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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Ginekologia w szpitalu na Czarnowie zostanie powiększona 
 
Oddział ginekologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach powiększy się o 
przynajmniej 15 łóżek. Możliwe to będzie dzięki przeprowadzce oddziału patologii ciąży 
do pomieszczeń, które zajmował oddział neurochirurgii, informuje dyrektor lecznicy, Jan 
Gierada. Obecnie na oddziale ginekologicznym znajduje się ponad 60 łóżek. Jak 
informuje ordynator oddziału neonatologicznego w szpitalu na Czarnowie, dr Grażyna 
Pazera, powiększenie oddziału jest potrzebne ze względu na zwiększającą się liczbę 
porodów w szpitalu. W ubiegłym roku w tej lecznicy urodziło się 1475 dzieci, a w 2012 
roku 1137. Oddział ginekologiczny w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach 
zostanie powiększony najpóźniej do końca kwietnia.  
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Płatne staże dla uczniów ekonomika 
 
200 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach skorzysta z 
płatnych staży i kursów, przygotowujących ich do podjęcia pracy w zawodach: barmana, 
kelnera i baristy. Również szkolne sale mają zostać zaaranżowane w taki sposób, aby 
przypominać rzeczywiste pokoje hotelowe, kawiarnie i biura podróży. Uczniowie, podczas 
zajęć będą np. obsługiwać gościa w hotelu, albo sprzątać pokój, według odpowiednich 
procedur. Realizowany wspólnie z Regionalną Organizacją Turystyczną projekt przewiduje 
także przeprowadzenie szkoleń, dotyczących rachunkowości w hotelarstwie, pilotowania 
wycieczek oraz organizacji turystyki. 14 najlepszych uczniów weźmie udział w 
dwutygodniowym, wakacyjnym wyjeździe studyjnym do największego brytyjskiego 
ośrodka obsługi ruchu turystycznego. Poznają zasady funkcjonowania tamtejszych hoteli 
i lokali gastronomicznych. Ponadto będą uczestniczyli w warsztatach zakładania i 
prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Kolejnych 40 wyróżniających 
się osób odbędzie płatne staże zawodowe w województwie świętokrzyskim, m.in. w 
hotelach, restauracjach i biurach rachunkowych. Projekt, który potrwa dwa lata, został 
dofinansowany z unijnych dotacji. 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Szpital w Czerwonej Górze wzbogaci się o nowoczesną aparaturę 
 
Aparaturę naukowo - badawczą zakupi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej 
Górze. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi lekarze zatrudnieni w lecznicy przeprowadzać 
będą badania naukowe w takich dziedzinach, w których do tej pory nie było to możliwe. 
Chodzi o chirurgię klatki piersiowej, anestezjologię oraz ortopedię - informuje zastępca 
dyrektora lecznicy, Marzanna Bełtowska - Gołuch. Zakupione zostaną m. in. wieże 
artroskopowe, dzięki którym można dokładnie obejrzeć wnętrze stawu oraz wyleczyć np. 
uszkodzenia pourazowe, czy zwyrodnieniowe. Lecznica zakupi także tor wizyjny, który 
wykorzystywany będzie do badań związanych z chorobami narządów klatki piersiowej. 
Aparatura, która do szpitala trafi w marcu, kosztowała prawie 2 mln zł.  
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1,4 mln zł z ministerstwa na ochronę zabytków w regionie 
 
Co najmniej dziesięć projektów dotyczących ochrony i konserwacji zabytków z województwa 
świętokrzyskiego, otrzyma pieniądze z programu operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Łączna pula środków jaka trafi do regionu to prawie 1,4 mln zł. Najwięcej 
środków w tegorocznym rozdaniu trafi do Sandomierza. Tamtejsza Biblioteka Diecezjalna 
będzie mogła zrealizować dwa projekty. Pierwszy wyceniony na 200 tys. zł dotyczy konserwacji 
pięciu piętnastowiecznych rękopisów znajdujących się w zbiorach placówki. Drugi, który 
otrzyma wsparcie tej samej wysokości, zakłada prace ratownicze - m.in. oczyszczenie i 
zabezpieczenie 293 inkunabułów, również z XV w. Pieniądze otrzyma także sandomierska 
bazylika katedralna na konserwację ołtarza p.w. bł. Wincentego Kadłubka, powstałego w latach 
1772-1774. Na ten cel z ministerstwa trafi 85 tys. zł. Jak powiedział Jacek Kowalczyk, dyrektor 
departamentu Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, cieszą także dotacje przyznane na zabytki 
Wiślicy. - To jedno z miejsc, które sięga początków państwa polskiego, szczególnie cennych na 
historycznej i kulturalnej mapie regionu – podkreślił. Ze środków resortu kultury w Wiślicy będą 
kontynuowane prace przy elewacji Domu Długosza z 1460 r. Na ten cel trafi 200 tys. zł. Nieco 
mniej, bo 150 tys. przeznaczono na konserwację siedemnastowiecznego lapidarium wraz z 
dwunastowiecznymi płaskorzeźbami w rezerwacie archeologicznym znajdującym się w 
podziemiach wiślickiej bazyliki. 200 tys. zł skierowano na dokończenie konserwacji wschodniej 
i południowej elewacji gotyckiego kościoła św. Mikołaja w Bejscach (pow. kazimierski) z XIV w.  
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1,4 mln zł z ministerstwa na ochronę zabytków w regionie 
 
Prace mają polegać na m.in. na przywróceniu pierwotnej estetyki oraz wzmocnieniu 
murów zabytku. Według wykazu zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wsparcie w wysokości 150 tys. trafi na prace 
konserwatorskie w drewnianym, osiemnastowiecznym kościele św. Szczepana w 
Mnichowie koło Jędrzejowa. Według części przewodników, zabytek jest prawdopodobnie 
jedynym w Polsce (według innych także w Europie) ocalałym drewnianym kościołem z 
rokokowym wystrojem. Pieniądze z resortowego programu otrzyma prehistoryczna 
kopalnia krzemienia pasiastego w Krzemionkach koło Ostrowca Świętokrzyskiego. 60 tys. 
zł trafi na prace górnicze (zabezpieczająco-konserwatorskie) w tzw. galerii turystycznej 
zlokalizowanej w podziemnych wyrobiskach. Wśród pozytywnie rozpatrzonych projektów 
znalazły się także prace konserwatorskie polichromii w kościele filialnym p.w. Wszystkich 
Świętych z XIV w. w Szydłowie koło Staszowa oraz remont dworu z XIX w. w Gorzkowie w 
powiecie kazimierskim. Jak powiedział Kowalczyk "teraz mówimy o co najmniej 10 
projektach, trwa bowiem jeszcze procedura odwoławcza dla tych zabytków, które nie 
otrzymały grantów". Zakończy się ona 10 lutego. Jak wyjaśniono na stronie internetowej 
resortu kultury celem priorytetu "Dziedzictwo kulturowe – ochrona zabytków" jest 
"zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i 
rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele 
publiczne". 



SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    
Świętokrzyski RPO tematem rozmów w Brukseli 
 
W Brukseli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach  prowadzili rozmowy na 
temat zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Podczas 
spotkań województwo świętokrzyskie reprezentowali: Grzegorz Orawiec, dyrektor 
Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego i Krzysztof Wójcik – kierownik oraz pracownicy Biura Regionalnego 
Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, Departamentu Polityki Regionalnej. Podczas 
spotkania z  Partick`iem Amblard, szefem Dyrektoriatu Generalnego Komisji Europejskiej 
ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz jego współpracownikami  rozmawiano m.in. na 
temat realizacji kluczowych dla Województwa Świętokrzyskiego zadań w ramach alokacji 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedstawiciele Urzędu zaprezentowali 
stanowisko w kontekście podziału środków w programie operacyjnym, wniosków z 
konsultacji społecznych oraz dywersyfikacji terytorialnej i tematycznej w ramach Budżetu 
UE na lata 2014 – 2020. Natomiast, w siedzibie Domu Polski Wschodniej w Brukseli 
odbyło się spotkanie z przedstawicielami Dyrektoriatu Generalnego Komisji Europejskiej 
ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego: Szymonem Pogorzelskim – 
menadżerem programu oraz Iwoną Gańko – oficerem programowym. Tematem rozmów 
była perspektywa finansowa 2014-2020 w obszarze narzędzi wspierania polityki 
społecznej na poziomie regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji 
Komisji Europejskiej w przedmiotowej sprawie w kontekście prac nad Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego. 






