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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Bliżej do ortopedii na Czerwonej Górze 
 
Oddział ortopedyczny w Czerwonej Górze, prawdopodobnie od marca będzie przyjmował 
pacjentów. Możliwe jest to po ukazaniu się rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, które 
następnie podpisał prezes NFZ. Rzecznik świętokrzyskiego oddziału NFZ Beata 
Szczepanek wyjaśnia, że ogłoszenie konkursu będzie możliwe dopiero jednak w 
przyszłym tygodniu, ponieważ wciąż nie są gotowe systemy informatyczne, 
przygotowywane przez zewnętrzną firmę. Po jego uruchomieniu, konkurs zostanie 
ogłoszony w ciągu dwóch, trzech dni. Fundusz zarezerwował juz pieniądze na nowy 
oddział. Ortopedia w Czerwonej Górze będzie liczyła 35 łóżek. W Kielcach i powiecie 
kieleckim jest tylko jeden oddział tej specjalności w szpitalu na Czarnowie. Jednostka 
obsługuje pół miliona mieszkańców regionu. 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Finansowanie inwestycji głównym tematem konwentu 
 
Finansowanie inwestycji w latach 2014 - 2020, zwłaszcza tych, które łączą naukę z 
biznesem, będzie głównym tematem Konwentu Marszałków Województw w 
Świętokrzyskiem. Pierwsze, z trzech spotkań, odbędzie się 6 i 7 lutego w Kielcach. 
Oprócz marszałków, wezmą w nim udział wicepremierzy: Elżbieta Bieńkowska i Janusz 
Piechociński oraz Komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu Janusz Lewandowski. Do Kielc 
przyjadą też m.in. ministrowie: nauki i szkolnictwa wyższego oraz pracy i polityki 
społecznej. Członek zarządu województwa świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski 
stwierdził, że najważniejszym celem obrad będzie wypracowanie zapisów, 
umożliwiających jak najlepsze korzystanie z unijnych pieniędzy w nowym budżecie. Jak 
dodał gwarantuje to lista gości, którzy podejmują ważne decyzje w tej sprawie. Obrady 
będą poświęcone instrumentom wsparcia przedsiębiorczości i nowemu podejściu do 
innowacyjności. Obradom konwentu będzie towarzyszyć posiedzenie Regionalnego 
Forum Inteligentnych Specjalizacji, w skład którego wchodzą przedstawiciele urzędów 
marszałkowskich z całego kraju. Kolejne świętokrzyskie Konwenty Marszałków odbędą się 
w kwietniu w Busku Zdroju, gdzie tematem wiodącym będzie ochrona środowiska, 
ekologia i rozwój obszarów wiejskich oraz w maju w Sandomierzu. Tu obrady będą 
dotyczyć turystki. 
 
 



SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    
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. 

 
 








