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PORTAL „E-VIVE.PL”   
Powołano Ośrodek Pracy Twórczej na potencjale Regionalnego Centrum Naukowo-
Technologicznego 
 
W środę (27.11) marszałek Adam Jarubas oraz rektor UJK prof. zw. dr hab. Jacek 
Semaniak podpisali umowę o powołaniu Ośrodka Pracy Twórczej na potencjale 
Regionalnego Centrum Naukowo–Technologicznego. Do zadań ośrodka należeć będzie 
promowanie przedsiębiorczości, tworzenie warunków do uprawiania pracy twórczej, 
organizowanie warsztatów. Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania Regionalnego 
Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim. Jak poinformowała 
rzecznik marszałka – W zakres działania ośrodka wchodzą: promocja postaw 
innowacyjnych i przedsiębiorczości, stworzenie warunków wspierających rozwijanie 
transferów technologicznych–innowacyjnych rozwiązań, tworzenie na terenie Ośrodka 
warunków do uprawiania pracy twórczej, artystycznej, naukowej i edukacyjnej, 
popularyzacja i promocja dorobku różnych dziedzin nauki, organizowanie warsztatów, 
szkoleń, praktyk i konferencji oraz innych wydarzeń wspierających rozwój potencjału 
intelektualnego i gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego. - Regionalne Centrum 
Naukowo–Technologiczne udostępni Centrum konferencyjno–szkoleniowe zlokalizowane 
w XVII wiecznym zespole pałacowo–parkowym, laboratoria badawczo–wdrożeniowe 
Biobanku Świętokrzyskiego oraz Centrum Nauki, do organizacji szkoleń i konferencji, 
praktyk, warsztatów nieodpłatnie w przypadku wspólnej realizacji przedmiotowych 
przedsięwzięć. 
 



PORTAL „E-VIVE.PL”   
Szpitalny Oddział Ratunkowy na Czarnowie otwarty 
 
W środę (27.11) Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w 
Kielcach zaczął przyjmować pacjentów. Pomieszczenia SOR-u zostały wyposażone w 
niezbędny sprzęt i meble. Prace nad nową inwestycją trwały rok i kosztowały 16 milionów 
złotych. Szpitalny Oddział Ratunkowy w Kielcach przejmuje już pacjentów. Pomieszczenia 
zostały wyposażone w niezbędny sprzęt i meble. SOR ma powierzchnię blisko 2,6 tys. 
mkw. Posiada dwie sale operacyjne oraz oddział ortopedyczny z dziesięcioma łóżkami. 
Ponadto zaprojektowano także oddzielne wejście dla osób nietrzeźwych. Dziennie oddział 
przyjmuje około 300 pacjentów. SOR połączony jest ze szpitalem łącznikiem na 
pierwszym piętrze. Praca nad inwestycją trwała blisko rok i kosztowała 16 mln zł. 
 



PORTAL „E-VIVE.PL”   
Cztery miliony złotych na zagospodarowanie terenu wokół stawów na Browarach w 
Końskich 
 
Gmina Końskie otrzyma dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w wysokości czterech milionów złotych. Dotacja jest 
wynikiem oszczędności, zostanie przeznaczona na zagospodarowanie terenu wokół 
stawów na Browarach oraz przy ulicy Zielonej w Końskich. Cztery miliony złotych na 
zagospodarowanie terenu wokół stawów na Browarach w Końskich. Decyzję o przyznaniu 
dotacji podjął Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Jak poinformowała rzecznik 
marszałka - Oszczędności wynikające m.in. z wysokiego kursu euro pozwalają na 
współfinansowanie kolejnego projektu rewitalizacyjnego, który dotychczas znajdował się 
na listach rezerwowych. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia to 6,7 mln złotych, 
natomiast dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi prawie 4 mln złotych 
(dokładnie 3 mln 929 tys. zł). 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Sukces lekarzy ŚCO na ... festiwalu filmowym 
 
Film nakręcony przez lekarzy, związanych ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii został 
wyróżniony podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Medycznych. Profesor Piotr 
Chłosta i doktor Jarosław Jaskulski nagrali zabieg laparoskopowego usunięcia nerki, 
wykonanego przez jedno cięcie. To jedna z najnowocześniejszych metod zabiegowych, 
od pewnego czasu stosowana już w ŚCO. Dzięki niej, operacja ma mało inwazyjny 
charakter, a pacjent w krótkim czasie może opuścić szpital. Doktor Jarosław Jaskulski 
tłumaczy, że Międzynarodowy Festiwal Filmów Medycznych to sympozjum naukowe, 
przeznaczone dla lekarzy wszystkich specjalności, m.in: chirurgów, ginekologów i 
urologów. Jarosław Jaskulski podkreśla, że filmy trzeba było specjalnie przygotować, bo 
zabiegi w rzeczywistości trwają kilka godzin, a materiały pokazywane podczas festiwalu 
nie mogły trwać dłużej niż 7 minut. W tym roku, szczególną uwagę poświęcono 
materiałom, dotyczącym technik chirurgii małoinwazyjnej i endoskopii zabiegowej. Filmy 
wykorzystywane są jako materiał szkoleniowy, a jednocześnie poszczególne placówki 
medyczne mogą pochwalić się swoimi osiągnięciami. Nowoczesne techniki są coraz 
częściej wykorzystywane przez urologów ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. 
Laparoskopowo wykonuje się już 80 procent wszystkich zabiegów. Ta metoda pozwala 
zajrzeć w głąb ciała, by postawić dokładną diagnozę i wykonać operację, prawie bez 
pozostawienia blizn. Po takim zabiegu pacjenci już po dwóch dobach mogą opuścić 
szpital. 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Najważniejsze inwestycje dla regionu w RPO 
 
Samorządowcy z powiatu sandomierskiego i staszowskiego wzięli udział w konsultacjach 
społecznych dotyczących projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-20. Dokument zawiera m.in. analizę wyzwań i potencjału 
regionu oraz główne typy przedsięwzięć. Zdaniem burmistrza Staszowa Romualda 
Garczewskiego nowy Regionalny Program Operacyjny powinien wyrównywać szanse 
poszczególnych części województwa poprzez dofinansowanie ważnych zadań 
inwestycyjnych małych i mniej zasobnych gmin, np. z zakresu budowy kanalizacji, czy 
lokalnych dróg. Burmistrz obawia się, że tak nie będzie, gdyż sporo mówi się o 
wspieraniu dużych miast. Samorządy z terenu powiatu sandomierskiego złożyły w 
Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach w sumie 46 kart informacyjnych dotyczących 
projektów, które chciałyby realizować w latach 2014-20 z unijnym dofinansowaniem w 
ramach RPO. Najwięcej tzw. fiszek dotyczy kanalizacji i zagospodarowania lokalnych 
zasobów przyrodniczych oraz inwestowania w  drogi lokalne. Członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski poinformował, że władze regionu w 
nowej, unijnej perspektywie finansowej promować będą m. in. obszar zdrowej żywności 
związany głównie z potencjałem rolniczym powiatu sandomierskiego, opatowskiego, 
buskiego i kazimierskiego. Konsultacje społeczne projektu RPO na lata 2014- 20 odbyły 
się także w Opatowie. Województwo świętokrzyskie w ramach tego Programu będzie mieć 
do podziału 1 mld 370 mln euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
UJK będzie współpracował z Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym 
 
Ośrodek Pracy Twórczej powołano w Podzamczu Chęcińskim. Placówka ma być miejscem, w 
którym swoje siły połączą Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Regionalne Centrum Naukowo-
Technologiczne. Rektor uczelni - prof. Jacek Semaniak twierdzi, że taka współpraca ma 
przynieść mnóstwo korzyści, zarówno uczelni, jak i władzom województwa. - Wykorzystamy 
porozumienie, żeby ośrodek stał się miejscem, w którym UJK potrafi się promować aktywnie. 
Pracownicy naukowi i studenci będą się włączać w przedsięwzięcia na rzecz innych środowisk 
naukowych i społeczeństwa regionu. Chodzi m. in. o organizację międzynarodowych 
konferencji naukowych - tłumaczy profesor Semaniak. Jak podkreśla rektor UJK, promocja 
uczelni będzie również służyć województwu. Jeszcze ważniejsza jest współpraca naukowa. 
Pracownicy UJK będą korzystać ze specjalistycznego sprzętu Centrum Naukowo-
Technologicznego, a naukowcy z Podzamcza Chęcińskiego z laboratoriów badawczych 
uniwersytetu. - W Regionalnym Centrum funkcjonuje Biobank. To przedsięwzięcie będzie 
prowadzić działalność komercyjną, ale również angażować się w diagnostykę, profilaktykę oraz 
leczenie. Przy okazji będzie generować mnóstwo informacji, które można wykorzystać do pracy 
naukowej - twierdzi Jacek Semaniak. Ośrodek Pracy Twórczej ma służyć naukowcom i 
studentom wszystkich kierunków UJK. Będą się w nim odbywały warsztaty, szkolenia oraz 
praktyki. Jacek Semaniak liczy, że w przyszłości, we wspólne projekty włączy się też Europejskie 
Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego, które powstaje w Chęcinach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
4 miliony złotych unijnej dotacji dla Końskich 
 
Gmina Końskie otrzyma 4 miliony złotych unijnej dotacji. Taką decyzję podjął zarząd 
województwa. Pieniądze zostaną przeznaczone na rewitalizację zbiornika wodnego 
Browary i zagospodarowanie terenu wokół niego oraz na rewitalizację terenów przy ulicy 
Zielonej, która jest drogą dojazdową do wielu odlewni w Końskich - informuje burmistrz 
Michał Cichocki. Jednocześnie przyznaje, że pieniądze przyznane przez zarząd 
województwa, to duży zastrzyk finansowy dla gminy i odciążenie budżetu samorządu. 
Inwestycje w Końskich rozpoczną się na początku przyszłego roku i potrwają 12 miesięcy. 
Ich całkowita wartość, to ponad 7 mln zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Dobiega końca budowa ośrodka onkologiczno-hematologicznego 
 
Dobiega końca budowa, pierwszego w regionie świętokrzyskim, ośrodka onkologiczno-
hematologicznego. W placówce, powstającej przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii 
będą się znajdować: laboratorium, dział diagnostyczny, poradnia oraz ośrodek 
transplantacji szpiku z siedmioma stanowiskami - informuje dyrektor ŚCO, dr Stanisław 
Góźdź. Inwestycja jest już w fazie wykończeniowej, kolejnym etapem będzie odbiór 
budynków do użytku. Natomiast pierwsi pacjenci przyjęci zostaną w marcu przyszłego 
roku. Ośrodek onkologiczno-hematologiczny, wraz z ośrodkiem transplantacji będzie 
współpracował z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. 
Dzięki temu, pacjenci onkologiczni nie będą już musieli jeździć do innych klinik, w 
których przeprowadzane są transplantacje szpiku. Stanisław Góźdź podkreśla, że kiedy 
powstało Świętokrzyskie Centrum Onkologii, czyli prawie 20 lat temu, hospitalizowanych 
w nim było dziennie około 300 pacjentów. Teraz, to już ponad 1200 osób. Dlatego 
budowa ośrodka była koniecznością. Inwestycja wraz z wyposażeniem kosztować będzie 
ponad 30 mln zł. Pieniądze pochodzą ze środków unijnych oraz z budżetu województwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERENTOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    str. 1/2  
„Świętokrzyski Anioł Dobroci”   
 
Osoby i instytucje najaktywniejsze i najmocniej zaangażowane w działalność na rzecz 
innych uhonorowano podczas spotkania podsumowującego IX edycję plebiscytu 
„Świętokrzyski Anioł Dobroci” organizowanego przez samorząd województwa. Statuetkę 
otrzymała Teresa Gajewska, przedsiębiorca z powiatu opatowskiego. Wyróżniono również 
Stowarzyszenie „Przyjazne schody” z Baryczy oraz Katarzynę Małgorzatę Rycerz z 
Zawichostu. W uroczystości odbyła się w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. 
Nagrody w plebiscycie „Świętokrzyski Anioł Dobroci” przyznawane są w dwóch 
kategoriach: indywidualnej i zespołowej. Od dziewięciu lat trafiają do osób, instytucji i 
organizacji pozarządowych, które zwracają uwagę środowiska szczególnym 
zaangażowaniem w pomoc potrzebującym. Statuetka Anioła jest symbolem opieki, 
mądrości, mocy, cierpliwości  prawdy, pocieszenia, ochrony przed złem – a więc 
przymiotów niezbędnych wszystkim realizującym swą misję w pomocy społecznej. 
Tegoroczna laureatka plebiscytu Teresa Gajewska jest przedsiębiorcą z powiatu 
opatowskiego. Od wielu lat pomaga dzieciom i rodzinom w trudnej sytuacji. Własnym 
przykładem promuje program adopcji na odległość, którego celem jest zapewnienie 
osieroconym, porzuconym dzieciom podstawowych produktów do życia. Jest zastępczą 
mamą dla 13-letniej dziewczynki z Rwandy, którą w ubiegłym roku osobiście odwiedziła. 
– To spotkanie było dla mnie bardzo ważnym przeżyciem – mówi Teresa Gajewska, która 
podczas tej wizyty pozyskała kolejne nazwiska dzieci potrzebujących adopcji na 
odległość. Poza tym od 2003 r. pełni ona funkcję niezawodowej rodziny zastępczej.  
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERENTOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    str. 2/2  
„Świętokrzyski Anioł Dobroci”   
 
Od lat sponsoruje nagrody w konkursach dla dzieci w Opatowie, organizuje żywność dla świetlicy 
środowiskowej oraz paczki świąteczne dla potrzebujących. – Nie spodziewałam się, że zostanę 
nominowana do takiej nagrody. Pomagam wielu osobom, z dobroci serca. Nie dla poklasku i nie dla 
zasług, ale z dobroci serca. Dziękuję, że mogłam się znaleźć w tym zacnym gronie, jestem bardzo 
wzruszona – mówiła po odebraniu statuetki. Wyróżnienie w kategorii indywidualnej otrzymała 
Katarzyna Małgorzata Rycerz, pracownica  Szkoły Podstawowej w Zawichoście. Jest znana z działalności 
charytatywnej na rzecz społeczności lokalnej. Jest m. in. organizatorem szkolnej popołudniowej 
świetlicy dla dzieci, zdobywa środki na jej działalność, przeprowadza świąteczne zbiórki żywności dla 
najbardziej potrzebujących rodzin. Jako członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
koordynuje działania w ramach letniego wypoczynku dzieci. – Nie wiem, czy po ziemi chodzą anioły, ja 
na pewno nim nie jestem. Wiem natomiast, że można spotkać wielu dobrych i wspaniałych ludzi 
również w małym środowisku, jakim jest Zawichost. Na pewno nie jestem najlepsza z nich, czuję się 
przedstawicielem tych, którzy starają się pomagać – mówiła Rycerz.  Wyróżnienie w kategorii 
zespołowej przypadło  Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przyjazne schody” przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy. Liczy 18 członków – są to rodzice, 
nauczyciele i przyjaciele Ośrodka, mającego pod opieką ponad 120 niepełnosprawnych. 
Stowarzyszenie, współpracując z innymi podmiotami, również spoza naszego kraju, pozyskuje dla 
swoich podopiecznych m. in. wózki inwalidzkie, sprzęt rehabilitacyjny, a także zaproszenia na 10-
dniowe pobyty wakacyjne w Wielkiej Brytanii. Za środki zebrane podczas zbiórek, kiermaszy 
charytatywnych organizowane są spotkania okolicznościowe, wycieczek szkolne. Ponadto członkowie 
Stowarzyszenia uczestniczyli w utworzeniu sali rehabilitacyjnej, a także ośrodka dziennego dla 
uczniów, którzy zakończyli edukację w SOSW. 

 
 
 
 
 
 
 










