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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Kamień węgielny pod budowę szpitalika wmurowany 
 
Wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby dla szpitala dziecięcego w 
Kielcach. W pięciokondygnacyjnym budynku, o powierzchni ponad 7 tysięcy metrów 
kwadratowych, będzie 180 łóżek oraz kilka oddziałów, m.in. kardiologiczno - 
nefrologiczny, pulmonologiczny, chirurgiczny, ortopedyczny, diabetologiczny, 
urologiczny, a także izba przyjęć i blok operacyjny. Lecznica znajdować się będzie przy 
ulicy Artwińskiego, pomiędzy oddziałami kardiologicznym, a neurologicznym 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, mówi dyrektor lecznicy, Jan Gierada. Prace 
budowlane już się rozpoczęły i powinny zakończyć się w przyszłym roku. Jak powiedział 
dyrektor w nowym budynku będzie   50 miejsc noclegowych dla matek, których dzieci 
przebywają w szpitaliku. Dzięki temu, że nowa siedziba lecznicy  znajduje się  obok 
szpitala wojewódzkiego, nie trzeba będzie budować lądowiska dla helikopterów, 
przypomniał marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas. Zwrócił  także 
uwagę, że znacznie poprawią się warunki leczenia. Inwestycja kosztować będzie 32 mln 
zł. Natomiast działka przy ulicy Langiewicza, na której teraz znajduje się szpital 
dziecięcy, wraz z budynkami zostanie prawdopodobnie sprzedana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Nowy SOR na Czarnowie oficjalnie otwarty 
 
Przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach oficjalnie otworzono nowy Szpitalny 
Oddział Ratunkowy. Znajdują się na nim m. in. dwie sale operacyjne oraz 10-łóżkowy 
oddział ortopedyczny. Jak podkreśla dyrektor lecznicy Jan Gierada, dodatkowo 
wydzielone zostało pomieszczenie dla osób trafiających na SOR pod wpływem alkoholu. 
SOR z budynkiem głównym szpitala połączony jest na pierwszym piętrze łącznikiem. 
Dzięki inwestycji znacząco poprawiły się warunki dla osób przebywających na oddziale, 
oraz dla pracującego tam personelu, podkreśla ordynator SOR,  Dorota Adamczyk - 
Krupska. Nowy SOR zostanie w  pełni wyposażony zostanie do końca października, i 
wtedy zostanie udostępniony pacjentom. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach rozpoczęła się w listopadzie 
ubiegłego roku i kosztowała 16 mln 200 tysięcy złotych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Rosną szanse na budowę lotniska w Obicach 
 
Zmiana stanowiska samorządu województwa w sprawie przyszłości portu lotniczego w 
Obicach, to dla miasta bardzo dobra wiadomość - powiedział w Radiu Kielce prezydent 
Wojciech Lubawski. Jak już informowaliśmy, samorząd województwa przyznał, że po tym, 
jak drastycznie zmalały szanse na unijne dofinansowanie rozbudowy lotniska w Masłowie, 
to jednak Obice, mogą stać się regionalnym portem lotniczym. Masłów miałby pozostać 
zapleczem szkoleniowym, portem aeroklubowym i dla małego biznesu. Wojciech 
Lubawski, podkreślił, że budowa lotniska w Obicach byłaby niemożliwa bez udziału 
samorządu województwa. Pan Marszałek może zrobić bardzo wiele rzeczy 
okołolotniskowych, np. uzbroić infrastrukturę dookoła portu, czy zrobić drogę 
Piotrkowice - Obice - uważa gość Radia Kielce.  Wojciech Lubawski zaznaczył, że Obice 
będą mieć ogromne znaczenie dla rozwoju Targów Kielce, które mają bardzo dużą 
konkurencję w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Warszawie i Łodzi. Bez lotniska będzie nam 
bardzo trudno - powiedział. Prezydent podkreśla, że inwestycja równie dobrze może być 
centralnym portem w kraju, jak i regionalnym, czy spełniającym podstawowe funkcje. 
Założyliśmy trzy etapy, pierwszy jesteśmy w stanie zbudować nawet bez wsparcia 
zewnętrznego – mówi Wojciech Lubawski. Według prezydenta, w podstawowej wersji 
lotnisko może zacząć funkcjonować już w trzy lata od uzyskania dla projektu pozytywnej 
decyzji środowiskowej. Koszt budowy inwestycji przy udziale środków unijnych to ponad 
300 mln złotych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORTAL „E-VIVE.PL”      
Nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy 
 
W poniedziałek (21.10) otwarty został nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy. Wmurowano 
kamień węgielny pod budowę Szpitala Dziecięcego w Kielcach. Jak poinformowała 
rzecznik urzędu marszałkowskiego Iwona Sinkiewicz - Budowa Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach rozpoczęła się w 
listopadzie ubiegłego roku i kosztowała 16 mln 200 tysięcy złotych. SOR mieści się w 
jednopiętrowym budynku, o łącznej powierzchni 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Z 
głównym budynkiem szpitala połączony został łącznikiem. Posiada dwie sale operacyjne 
oraz oddział chirurgii szczękowej. Ponadto wydzielone zostało miejsce dla osób 
przywożonych do szpitala, a znajdujących się pod wpływem alkoholu. Jak dodała rzecznik 
- Nowy Szpitalik Dziecięcy za 32 miliony złotych wybuduje Firma Anna-Bud. Pieniądze 
pochodzić będą z budżetu województwa, a na wyposażenie - z funduszy unijnych. Obiekt 
będzie mieć pięć kondygnacji. Pomieści 180 łóżek, w tym 50 boksów dla dzieci i matek. 
Planowane zakończenie inwestycji to listopad 2014 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORTAL „ONET.PL”          
Kielce: otwarto nowy szpitalny odział ratunkowy 
 
Nową siedzibę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy szpitalu wojewódzkim otwarto w 
Kielcach. Budowa obiektu w systemie zaprojektuj i zbuduj kosztowała 16 mln 200 tys. zł. Kwota 
ta zawiera także wyposażenie sal operacyjnych. Budowa pawilonu trwała niespełna rok. Z 
szybkiego zakończenia inwestycji cieszył się dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 
Kielcach Jan Gierada. - Stary SOR nie spełniał obowiązujących wymogów m.in. ministra zdrowia, 
dlatego szpital zdecydował się na budowę nowego oddziału z własnych środków - wyjaśnił. 
Dodał, że dzięki inwestycji warunki pracy personelu oraz leczenie pacjentów "radykalnie się 
poprawią". Dwukondygnacyjny budynek, o powierzchni ponad 2,6 tys. metrów kwadratowych, 
został połączony z budynkiem głównym szpitala łącznikiem. W pawilonie powstały m.in. dwie 
sale operacyjne oraz pokój zabiegowy. - Jest także skomputeryzowany pokój dla policji, gdzie 
funkcjonariusze kilka razy dziennie, jak pokazuje nasze doświadczenie, prowadzą różne 
czynności, np. przesłuchania uczestników wypadków – powiedział Gierada. Na oddziale 
wydzielono także miejsce dla osób, które trafiają tu pod wpływem alkoholu. W Kielcach 
zlikwidowano izbę wytrzeźwień i każdego miesiąca dotychczasowy SOR przyjmował ok. 300 
nietrzeźwych pacjentów. Dziennie SOR przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach 
przyjmuje od 300 do 400 osób, głównie mieszkańców Kielc oraz powiatów kieleckiego i 
jędrzejowskiego. Stary budynek oddziału zostanie zaadaptowany m.in. pod przychodnie. Znajdą 
się w nim m.in. poradnie chirurgiczna i ortopedyczna. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 
to największa tego typu placówka w regionie i jedna z największych w Polsce - ma 24 oddziały i 
1016 łóżek. Zatrudnia 325 lekarzy i blisko 800 pielęgniarek. Rocznie szpital leczy stacjonarnie 
41 tys. pacjentów. 130 tys. chorych przyjmują przyszpitalne poradnie specjalistyczne. 



SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP   str. 1/2 
O wsparciu dla przedsiębiorców 2014-2020 
 
W Centrum Naukowo - Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim odbyła się 
konferencja "Finansowanie przedsiębiorczości w latach 2014 – 2020”, podczas której 
przedstawiono perspektywy finansowego wsparcia działalności przedsiębiorców w 
województwie świętokrzyskim w przyszłej perspektywie finansowej ze Świętokrzyskiego 
Funduszu Poręczeniowego i Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego. W 
konferencji organizowanej przez dwa fundusze działające w regionie - Pożyczkowy i 
Poręczeniowy oraz Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich, wzięło udział 
kilkudziesięciu przedsiębiorców z całego regionu, przedstawiciele pozostałych funduszy 
pożyczkowych i poręczeniowych, które działają w województwie oraz przedstawiciele 
organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Konferencji przewodniczył Kazimierz 
Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Cieszę się, że 
przedsiębiorcy tak licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie i będziemy mogli dziś z 
tak ważną grupą mówić o tym, co czeka nasz region, nas jako przedsiębiorców i 
samorząd w latach 2014-2020. To bezsporne, że szeroko rozumiana przedsiębiorczość 
będzie miała znaczący wpływ na wskaźniki w regionach. To właśnie na ich podstawie 
dokonuje się oceny regionów. Przedsiębiorcy mają wpływ na tworzenie miejsc pracy, 
powstawanie nowych rozwiązań.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    str. 2/2  
O wsparciu dla przedsiębiorców 2014-2020 
 
Do zagospodarowania będą olbrzymie środki, które pozwolą stworzyć fundament do 
funkcjonowania przedsiębiorstw po roku 2020, kiedy środki będą mniejsze.  Specyfikę 
tworzenia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w naszym 
regionie przedstawiał *Tomasz Janusz*, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - Pod uwagę w naszych analizach 
musimy brać specyficzne uwarunkowania naszego regionu - złe prognozy 
demograficzne,szybki rozwój w porównaniu do innych regionów Polski Wschodniej, dużą 
wrażliwość gospodarki naszego regionu na dekoniunkturę gospodarczą z zewnątrz oraz 
wewnętrzne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w regionie - powiedział Janusz, który 
zaznaczał, na jakie kwestie został położony nacisk przy tworzeniu projektu RPO. Przedstawione 
zostały cele tematyczne funduszy w latach 2014-2020 oraz osie priorytetowe. *Mirosława 
Mochocka*, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, zaprezentowała 
ofertę dla przedsiębiorców, która znajdzie się w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
latach 2014-2020. Wspieranie przedsiębiorczości i współpraca świata biznesu ze światem nauki 
będą jednymi z priorytetowych obszarów wsparcia z Unii Europejskiej. - Można powiedzieć, że 
jesteśmy starszym bratem FPWŚ. Powstaliśmy z inicjatywy marszałka województwa 
świętokrzyskiego, Adama Jarubasa. Obecnie kapitał poręczeniowy, jaki znajduje się w funduszu 
wynosi ponad 30 mln złotych - powiedział *Tomasz Jakubczy*k, przedstawiciel 
Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego, który przedstawił jego ofertę dla przedsiębiorców 
oraz warunki, jakie muszą spełniać, aby mieć szanse na poręczenie. 






