
 
PRZEGLĄD PRASY 

25 listopada 2013 roku 
 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

Biuro Prasowe 
tel. (41) 342-13-45; fax. (41) 344-60-46 

rzecznik prasowy  tel.  (41) 342-17-54 

Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego 



PORTAL „E-VIVE.PL”   
Zakończyły się prace przy budowie obwodnicy Rakowa 
 
W poniedziałek (25.11) oficjalnie otwarta dla ruchu zostanie obwodnica Rakowa. Tym 
samym zakończyły się prace na fragmencie drogi wojewódzkiej numer 764 Kielce – 
Staszów. Obwodnica miejscowości przebiega przez drogę wojewódzką nr 764, która łączy 
Kielce ze Staszowem oraz południowo-wschodnią częścią regionu. Prace objęły 
wybudowanie blisko trzech kilometrów drogi z trzema rondami oraz skrzyżowaniem z 
drogą powiatową w kierunku Rakówki. Projekt o wartości blisko 15 mln złotych 
zrealizowała firma Skanska, inwestorem był Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Kielcach. 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Obwodnica Rakowa otwarta 
 
Zakończyła się budowa obwodnicy Rakowa, nowego odcinka drogi wojewódzkiej numer 
764 z Kielc do Staszowa. Będzie można z niej korzystać od dziś od godziny 14.00. 
Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski informuje, 
że dzięki obwodnicy kierowcy będą mogli ominąć wąskie ulice wiodące pomiędzy zwartą 
zabudową Rakowa. Dodaje, że nowy odcinek trasy Kielce - Staszów ma prawie 3 
kilometry długości. Powstały na nim między innymi trzy oświetlone ronda i parking. 
Budowa obwodnicy kosztowała prawie 15 milionów złotych. W sumie wraz z wykupem 
gruntów i projektem, inwestycja jest natomiast warta ponad 18 milionów złotych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Sprzątaniem ŚCO zajmie się zewnętrzna firma 
 
Sprzątaniem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii zajmie się firma zewnętrzna. Po wielu 
protestach pracowników i kilkumiesięcznych negocjacjach z personelem, dyrekcja 
lecznicy ogłosiła przetarg na świadczenie tych usług. Warunki zamówienia, do ostatniej 
chwili były negocjowane z pracownikami, których wspierali m.in. związkowcy z 
Solidarności. Znaczna część ogłoszenia dotyczy przejęcia pracowników ŚCO przez firmę 
zewnętrzną. Dojdzie do tego na mocy art. 23' Kodeksu Pracy. Chodzi o 128 osób- 
informuje Teresa Czernecka, z-ca dyrektora ds. finansowo -administracyjnych 
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. W tej grupie są serwisantki, pracownicy 
gospodarczy, a także osoby zajmujące się transportem wewnętrznym. Nowy pracodawca 
zobowiąże się także do wypłacenia przejętym pracownikom nagród jubileuszowych. 
Decyzja o ogłoszeniu przetargu nie podoba się  pracownikom placówki. Jednak osoby, z 
którymi rozmawiało Radio Kielce, nie chciały na razie komentować tej decyzji. Oferty na 
sprzątanie szpitala można składać do 10 grudnia. Teresa Czernecka podkreśla, że 
wyprowadzenie usług to konieczność, ponieważ placówka musi ciąć koszty. Dyrekcja 
lecznicy wierzy, że firma sprzątająca utrzyma jakość usług. Z tego powodu, w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się wiele bardzo szczegółowych zapisów. 
Wszystko wskazuje na to, że mimo tych warunków znajdą się chętni do udziału w 
postępowaniu. Przekazanie sprzątania firmie zewnętrznej jest jednym z elementów planu 
restrukturyzacji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
SOR szpitala na Czarnowie zacznie działać w środę 
 
W połowie tygodnia rozpocznie działalność nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy na 
Czarnowie w Kielcach. Wojewódzki Szpital Zespolony jest w trakcie przeprowadzki 
jednostki do nowych pomieszczeń. Pacjenci będą tam przyjmowani od środy- informuje 
ordynator oddziału, dr Dorota Adamczyk - Krupska. W szpitalnym oddziale ratunkowym, 
który zajmuje powierzchnię ponad 2600 metrów kwadratowych, znajdują się m.in. dwie 
sale operacyjne oraz 10- łóżkowy oddział ortopedyczny. SOR z budynkiem głównym 
szpitala połączony jest łącznikiem na pierwszym piętrze. Doktor Dorota Adamczyk- 
Krupska podkreśla, że dzięki inwestycji znacząco poprawiły się warunki dla osób 
przebywających na oddziale i dla pracującego tam personelu. Budowa Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach rozpoczęła się 
w listopadzie ubiegłego roku i kosztowała 16 mln 200 tysięcy złotych. Dziennie na 
oddział trafia od 250 do ponad 300 pacjentów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORTAL „ONET.PL”    
W poniedziałek otwarcie obwodnicy Rakowa 
 
Obwodnica Rakowa warta 19 mln zł zostanie w poniedziałek po południu udostępniona 
kierowcom - poinformował Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Budowa 
nowej trasy trwała rok. Wyceniona na 19 mln złotych obwodnica (15 mln zł roboty 
budowlane i ok. 4 mln zł wykup gruntów) powstała w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764 
Kielce-Połaniec. „To ważne połączenie Kielc ze Staszowem, i budowanym w Połańcu 
mostem na Wiśle, który połączy w przyszłym roku nasz region z Podkarpaciem” – 
powiedział PAP dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian 
Urbanowski. Z Rakowa - dzięki obwodnicy - zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy. 
Wybudowana od podstaw 2,5-km droga przebiega na północny-wschód od zwartej 
zabudowy miejscowości, głównie przez tereny rolnicze i leśne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








