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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Migracja lekarzy czymś normalnym? 
 
Przemieszczanie się lekarzy jest normalnym procesem i nie stanowi problemu dla 
funkcjonowania służby zdrowia - tak wicemarszałek województwa Grzegorz Świercz 
komentuje zapowiedź odejścia ze szpitala na Czarnowie w Kielcach 4 lekarzy ortopedów. 
Mają oni pracować w szpitalu w Czerwonej Górze, gdzie oddział ortopedii dopiero 
powstaje i ma zostać otwarty w marcu. Grzegorz Świercz dodaje, że lekarz ma prawo 
zmienić pracę, a drugi oddział ortopedii jest bardzo potrzebny. - Raczej nie ma 
możliwości utworzenia tego drugiego oddziału na Czarnowie. Z wcześniej prowadzonych 
rozmów jasno wynika, że NFZ i tak nie zwiększy wtedy kontraktu - powiedział Grzegorz 
Świercz. Wicemarszałek zapewnił, że pacjenci nie ucierpią i dla nich tak naprawdę nic się 
nie zmieni. - Czy lekarz pracuje na Czarnowie czy w Czerwonej Górze, to jest to obszar 
tego samego miasta. Dostępność do lekarza się nie zmieni - zapewnił wicemarszałek. 
Gość Radia Kielce jest podato przekonany, że dyrektor szpitala na Czarnowie Jan Gierada 
znajdzie specjalistów, którzy będą pracowali na ortopedii. Jan Gierada uważa natomiast, 
że tworzenie nowej jednostki, kosztem lecznicy na Czarnowie nie jest właściwe. W jego 
opinii, szpitale podlegające marszałkowi powinny ze sobą współpracować, a nie 
konkurować. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Spotkanie świąteczne „Polska wigilia" w Brukseli 
 
Województwo Świętokrzyskie przejmuje roczną koordynację nad Domem Polski 
Wschodniej w Brukseli. Inauguracja odbędzie się dziś podczas spotkania świątecznego 
„Polska Wigilia” zorganizowana wspólnie przez Dom Polski Wschodniej i Ambasadora 
Rzeczypospolitej Polskiej w Belgii Artura Harazima. Przewodnictwo nad działalnością 
placówki w stolicy Unii Europejskiej, będącej przedstawicielstwem pięciu polskich 
województw i korzystającej z unijnego programu „Polska Wschodnia” oznacza organizację 
konferencji tematycznych i cyklu spotkań pod nazwą „Kawa z Ekspertem”, do których 
zapraszani są przedstawiciele Komisji Europejskiej w celu prezentacji problemów 
regionów Polski Wschodniej – wyjaśnia Grzegorz Orawiec dyrektor Departamentu Polityki 
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. Grzegorz Orawiec przypomina, że w przyszłym 
roku Polska obchodzić będzie 10-lecie przystąpienia do Unii Europejskiej i będzie to 
doskonała okazja do promocji naszego regionu w Brukseli. Podczas dzisiejszej „Polskiej 
Wigilii” w Brukseli zaprezentowane zostaną produkty, związane z dziedzictwem 
kulinarnym 5 województw Polski Wschodniej, czyli świętokrzyskiego, podkarpackiego, 
podlaskiego, lubelskiego i warmińsko–mazurskiego, m.in. owoce i soki z 
Sandomierszczyzny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SERWIS ITERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP   
Odlotowa Kapsuła 5d wyróżniona w Warszawie 
 
W dniach 28-30 listopada 2013 roku w Warszawie odbywała  się  XXI edycja 
Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw Tour & Travel. Świętokrzyskie 
stoisko targowe z Odlotową Kapsułą 5D otrzymało wyróżnienie za najbardziej oryginalne 
i profesjonalne stoisko Targowe „Homo Turisticus”. Po raz pierwszy poza województwem 
zaprezentowano nowe stoisko targowe z Odlotową Kapsułą 5D. Odwiedzający mogli 
poczuć na wyciągnięcie ręki urokliwe zakątki naszego regionu zasiadając w fotelu 
odlotowej kapsuły. Zainteresowanie nowatorską formą prezentacji i promocji regionu 
świętokrzyskiego było bardzo duże, odwiedzający zapisywali się i czekali w kolejkach, 
aby przekonać się na własne oczy, co można zobaczyć i przeżyć w Świętokrzyskiem.  
Odlotowe stoisko zostało zauważone przez dziennikarzy i gospodarzy targów -
wyróżnienie za najbardziej oryginalne i profesjonalne stoisko Targowe „Homo Turisticus”. 
Poza projekcją filmu 5D, przygotowano wiele folderów promocyjnych dla gości, którzy 
licznie odwiedzali nasze stoisko i pytali o możliwość spędzenia aktywnego weekendu w 
naszym regonie w okresie zimowym (narty), szlaki piesze i rowerowe oraz atrakcje dla 
rodzin z dziećmi. Wśród biur podróży i odwiedzających nas szkół, najczęstsze pytania 
dotyczyły bazy noclegowej i  możliwości organizacji  ”zielonych szkół”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


