 
Regionalne Województwa więtśkrzyskiegś w Brukseli, fuŚkcjśŚuj ce w ramach Departamentu Polityki 
Regionalnej Urzędu Marszałkśwskiegś Województwa więtśkrzyskiegś. 
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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Miliony dla bezrobotnych 
 
Ponad 1600 osób bezrobotnych z województwa więtśkrzyskiegś będzie mśgłś 
skśrzystać ze szkśleń dzięki pieŚi dzśm, jakie pśzyskał Wojewódzki Urz d Pracy w 
Kielcach z Europejskiego Funduszu Pracy. Bezrobotni będ  mogli przej ć kursy, po 
których każdy z uczestników będzie miał zagwarantowany staż - informuje Dorota Fecek 
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Kursy i szkolenia prśwadzić będ  w sumie 22 firmy 
prywatne, stowarzyszenia, czy fundacje.  Na zaktywizowanie ponad 1600 bezrobotnych 
Wojewódzki Urz d Pracy pśzyskał 20 mln zł. Bezrobotni, którzy chc  skśrzystać z 
programu powinni się kśŚtaktśwać z wybraŚ  przez siebie firm . Ich adresy oraz rodzaje 
kursów i szkśleń jakie śrgaŚizuj  dśstępŚe s  na stronie internetowej www.wup.kielce.pl. 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Kierśwcy śmiŚ  Kazimierzę 
 
Trasa wojewódzka z Jędrzejśwa przez Kazimierzę Wielk  do granicy z Małśpślsk  
zostanie gruntownie wyremontowana. Pśwstać ma także obwodnica Kazimierzy Wielkiej. 
Dyrektor więtśkrzyskiegś Zarz du Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski informuje, 
że decyzja rśdświskśwa dśtycz c  rozbudowy trasy nr 768 zśstała już wydana. Dodaje, 
że gotowa jest także koncepcja planowanej inwestycji. Nowy fragment drogi ma pśzwślić 
śmiŚ ć kierowcom centrum Jędrzejśwa. Na skrzyżśwaŚiu z drśg  krajśw  nr 78 w 
miejscśwś ci Piaski pśwstać ma rondo. Dalej droga będzie przebiegała wiaduktem nad 
torami do Ludwinowa. W tym miejscu pśł czy się z istŚiej c  tras  nr 768, która zostanie 
wyremontowana. Damian Urbanowski dodaje, że jesieŚi  ma zśstać wyłśŚiśŚy 
wykonawca, który na podstawie istŚiej cej koncepcji przygotuje projekt rozbudowy drogi. 
Prace maj  rśzpścz ć się w drugiej pśłświe przyszłegś roku. Pśtrwaj  śkśłś dwóch lat. 



SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
Platforma regionalna czyli e-zdrowie 
 
Informatyzacja służby zdrowia była tematem spotkania organizowanego przez Biuro Spśłeczeństwa Informacyjnego 
oraz Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkśwskiegś Województwa więtśkrzyskiegś. Uczestniczyli w nim 
przedstawiciele więtśkrzyskich powiatów oraz szpitali, którzy dowiedzieli się na temat  mśżliwś ci pozyskiwania 
funduszy z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa więtśkrzyskiegś na lata 
2014-2020, które maj  wspomóc realizację rz dśwegś projektu „Pślska Cyfrowa" w obszarze „e-zdrowie". Na pścz tku 
2016 roku rśzpścz ł się II etap realizacji projektu. Komitet Steruj cy działaj cy przy Ministerstwie Zdrowia ustalił 
wytyczne do działań w ramach obszaru „e-zdrowie", czyli priorytetu inwestycyjnego 2c – „WzmścŚieŚie zastśsśwań 
technologii informacyjno-komunikacyjnych dla e-administracji, e-uczenia się, e-wł czaŚia spśłeczŚegś, e-kultury i e-
zdrowia". Aktualne wytyczne w czwartek, 5 maja, przedstawiła Anna Nścuń, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia 
UMW .  PśiŚfśrmśwała także czemu będzie służyć regionalna platforma, która ma pśwstać w ramach projektu „Pślska 
Cyfrowa": - Celem projektu jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia. 
Platforma ta miałaby za zadanie gromadzenie, aŚalizę oraz udśstępŚiaŚie zasobów cyfrowych medycznych. Powinna 
przede wszystkim staŚświć pśdstawę do wymiany informacji między admiŚistracj  publiczŚ  a obywatelami i 
placówkami, które w tych zdarzeniach medycznych uczestŚicz  – mówiła Anna Nścuń. – Zawarte w platformie aplikacje i 
podsystemy umśżliwiaj  usprawnienie planowania i realizacji wiadczeń, monitorowanie sprawśzdawczś ci i 
publikowanie informacji w ochronie zdrowia – dśdała. Projekt działa w skali kraju, jednak wymagane jest 
skonstruowanie platformy regionalnej. - Jest bardzo duży nacisk na tworzenie platform regionalnych. Wynika to 
prawdopodobnie z tego, że tak dużej ilś ci informacji system centralny, działaj cy na cał  Pślskę, nie byłby w stanie 
udźwigŚ ć. Rozbudowa tego systemu mśże Śastręczać wiele problemów, st d Ministerstwo Zdrowia naciska na 
tworzenie własŚych, regionalnych platform – mówił Andrzej Sztokfisz, zastępca dyrektora Biura Spśłeczeństwa 
Informacyjnego UMW . Wraz z EweliŚ  Gładki, pełŚi c  śbświ zki dyrektora BSI, przedstawili załśżeŚia zwi zaŚe z 
budśw  regionalnej platformy wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej. Odpowiedzieli także na pytania 
uczestŚicz cych w spotkaniu starostów oraz przedstawicieli więtśkrzyskich szpitali, poinformowali także, że 
śbświ zek dokumentacji elektronicznej zostanie wprowadzony do 2018 roku. 



SERWIS INTERNETOWY ZWI ZKU WOJEWÓDZTW RP    
Salon Rolniczy SIAM w Maroku z udziałem polskich firm   
 
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Maroku w Casablance, uczestŚiczył z własŚym 
stoiskiem informacyjnym w MiędzyŚarśdśwym Salonie Rolniczym w Maroku SIAM. Na stoisku WPHI 
gś cili przedstawiciele dwóch polskich firm: „Tolmet” (producent maszyn rolniczych) oraz firma z 
regionu więtśkrzyskiegś ZPM „Hochel” (braŚża mięsŚa), której pomoc śrgaŚizacyjŚ  zapewŚiłś Biuro 
Regionalne Województwa więtśkrzyskiegś w Brukseli, fuŚkcjśŚuj ce w ramach Departamentu Polityki 
Regionalnej Urzędu Marszałkśwskiegś w Kielcach. Firmy te miały  mśżliwś ć prezentacji materiałów 
informacyjno-promocyjnych oraz przeprowadzenia rozmów biznesowych z potencjalnymi klientami. 
Na stoisku  prezentowano rówŚież materiały promocyjne województwa więtśkrzyskiegś oraz śdbyłś 
się spotkanie z Ambasadorem RP w Maroku, Markiem  Ziółkśwskim. Tegoroczna - 11 edycja salonu 
SIAM, będ cegś Śajwiększ  imprez  targśw  sektora rolnictwa w Afryce, zgrśmadziła rekordowa liczbę 
1200 wystawców z 63 krajów z całegś wiata oraz blisko 1 mln śdwiedzaj cych. Gś ciem honorowym 
targów były Zjednoczone Emiraty Arabskie. Salonowi tśwarzyszyły liczne konferencje, debaty i 
konwencje braŚżśwe (których ł czŚie śdbyłś się 37). W trakcie Salonu, śdbyłś się  spotkanie partnerów 
„IŚicjatywy 4‰ - gleba na rzecz bezpieczeństwa żywŚś ciśwegś i klimatu”, z udziałem 15 ministrów 
rolnictwa z krajów europejskich i afrykańskich. 
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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Test wykryje raka mózgu 
 
Osoby z nowotworem mózgu - glejakiem, za kilka lat będ  wcze Śiej diagnozowane, a 
dzięki temu szybciej rśzpśczŚ  terapię. Regionalne Centrum Naukowo–Technologiczne w 
Podzamczu Chęcińskim śtrzymałś dofinansowanie na opracowanie testu służ cegś do 
wczesnego wykrywania choroby. Glejak to nowotwór, który bardzo trudno zdiagŚśzśwać. 
Zdecydowanie czę ciej atakuje dzieci Śiż osoby dśrśsłe. Jak informuje dyrektor Centrum 
w Podzamczu Chęcińskim Michał Piast, do tej pory leczenie chorych na glejaka opiera się 
tylko na badaniu histopatologicznym. Natomiast test diagnostyczny pozwoli na wczesne i 
precyzyjniejsze wykrycie nowotworu w mózgu chorego. Oparty będzie na analizie 
materiału pobranego z guza, badana będzie rówŚież krew chorego, pśŚieważ tam także 
zŚajduj  się niewielkie ilś ci DNA tego nowotworu. Test śpracśwuj  wspólnie specjali ci z 
Podzamcza Chęcińskiegś, l skiegś i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz 
naukowcy z Instytutu Biologii Dś wiadczalŚej Polskiej Akademii Nauk. Jak dodaje Michał 
Piast, stworzenie testu diagnostycznego zajmie specjalistom śkśłś 2 lat. Lekarze będ  
mogli z niego kśrzystać Śajwcze Śiej za 3 lata. Dofinansowanie na realizację projektu 
wynosi 10 mln zł, a przyzŚałś je Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Kślejka chętŚych pś uŚijŚe pieŚi dze 
 
650 przedsiębiśrców ubiega się o unijne pieŚi dze na rozwój działalŚś ci w regionie więtśkrzyskim. Jedna 
firma mśże śtrzymać nawet 200 tysięcy euro. ChętŚych jest prawie dwa razy więcej, Śiż w poprzednim okresie 
programowania. DśmiŚuj ce braŚże to medycyna i stomatologia, IT oraz produkcja metalowa. W ród 
wnioskodawców s  zarówno firmy z województwa więtśkrzyskiegś, jak i przedsiębiśrcy z innych  regionów – 
informuje wicedyrektor Departamentu WdrażaŚia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Kielcach 
StaŚisław Piskorek. Ponad 30 wniosków wpłyŚęłś z województwa mazowieckiego. S  także projekty m. in. z 
województw małśpślskiegś, kujawsko-pomorskiego i lubelskiego. Przedsiębiśrcy chc  tu załśżyć śddziały 
swoich firm, co mśże znacznie wpłyŚ ć na rozwój regionu i zwiększeŚie liczby miejsc pracy – uważa StaŚisław 
Piskorek. Inwestorzy mśg  się ubiegać o pieŚi dze na nowe, innowacyjne produkty lub usługi oraz kolejne 
miejsca pracy. O dśtację ubiega się m. in. rodzinna firma Tawol z ChęciŚ, która zatrudnia 40 osób. Firma już 
dwukrotnie kśrzystała z unijnego wsparcia. Udałś się dzięki temu rśzwiŚ ć prśdukcję nietypowych elementów 
ze stali, które s  eksportowane m. in. do Niemiec i Francji.  Teraz przedsiębiśrstwś ubiega się o 800 tysięcy 
złśtych na iŚŚśwacyjŚ  prśdukcję elementów stalowych, we współpracy z PślitechŚik  więtśkrzysk  – mówi 
współwła ciciel Marcel Bajek. Będzie to nowoczesna produkcja, która do tej pory nie była stosowana w Polsce. 
Firma zatrudni dodatkowe 4 osoby. Po raz pierwszy o unijne pieŚi dze ubiega się działaj ca w Kieleckim Parku 
Technologicznym firma ActivTek. Od 2010 roku wdraża ŚśwśczesŚ  techŚślśgię uzdatniania powietrza w 
klimatyzacji i wentylacji, np. w szpitalach i przedszkolach. Badania wykazały, że w jednym z kieleckich 
przedszkoli po zastosowaniu tej technologii znacznie spadła zachśrśwalŚś ć dzieci. Kolejny projekt za 400 
tysięcy złśtych to linie do produkcji pśwłśki fotokatalitycznej. Jej zastosowanie ma pomóc w utrzymaniu w 
czystś ci dachów z blachy - mówi  prezes firmy  Marcin Malicki. Specjalna farba w pśł czeŚiu ze wiatłem 
słśŚeczŚym ma Śiszczyć śsadzaj ce się ple Śi  czy grzyby. Jest to obecnie jedyna taka technologia na rynku – 
dodaje Marcin Malicki. W sumie przedsiębiśrcy złśżyli wnioski na sumę 380 milionów złśtych dotacji w ramach 
RPO województwa więtśkrzyskiegś. Do rozdania jest zaledwie 80 milionów złśtych. Wyniki konkursu będ  
znane w paździerŚiku. Poprzednie wnioski o dotacje przedsiębiśrcy mogli składać w latach 2007-2013. W 
ramach 5 konkursów rozdano wówczas 480 milionów złśtych. 
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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Pści g marzeń wreszcie w regiśŚie 
 
Z ponad dwumiesięczŚym śpóźŚieŚiem dśtarł do województwa więtśkrzyskiegś nowoczesny 
pści g Acatus Plus, wyprodukowany przez bydgśsk  firmę PESA. Skład ma trzy człśŚy z 
komfortowym wypśsażeŚiem. Do dyspozycji pasażerów jest ponad 150 wygodnych foteli - 
informuje wicemarszałek województwa Jan Maćkświak. Pojazd jest klimatyzowany, oferuje 
dśstęp do Internetu, ma gniazdka elektryczne i elektroniczne tablice iŚfśrmuj ce o trasie 
przejazdu, a także automaty, w których mśżŚa kupić bilet. Jest rówŚież przystosowany do 
potrzeb osób ŚiepełŚśsprawŚych. Acatus Plus ma kursśwać przede wszystkim na trasie Kielce- 
Sędziszów. Jan Maćkświak dśdał, że w zwi zku z śpóźŚieŚiem dostawy, wykonawca zostanie 
śbci żśŚy karami umownymi, które wyŚiśs  ponad 500 tysięcy złśtych. Aktualnie więtśkrzyski 
Oddział Przewozów Regionalnych dysponuje 29 składami. Acatus Plus to 13 nowoczesny 
pści g. Pśzśstałe, to zmodernizowane składy, licz ce redŚiś kilkaŚa cie lat. Zakup wartego 
prawie 12 mln zł pści gu sfinansowano z Funduszu Kolejowego, rezerwy celowej oraz 
śszczędŚś ci, uzyskanych w przetargach. 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Będzie przełśm w sprawie budśwy śbwśdŚicy Nśwegś KśrczyŚa? 
 
Mieszkańcy gminy Nowy Korczyn spśtkaj  się dzi  z urzędŚikami i przedstawicielami 
więtśkrzyskiegś Zarz du Dróg. Tematem będzie planowana budowa mostu przez Wisłę i 

obwodnicy dla Nowego Korczyna, w wariancie, któremu sprzeciwia się prawie 300 
mieszkańców gminy. Obawiaj  się, że nie zapewni on bezpieczeństwa w przypadku 
powodzi, a dodatkowy, wysoki nasyp pod budśwę mostu odetnie im drśgę ewakuacji. 
Chc , by iŚwestycję zrealizowano w tzw. zachodnim wariancie, śmijaj cym Nowy Korczyn 
z prawej strony. Jednak dyrekcja więtśkrzyskiegś Zarz du Dróg uważa, że wybrany 
wariant jest najlepszy i nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Podczas dzisiejszego 
spotkania strony przedstawi  swoje argumenty i spróbuj  dśj ć do porozumienia. O 
godzinie 10.00 w urzędzie gminy w Nowym Korczynie śdbędzie się spotkanie z inicjatywy 
wójta. GśdziŚę wcze Śiej przedstawiciele komitetu protestacyjnego zaprosili urzędŚików 
i drogowców do miejscśwś ci Łęka, by śprśwadzić ich po zagrśżśŚym terenie i 
pświedzieć o swoich obawach. Przypomnijmy, że decyzja rśdświskśwa wójta Nowego 
Korczyna, zezwalaj ca na iŚwestycję, zśstała wstrzymana przez Samśrz dśwe Kolegium 
Odwśławcze w Kielcach. Powodem byłś m. in. wybranie wariantu uci żliwegś dla lokalnej 
spśłeczŚś ci oraz brak konsultacji z mieszkańcami Podzamcza. Samśrz dśwe Kolegium 
Odwśławcze zdecyduje, czy planowany przebieg inwestycji jest zgodny z prawem. 
Obwodnica Nowego Korczyna i most ł cz cy województwo więtśkrzyskie i małśpślskie 
maj  kśsztśwać ok. 160 milionów złśtych. 
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ACATUS pśpędzi po więtśkrzyskich torach   
 
Wicemarszałek województwa więtśkrzyskiegś Jan Maćkświak uczestŚiczył w  odebraniu trójczłśŚśwegś 
pojazdu szynowego z Śapędem elektrycznym ACATUS PLUS, które śdbyłś się na stacji Skarżyskś - Kamienna. 
Pojazd jest kolejnym nowoczesnym i komfortowym szynobusem, jaki będzie używaŚy na trasach kolejowych 
Województwa więtśkrzyskiegś. Wyprśdukśwała go Spółka PESA z Bydgoszczy. ACATUS PLUS to pojazd o 
wartś ci 11 931 000,00 zł. Jego wŚętrze wypśsażśŚe jest w 155 komfortowych miejsc siedz cych. Jest w pełŚi 
dostosowany do przewozu osób ŚiepełŚśsprawŚych z wydzielonymi miejscami do bezpiecznego 
pśdróżśwaŚia i wiŚd . W pści gu zŚajduj  się też specjalne miejsca do przewśżeŚia rowerów oraz dużych 
bagaży. Udogodnieniem dla pasażerów jest rówŚież m.in. klimatyzacja w całym pśjeździe, gniazdka 
elektryczne przy fotelach, mśżliwś ć korzystania z bezpłatŚegś bezprzewodowego Internetu czy też zakupu 
biletu w automacie biletowym. Toalety w pśjeździe s  przestronne i umśżliwiaj  swobodne korzystanie przez 
osoby ograniczone ruchowo oraz maj  składaŚe stoliki do przewijania Śiemśwl t i dzieci. - Decyzję o 
śgłśszeŚiu przetargu na ten pojazd pśdjęli my, gdy pśdliczyli my wydatki z poprzedniego projektu i śkazałś 
się, że mamy mśżliwś ć zakupu dodatkowego szynobusu. Bardzo cieszymy się, że tak nowoczesny pojazd 
będzie wśził więtśkrzyskich pasażerów. Jest pełeŚ udśgśdŚień dla nich - mówił wicemarszałek Jan 
Maćkświak, dziękuj c wszystkim uczestŚicz cym w realizacji tego przedsięwzięcia.  - Będzie to kolejny 
nowoczesny pojazd, zakupiony przez Województwo więtśkrzyskie. Dzięki takim inwestycjom w ostatnich 
latach udałś nam się niemal pśdwśić liczbę pasażerów w województwie z 1,4 mln w 2006 roku do 2,6 mln w 
2015 roku. To rówŚież znak, że władze województwa wła ciwie realizuj  dśbr  strategię dśtycz c  transportu 
- dśdał Robert Zaborski, dyrektor więtśkrzyskiegś Oddziału PKP Przewozy Regionalne. Jak zdradził 
wicemarszałek Maćkświak, trwaj  analizy dśtycz ce potrzeb i mśżliwś ci zakupu kolejnych składów. Podczas 
konferencji prasowej tśwarzysz cej odebraniu składu, marszałek Maćkświak i dyrektor Zaborski przedstawili 
zamiar utworzenia nowego pśł czeŚia kolejowego Kielc z Sandomierzem na okres wakacyjny. W weekendy 
kursśwać maj  komfortowe składy, które maj  dać mśżliwś ć obejrzenia Śajwiększych atrakcji turystycznych 
półŚścy regionu. 
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PORTAL „ONET.PL”   
Nowy szynobus pśpędzi po więtśkrzyskich torach 
 
Na stacji w Skarżysku-Kamiennej śdbyła się prezentacja kolejnego nowoczesnego szynobusa, który 
będzie używaŚy na trasach województwa więtśkrzyskiegś. W prezentacji pojazdu z Śapędem ACATUS 
PLUS uczestŚiczył wicemarszałek województwa więtśkrzyskiegś Jan Maćkświak - informuje portal 
Wrota więtśkrzyskie. Szynobus wyprodukowany przez spółkę PESA z Bydgoszczy jest w pełŚi 
klimatyzowany i wypśsażśŚy w 155 komfortowych siedzeń, a także przystosowany do przewozu 
rowerów i dużych bagaży. Co ważŚe pojazd dostosowany jest do przewozu osób ŚiepełŚśsprawŚych. 
ZŚajduj  się tam specjalnie wydzielone miejsca do bezpiecznego pśdróżśwaŚia, a także winda 
ułatwiaj ca wsiadanie do szynobusa. RówŚież toalety przystosowane s  do korzystania przez osoby 
ŚiepełŚśsprawŚe. Koszt ACATUSA to prawie 12 milionów złśtych. Jest to kolejny, siódmy już 
komfortowy szynobus pśruszaj cy się po trasach więtśkrzyskiegś. Jak dśt d pśdróżŚi mogli 
kśrzystać z pojazdów typu IMPULS. Jak iŚfśrmuj  Wrota więtśkrzyskie, wicemarszałek Maćkświak 
zapświedział, że mśżliwy jest zakup kolejnych pojazdów. 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Pasjonaci pśdpświadali, jak śdŚie ć sukces 
 
Młśdzi biznesmeni z województwa więtśkrzyskiegś dawali rady uczniom szkół ponadgimnazjalnych, 
którzy chcieliby załśżyć własŚ  firmę. W pierwszej edycji warsztatów "Pasjonaci" wzięłś udział prawie 
70 osób z kilkunastu szkół w regionie. Mogli pśzŚać historie przedsiębiśrców, którym udałś się 
śdŚie ć sukces i wzi ć udział w warsztatach pomocnych w planowaniu własŚej kariery. Patrycja 
Synowiec z Zespśłu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włśszczświe chciałaby śtwśrzyć firmę zwi zaŚ  
z braŚż  gastrśŚśmiczŚ . Jej pasj  s  kuchnie różŚych krajów, ze szczególnym uwzględŚieŚiem 
słśdyczy. Dlatego chciałaby prśdukśwać tory 3D w stylu angielskim. W Polsce na razie nie ma zbyt 
wielu firm, które się tym zajmuj . Z kolei 17-letni Tymoteusz Kuba z Ostrowca więtśkrzyskiegś my li 
o zainwestowaniu w braŚżę spśrtśw  lub nowych technologii. Przykładem dla przedsiębiśrczej 
młśdzieży jest m.in. kielczanka Laura Godek-Mi sik, która zśstała uznana przez Forbes za jedŚ  z 300 
najzdolniejszych biznesmenów w Europie pśŚiżej 30 roku życia.  Jej firma wytwarza specjalnie 
pakśwaŚ  żywŚś ć dla alpinistów, żeglarzy i turystów. Jak mówi, pierwsze międzyŚarśdśwe sukcesy 
firma śdŚiśsła w 2013 roku. Otrzymała wtedy Śagrśdę za najlepszy produkt na rynku. Jej zdaniem 
sukcesem jest to że  produkty ze względu na jakś ć wybieraj  wiatśwej sławy pśdróżŚicy. Dzi  
przekśŚywała młśdzież, że Śależy pśd żać za swoimi marzeniami i realizśwać pasje, nawet je li ktś  
mówi, że pświŚŚi my rśbić cś  innego. Z kolei Katarzyna Pura, wła cicielka Śajwiększegś polskiego 
portalu o tabletach, przekśŚywała słuchaczy, że je li ma się pśmysł i pasję, to własŚy biznes mśżŚa 
zacz ć w bardzo młśdym wieku. Sama zaczyŚała w wieku 17 lat pisz c na popularnym blogu 
technologicznym. Wkrótce zdecydśwała o rśzpśczęciu publikacji  na własŚy rachunek. To nie była 
łatwa decyzja, bo wi zała się z rezygŚacj  ze stałej pensji. Jednak pśmysł śkazał się trafiony, pśŚieważ 
w braŚży nowych mediów i technologii jest niewiele kobiet, przez co jej portal zyskał dodatkowe 
zainteresowanie. Warsztaty rśzwijaj ce przedsiębiśrczś ć w ród młśdzieży zśrgaŚizśwały Regionalne 
Centrum Naukowo-Technologiczne i więtśkrzyski Rzecznik Młśdzieży. Prawdopodobnie śdbęd  się 
kolejne edycje tego wydarzenia.  
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UŚijŚe pieŚi dze skuteczŚe 
 
Blisko 40% więtśkrzyskich firm, które pśwstały dzięki pieŚi dzśm unijnym po 7 latach 
nadal prowadzi działalŚś ć, wynika z analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. To 
wynik lepszy od redŚiej krajowej. Z danych GłówŚegś Urzędu Statystycznego wynika, że 
po pięciu latach w Polsce działalŚś ć kontynuuje zaledwie 32% firm. Jak informuje Paweł 
Lulek (na zdjęciu) z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, analizie poddano ponad 400 
podmiotów, które pśwstały dzięki pieŚi dzśm z Unii Europejskiej. Jak dodaje, dane 
wskazuj , że po roku,  działalŚś ć  gśspśdarcz  prowadzi 88% firm. Najbardziej trwałe s  
te z szeroko pśjętej braŚży informacyjnej, telekomunikacyjnej, produkcji dźwiękśwej i 
filmowej. Równie trwałe śkazuj  się firmy prawnicze, rachunkowo–księgśwe, doradcze, a 
także biura projektowe i architektoniczne czy firmy transportowe.  Największy problem z 
utrzymaniem się na rynku maj  natomiast podmioty działaj ce w braŚży kulturalnej i 
edukacyjnej oraz gastronomicznej i hotelarskiej. W tych przypadkach co trzecia lub 
czwarta firma nie działa  dłużej Śiż rok. Wojciech Głśwacki, wła ciciel firmy 
architektonicznej, która pśwstała dzięki wsparciu z Unii Europejskiej 2009 roku mówi, że 
aby przetrwać nie Śależy stawiać tylko na konkurencyjne ceny. Równie ważŚa jest jakś ć 
wiadczśŚych usług i ci gły rozwój. Od 2004 roku, czyli od czasu przyst pieŚia Polski do 

Unii Europejskiej, Wojewódzki Urz d Pracy w Kielcach udzielił ponad 10 tysięcy dotacji  na 
uruchomienie własŚej działalŚś ci gospodarczej. 
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S  pieŚi dze Śa reŚśwację zabytków 
 
Wła ciciele zabytków z województwa więtśkrzyskiegś dśstaŚ  pieŚi dze na reŚśwację cennych 
obiektów. więtśkrzyski Konserwator Zabytków przekaże na ten cel prawie 1 mln 300 tysięcy złśtych. 
PieŚi dze trafi  do 50 zabytków, które pilnie wymagaj  wsparcia konserwatorskiego. Z kolei Urz d 
Marszałkśwski wesprze 10 obiektów kwśt  100 tysięcy złśtych. PieŚi dze z obu urzędów otrzyma 
m.in. Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. ZśstaŚ  one przeznaczone na kolejny etap prac 
przy rurści gu, który jest czę ci  jedynej w Europie zachowanej w całś ci instalacji wielkopiecowej z 
XIX wieku. Licz cy 430 metrów rurści g, który kiedy  dśprśwadzał powietrze do pieca i śdprśwadzał z 
niego truj ce gazy, zachśwał się w fatalnym stanie. Pśdtrzymuj ce go konstrukcje w niektórych 
miejscach grśziły zawaleniem. Muzeum dwukrotnie, bezskutecznie ubiegałś się o dotacje na jego 
remont z Ministerstwa Kultury. Prace zśstały więc podzielone na etapy, które od 2013 roku s  
finansowo wspierane przez konserwatora. W tym roku oszacowano je na 68 tysięcy złśtych – mówi 
dyrektor Muzeum Paweł Kśłśdziejski. Do tej pory udałś się wymieŚić najbardziej zniszczone podpory 
pod obiektem. Dzięki temu, rurści g nie stanowi już zagrśżeŚia dla zwiedzaj cych i pracowników. 
Jednak nadal sam rurści g jest w złym stanie i wymaga konserwacji. W tym roku renowacja będzie 
dśtyczyć wschodniej czę ci obiektu. Prace mśg  pśtrwać jeszcze 3 lata.  Wsparcie konserwatora i 
marszałka dla zabytkowych obiektów wynosi od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złśtych. Wła ciciele 
zabytków mśg  liczyć na większe dotacje z pieŚiędzy unijnych. Do rozdania jest 60 milionów złśtych z 
Regionalnego Programu Operacyjnego – mówi dyrektor Departamentu Kultury w Urzędzie 
Marszałkśwskim Jacek Kowalczyk. Na konkurs wpłyŚęłś 78 wniosków na ł czŚ  kwśtę 400 milionów 
złśtych. Szacunkowo, ok. 80% z nich jest zwi zaŚa z śchrśŚ  zabytków. Trzy więtśkrzyskie zabytki 
śtrzymały też w tym roku wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ponad 500 
tysięcy złśtych. S  to Bazylika Katedralna w Sandomierzu, Kś ciół Rektoralny w Rytwianach i parafia 
rzymskokatolicka w Wi licy. Województwo więtśkrzyskie ma najmniej w Polsce obiektów, wpisanych 
do rejestru zabytków. Jest ich zaledwie 1654. Dla porównania, w województwie opolskim jest ich 
ponad 3 tysi ce, a na Podkarpaciu – prawie 5 tysięcy.  
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Muzeum w Wi licy pśd śpiek  Urzędu Marszałkśwskiegś 
 
W tym miesi cu Muzeum Regionalne w Wi licy przejdzie pod tymczasśw  śpiekę Urzędu Marszałkśwskiegś. Po wielu 
miesi cach negocjacji, Marszałek Województwa więtśkrzyskiegś i wójt Wi licy podpisali umśwę o przejęciu placówki. 
Na pśŚiedziałkśwej sesji przejęcie zaakceptuj  radni sejmiku. NastępŚie urz d zwróci się do Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z prś b  o zmiaŚę statutu Muzeum Narodowego w Kielcach, do którego Wi lica ma być 
wł czśŚa, jako śddział – informuje marszałek Adam Jarubas. Ma Śadzieję że procedura zakśńczy się w ci gu 
Śajbliższych miesięcy, aby Muzeum Narodowe w Kielcach mśgłś przygśtśwać wnioski dśtycz ce konserwacji i ochrony 
wi lickich zabytków. Urz d Marszałkśwski będzie wspierał iŚstytucję w zapewnieniu wkładu własŚegś. Prace przy 
przekazaniu instytucji Śabrały tempa po kwietniowej wizycie w Wi licy wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiegś. 
Strony zśbświ zały się wtedy do zacie ŚieŚia współpracy. Dzi  gmina przekazała placówkę z upśrz dkśwaŚym stanem 
prawnym i bez finansowych zśbświ zań. To pawilon archeologiczny wraz z zabytkami oraz wszystkie przedmioty, które 
zśstały znalezione w czasie prac wykopaliskowych. Czę ć zabytków Śależy jednak do kś ciśła – przypomina wójt gminy 
StaŚisław Krzak. W podziemiach Bazyliki znajduje się m.in. cenna posadzka wi licka, czyli tzw. Płyta Orantów, któr  
parafia udśstępŚiała zwiedzaj cym. Proboszcz ksi dz. Wiesław Stępień informuje, że jest otwarty na współpracę z 
Muzeum Narodowym w Kielcach. Także jedno z pśmieszczeń w Domu Długśsza byłś wynajmowane dla gminy, jako sala 
wystawiennicza, oraz miejsce gdzie mśżŚa śgl dać oryginalnych freski z czasów Jana Długśsza. Proboszcz jest gotów 
kśŚtyŚuśwać współpracę z Muzeum Narodowym. Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach Robert Kotowski uważa, że 
dopóki Minister Kultury nie przył czy Wi licy jako filii poprzez zmiaŚę statutu Muzeum, jest za wcze Śie na 
przygotowywanie projektów unijnych i przedstawianie konkretnych planów.  Przyznaje, że pierwsza pśtrzeb  jest nowy 
pawilon, który zabezpieczy cenne zabytki oraz siedziba dla muzeum. NastępŚie trzeba będzie przygśtśwać ciekaw  
ekspśzycję. Na razie rśzważaŚe s  różŚe koncepcje wystawiennicze. Na pewno potrzebna jest siedziba, w której poza 
wystawami mśgłyby się śdbywać zajęcia edukacyjne. Na wystawie mśgłyby być prezentowane zabytki, które zŚajduj  
się w Wi licy, a także dziedzictwo kulturowe zwi zaŚe z najdawniejszymi okresami historii, które odkryto na tamtym 
terenie.  Muzeum Narodowe jest współfiŚaŚsśwaŚe przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urz d 
Marszałkśwski. Roczna dotacja wynosi prawie 8 milionów złśtych, z czego samśrz d województwa przekazuje ponad 4 
miliony, a ministerstwo 3 miliony 450 tysięcy złśtych. Po przył czeŚiu do muzeum śddziału w Wi licy, prawdopodobnie 
dotacja ministerialna się zwiększy.  
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WakacyjŚy pści g dś SaŚdśmierza (rśzkład) 
 
25 czerwca na trasę Kielce – Skar yskś-Kamienna – Sandomierz wyruszy pści g dla turystów. LiŚię 
uruchamiaj  wspólnie samśrz d województwa więtśkrzyskiegś i więtśkrzyski Oddział Przewozów 
Regionalnych. Pści g będzie je dził w weekendy, przez całe wakacje, do 28 sierpnia - zapowiada 
wicemarszałek Jan Maćkświak. Skład będzie śdje d ał z Kielc w ka d  sśbśtę i Śiedzielę o godzinie 
7.10. zatrzymuj c się m.in. w ZagŚańsku, Suchedniowie, Skar ysku, Starachowicach, Ostrowcu w. i 
Ćmielświe. Do Sandomierza dojedzie na 9.40. Trasę będzie śbsługiwać nowoczesny skład Acatus Plus. 
Jak mówi dyrektor więtśkrzyskiegś Oddziału Przewozów Regionalnych Robert Zaborski - to pojazd 
klimatyzowany, maj cy ponad 150 miejsc siedz cych oraz dostosowany do przewozu rowerów. Mś Śa 
w nim kupić bilet, a tak e skśrzystać z bezprzewodowego Internetu. Trwaj  tak e rozmowy z 
przewodnikiem, który na trasie mógłby śpświadać pasa erśm o ciekawych miejscach tej czę ci 
województwa. Kurs powrotny z Sandomierza o 16.55, będzie trwał 2 godziny. Pści g ma pśwrócić do 
Kielc o 19.00, co umś liwi turystom przesiadkę np. w strśŚę Katowic i Krakowa. O pści g do 
Sandomierza pytałś wielu turystów, przede wszystkim rodziny z dziećmi - mówi asystent burmistrza 
Sandomierza Katarzyna Ziśłś. Na miejscu na turystów będzie czekał transport miejski, który za darmo 
przewiezie grupę przed Bramę Opatśwsk . Pasa erświe będ  mogli zwiedzić obiekt za symbśliczŚ  
złśtówkę - dodaje Katarzyna Ziśłś. Władze Sandomierza maj  Śadzieję, e tury ci zśstaŚ  do niedzieli. 
W pści gu będ  mogli zapśzŚać się z tak e śfert  turystyczŚ  okolic miasta, m.in. Szlakiem 
Winiarskim i Szlakiem Jabłkśwym. Kursy Kielce-Sandomierz będ  finansowane z ogólnej puli pieŚiędzy 
przekazywanych więtśkrzyskiemu śddziałświ Przewozów Regionalnych przez samśrz d województwa 
w ramach 5-letniej umowy. Roczna dotacja dla przewozów kolejowych wynosi ponad 20 milionów 
złśtych.  



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
170 tysięcy złśtych Śa prśmścję spśrtu 
 
Organizacje pśzarz dśwe, upśwszechŚiaj ce sport w ród dzieci i młśdzie y z małych 
miejscśwś ci województwa więtśkrzyskiegś mśg  dśstać pieŚi dze na swśj  
działalŚś ć. Zarz d województwa przeznaczy na ten cel 170 tysięcy złśtych. Granty 
będzie mśgłś śtrzymać maksymalnie 25 organizacji, działaj cych na wsiach i w małych 
miastach do 5 tysięcy mieszkańców. ChętŚi na granty w wysśkś ci 7 tysięcy złśtych mśg  
składać projekty od jutra – informuje marszałek województwa Adam Jarubas. Pśłśwę 
pieŚiędzy będzie mś Śa przezŚaczyć na zakup drobnego sprzętu sportowego. Za 
pśzśstał  kwśtę trzeba będzie zśrgaŚizśwać 4 imprezy, zwi zaŚe ze spśrtśw  
rywalizacj , jak zawody i turnieje. Program więtśkrzyska Akademia Sportu, wspieraj cy 
aktywŚś ć spśrtśw  dzieci i młśdzie y w małych miejscśwś ciach zśstał zrealizowany po 
raz pierwszy w 2009 roku. Przez ostatnie dwa lata nie śdbywał się z powodu braku 
pieŚiędzy. W ci gu poprzednich edycji zrealizowano 216 projektów za ponad 2 miliony 
złśtych. Np. Uczniowski Klub Sportowy w Czarnocinie śrgaŚizśwał zajęcia pt. „TaŚiec 
sportowy i Aerśbik”, a Klub Sportowy w Tarłświe – rozgrywki piłki Śś Śej dzieci i 
młśdzie y z gminy. 
 
 



PORTAL „ONET.PL”   
więtśkrzyski sejmik za wł czeŚiem muzeum w Wi licy do Muzeum Narodowego 

 
Zgśdę na pśł czeŚie Muzeum Regionalnego w Wi licy z Muzeum Narodowym w Kielcach jedŚśgłś Śie wyrazili radni 
więtśkrzyskiegś sejmiku. W ci gu kilku miesięcy placówka będzie współprśwadzśŚa przez urz d marszałkśwski i resort 

kultury. Dzisiejsza decyzja radnych jest kśŚsekweŚcj  trwaj cych od listopada 2013 roku starań dśtycz cych przejęcia 
zarz dzaŚegś dśt d przez gmiŚę Muzeum Regionalnego w Wi licy przez Urz d Marszałkśwski w Kielcach. Formalnie Śast pi 
to 1 czerwca br. To ŚiezbędŚy etap, by w niedalekiej przyszłś ci placówka stała się śddziałem kieleckiego Muzeum 
Narodowego. - Sejmik uzŚał, e to jedyna droga dla muzeum i niezwykle cennych zabytków Wi licy – pświedział dyrektor 
departamentu odpowiedzialnego m.in. za kulturę i turystykę w Urzędzie Marszałkśwskim Jacek Kowalczyk. Uchwała trafi 
teraz do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. - Radni dali sygŚał, e ministerstwo mś e ju  rśzpścz ć pracę m.in. 
nad statutem Muzeum Narodowego i stworzeniem tam miejsca dla wi lickiegś śddziału tej instytucji – pświedział. Pod 
śpiek  Muzeum Regionalnego w Wi licy zŚajduj  się obecnie redŚiświeczŚe podziemia pod bazylik  ze słyŚŚ  Płyt  
Orantów (ok. 1175-1177), Dom Długśsza oraz pawilon archeologiczny, w którym mś Śa śbejrzeć m.in. pśzśstałś ci 
rśmańskiegś kś ciśła oraz misy chrzcielnej datowanej na IX wiek, a więc na sto lat przed chrztem Mieszka I (966 r.). - 
Pśł czeŚie placówki z Muzeum Narodowym, pozwoli jej działać na normalnych warunkach (…) rozpocznie się praca nad 
programem dla Wi licy. Konsultujemy się z naukowcami. Dajemy sobie kilka miesięcy, aby stwśrzyć projekt finansowany z 
pieŚiędzy unijnych – tych, którymi zarz dza minister kultury – zazŚaczył Kowalczyk. Jak wynika z deklaracji złś śŚych na 
pścz tku kwietnia przez wicepremiera i szefa MKiDN prof. Piotra Glińskiegś, proces wł czeŚia Wi licy w struktury Muzeum 
Narodowego będzie fśrmalŚś ci . Wyraził on wówczas gśtśwś ć do współprśwadzeŚia przez resort instytucji wspólnie z 
samśrz dem województwa. - Realnie patrz c fiŚał tych zabiegów Śast pi w ci gu Śajbli szych miesięcy, z pewŚś ci  jeszcze 
w tym roku – śceŚił Kowalczyk. Do tej pory Muzeum Regionalne byłś iŚstytucj  prśwadzśŚ  wył czŚie przez gmiŚę Wi lica. 
Przez lata Śarśsłś tam wiele potrzeb inwestycyjnych. Wi lica Śale y do najstarszych miejscśwś ci w Polsce. Odkryto tam 
lady osadnictwa z drugiej pśłśwy IX w. Prawa miejskie śtrzymała w drugiej pśłświe XIII w., a straciła po powstaniu 

styczniowym. JedŚ  z najznamienitszych postaci zwi zaŚych z miejscśwś ci  był Jan Długśsz; zachśwał się piętŚastświeczŚy 
Dom Długśsza i dzwonnica ufundowana przez kronikarza. Jednym z najcenniejszych zabytków miejscśwś ci jest gotycka 
bazylika mniejsza pw. Narodzenia Naj więtszej Maryi Panny, z XIV wieku, z datśwaŚ  na XIII w. rze b  Madonny Łśkietkśwej. 
W podziemiach wi tyŚi, którymi opiekuje się Muzeum Regionalne, zŚajduj  się pśzśstałś ci dwóch kś ciśłów rśmańskich z 
XII i XIII w. oraz wspomniana płyta orantów (znana te  jako posadzka wi licka). Innym wa Śym miejscem jest pawilon 
archeologiczny z fundamentami kś ciśła i misy chrzcielnej z czasów Państwa Wi laŚ. Muzeum Narodowe w Kielcach jest 
prowadzone wspólnie przez samśrz d wojewódzki oraz resort kultury. Obecnie oprócz siedziby w dawnym Pałacu Biskupów 
Krakowskich obejmuje tak e śddziały: Muzeum Lat Szkolnych Stefana erśmskiegś, Muzeum Dialogu Kultur, Ekspśzycję 
MuzealŚ  przy ulicy Orlej w Kielcach oraz Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgśrku (pow. kielecki). 

 
 



PORTAL „ONET.PL”   
więtśkrzyskie: wakacyjny pści g pśł czy Kielce i Sandomierz 

 
W ka dy wakacyjny weekend, mieszkańcy Kielc będ  mogli skśrzystać ze specjalnego pści gu do 
Sandomierza, pświedział dyrektor więtśkrzyskiegś śddziału Przewozów Regionalnych Robert 
Zaborski. LiŚię będ  śbsługiwały nowoczesne składy. O uruchomieniu wakacyjnej linii ł cz cej Kielce z 
Sandomierzem zdecydśwał samśrz d województwa więtśkrzyskiegś. - Decyzj  marszałka 
województwa, organizatora przewozów, będziemy je realizśwać nowoczesnym taborem – Acatusem 
Plus z Pesy Bydgoszcz (zakupionym w tym roku - PAP) albo Impulsem z Newagu My limy, e będzie to 
bardzo atrakcyjne rśzwi zaŚie dla mieszkańców Kielc i półŚścŚej czę ci województwa, przez któr  
przebiega linia – pświedział dzi  Zaborski. Wymienione pści gi s  klimatyzowane, maj  bezpłatŚ  
ł czŚś ć WiFi oraz miejsce na rowery. Pści g będzie przeje d ał m.in. przez Skar yskś-KamieŚŚ , 
Starachowice oraz Ostrowiec więtśkrzyski. Jak pśdkre lił Zaborski przedsięwzięcie będzie śdbywałś 
się we współpracy z władzami Sandomierza. - Ułatwimy dostanie się z dworca, pod bramę Opatśwsk . 
W cenie biletu będzie podstawiana komunikacja miejska – dśdał. Niewykluczone, e w porannym 
pści gu pojawi się przewodnik turystyczny, który będzie śpświadał o mijanych atrakcjach na trasie. 
Kurs w jedŚ  strśŚę ma trwać od 2 do 2,5 godziny. - Jeste my przed mśderŚizacj  tej linii. W 
momencie gdy zakśńcz  się prace zwi zaŚe z sygŚalizacj  na odcinku Ostrowiec-Sandomierz ten czas 
będzie znacznie skrócony – wyja Śił Zaborski. Wtedy, jak zapświedział, będzie mś Śa zastaŚświć się 
nad stałymi kursami między Kielcami a Sandomierzem. Pści gi Kielce-Sandomierz będ  kursśwały od 
25 czerwca do 28 sierpnia br. w ka dy weekend oraz więtś 15 sierpnia. Według wicemarszałka 
województwa więtśkrzyskiegś Jana Maćkświaka pści g do Śadwi lańskiegś miasta będzie śdje d ał z 
Kielc o 7.10. Na miejscu będzie o 9.40. Powrotny kurs zaplanowano na gśdziŚę 16.55. Kielczanie 
wróc  do swojego miasta tu  przed godz. 19. Na kolejowej mapie województwa więtśkrzyskiegś 
istnieje 10 linii o ł czŚej długś ci 696 km z czego ponad pśłśwa staŚświ  linie znaczenia 
państwśwegś. 
 
 








