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Zmniejszyła się umieralność noworodków w szpitalu na Czarnowie
O ponad połowę zmniejszyła się umieralność noworodków w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym w Kielcach. Jeszcze kilka lat temu na 1000 noworodków statystycznie
umierało ponad ośmioro dzieci. W ubiegłym roku na 1000 urodzeń, zmarło czworo
dzieci. Jak wyjaśnia dyrektor lecznicy Jan Gierada, sytuacja poprawiła się po otwarciu na
Czarnowie oddziału neonatologicznego, który zapewnia
specjalistyczną opiekę na
najwyższym poziomie. W ubiegłym roku w szpitalu na Czarnowie urodziło się 1475
dzieci, a w 2012 roku 1137. Jednak, jak przyznaje ordynator oddziału neonatologicznego
Grażyna Pazera, mimo postępu medycyny, nie wszystkie noworodki da się uratować. W
2013 roku w oddziale intensywnej terapii, na który trafiają najbardziej chore dzieci,
leczonych było 109 noworodków, 6 z nich zmarło. Zmniejszenie umieralności
noworodków wynika także z tego, że kobiety ciężarne coraz częściej korzystają z badań
prenatalnych, dzięki którym jeszcze przed urodzeniem dziecka można wykryć ewentualne
wady płodu i rozpocząć terapię.
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Modernizacja tras nr 73 i 74 priorytetem dla regionu
Dla dalszego rozwoju regionu świętokrzyskiego kluczowa jest modernizacja tras nr 73 i
74. O najważniejszych inwestycjach w latach 2014 - 2020 z członkami Zarządu
Województwa rozmawiała w Kielcach wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.
Marszałek Adam Jarubas poinformował także o planach budowy południowo - wschodniej
obwodnicy Kielc, która mogłaby być zrealizowana z pieniędzy Kieleckiego Obszaru
Funkcjonalnego. Innym priorytetem są dwie drogi wojewódzkie: Kielce - Staszów oraz
Chęciny - Małogoszcz, a także wspólny projekt z Małopolską, czyli most w Korczynie. Nie
mniej ważna jest budowa łącznicy kolejowej Czarna - Włoszczowa umożliwiająca
połączenie istniejącej sieci z Centralną Magistralą Kolejową. Marszałek chciałby, by jak
najwięcej świętokrzyskich projektów znalazło się w programach centralnych. Na ten temat
do końca lutego władze regionu będą rozmawiać z Ministerstwem Infrastruktury i
Rozwoju. Ich finałem będzie umowa w formie planu, jaką region podpisze z rządem.
Minister Iwona Wendel dobrze oceniała zarówno priorytety regionu, jak też wtorkowe
spotkanie. Jej zdaniem są to wyważone i dobrze przemyślane propozycje. Nie chciała
jednak mówić o szczegółach. W ramach RPO świętokrzyskie dostanie prawie 1 miliard
400 milionów euro, natomiast z programu Polska Wschodnia, 400 milionów euro.
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Przed pierwszym konwentem w Świętokrzyskim

Finansowanie inwestycji w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 ze szczególnym uwzględnieniem relacji łączących
naukę z gospodarką będzie tematem przewodnim pierwszego Konwentu Marszałków Województw RP, który odbędzie się
pod świętokrzyskim przewodnictwem. Początek obrad władz samorządów 16 województw - 6 lutego w Kielcach. Wezmą w
nich udział przedstawiciele Unii Europejskiej, rządu, organizacji rządowych i pozarządowych oraz ludzie ze świata nauki i
biznesu. Marszałkowie województw przyjadą do Kielc 5 lutego. Obrady Konwentu Marszałków Województw RP rozpoczną się
w czwartek o godz. 9 w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Dobór tematyki zagadnień przedstawianych na
poszczególnych sesjach Konwentu, nawiązywał będzie głównie do kwestii związanych z absorbowaniem środków
strukturalnych w przywołanym horyzoncie czasowym, który dla Polski może okazać się najbardziej sowitym okresem
dostępności budżetu unijnego i ostatnią szansą wejścia na ścieżkę szybkiego rozwoju gospodarczego wszystkich regionów
kraju. Czwartkowe obrady otworzy marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas. Dyskusja będzie poświęcona
istniejącym i planowanym instrumentom wsparcia przedsiębiorczości. Kierunek, w jakim zmierzają plany prorozwojowe w
tym kontekście, obejmuje wzmocnienie istniejących ośrodków, jak również tworzenie wyspecjalizowanego, kompleksowego
systemu instytucjonalnego wsparcia biznesu. Ta część dyskusji wzmocniona będzie wystąpieniami prezesów kluczowych
agencji rządowych zajmujących się tematyką (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Informacji i
Inwestycji Zagranicznych S.A.) oraz prezentacją osiągnięć np. Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach. Udział w
debacie zapowiedzieli Beata Oczkowicz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz wicepremier Janusz
Piechociński. Po zakończeniu pierwszego dnia obrad, goście Konwentu Marszałków Województw RP przejadą do Tokarni,
gdzie zwiedzą Skansen Muzeum Wsi Kieleckiej.W piątek obrady będą kontynuowane od godz. 9, tym razem w Best Western
Grand Hotel w Kielcach. Obrady będą skupione wokół nowego podejścia do wsparcia szeroko pojętej innowacyjności, a w
szczególności ideologii smart specialization strategy wprowadzonej przez Komisję Europejską w obecnej perspektywie
finansowej. Swoje wystąpienia wygłoszą Janusz Lewandowski - komisarz ds. programowania finansowego i budżetu Komisji
Europejskiej, Marek Prawda - ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP przy UE, Elżbieta Bieńkowska - wicepremier i
minister infrastruktury i rozwoju oraz Władysław Kosiniak-Kamysz - minister pracy i polityki społecznej. Mowa będzie
również o roli mediów w budowaniu lokalnej tożsamości. Obradom Konwentu towarzyszyło będzie posiedzenie
Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji, w skład którego wchodzą przedstawiciele urzędów marszałkowskich z całej
Polski. Ich zadaniem jest przybliżanie administracji do najbardziej efektywnego przejścia z absorbowania środków na
wysokowydajne inwestowanie i zwrot z wspieranych inwestycji, co jest odzwierciedleniem nowego podejścia do wydawania
funduszy unijnych.
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Kielce: Regionalna Organizacja Turystyczna wspiera edukację hotelarzy
Kursy zawodowe, płatne staże, doposażenie szkoły pozwalające na praktyczną naukę turystyki i hotelarstwa, zakłada
projekt Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, realizowany w Zespole Szkół
Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach. Partnerem w realizacji przedsięwzięcia jest brytyjska firma, zajmująca
się szkoleniami w branży turystycznej i hotelarskiej. Jak mówiła we wtorek podczas konferencji prasowej dyrektor biura
zarządu świętokrzyskiej ROT Małgorzata Wilk-Grzywna, badania pokazują, że branża turystyczna w regionie potrzebuje
pracowników z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi i dobrą znajomością języków obcych. Dlatego też
organizacja - zajmująca się głównie tworzeniem i promocją produktów turystycznych - zdecydowała się wesprzeć
projekt edukacyjny. W projekcie, który potrwa dwa lata, będzie uczestniczyło 200 uczniów szkoły, kształcącej w
kierunkach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej i technik ekonomista. Zaplanowano szkolenia dotyczące
m. in.: rachunkowości w hotelarstwie i ubezpieczeń społecznych w krajach Unii Europejskiej, pilotażu i przewodnictwa
wycieczek, organizacji turystyki. Będą też kursy: pracy kelnera, baristy, barmana, obsługi nowoczesnych urządzeń w
hotelarstwie, obsługi gościa w pokoju hotelowym oraz technik sprzedaży w hotelarstwie i gastronomii. W kształtowaniu
umiejętności praktycznych mają pomóc wyposażone dzięki realizacji projektu sale szkolne, zaaranżowane na
trzygwiazdkowy pokój hotelowy, kawiarnię z barem i biuro podróży. - Uczniowie przychodzą na zajęcia, jak do pracy.
Mają za zadnie obsłużyć gościa w hotelu, sprzątnąć pokój w ramach odpowiednich procedur, czy obsłużyć gościa w
barze i kawiarni - mówił nauczyciel przedmiotów zawodowych w szkole, Bartosz Prońko. Przewidziano także spotkania
z doradcami zawodowymi. Podczas szkoleń uczniowie poznają też kulturę i krajoznawstwo Wielkiej Brytanii. W wakacje
14 wyróżniających się uczestników projektu, weźmie udział w dwutygodniowym wyjeździe studyjnym do brytyjskiego
Bournemouth – największego ośrodka obsługi ruchu turystycznego na Wyspach. Poznają zasady funkcjonowania
tamtejszych hoteli, lokali gastronomicznych i instytucji obsługujących ruch turystyczny. Będą uczestniczyli w
warsztatach zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii, w zakresie turystki. 40 osób
odbędzie płatne staże zawodowe na terenie województwa świętokrzyskiego - w hotelach, restauracjach, biurach
podróży i biurach rachunkowych. Dzięki realizacji projektu w szkole wyremontowano bibliotekę i wyposażona ją w
nowe, specjalistyczne podręczniki dotyczące hotelarstwa, turystyki oraz ekonomii ze wskazaniem na rachunkowość i
podatki w turystyce. Obok powstała multimedialna czytelnia oraz pracownia komputerowa. Projekt o wartości ponad 1,2
mln zł, został dofinansowany ze środków Unii Europejski, w ramach programu Kapitał Ludzki.

