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SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP     
Największy projekt w Europie 
 
Uroczyste rozpoczęcie robót nastąpiło w Kielcach. Jest to największy z dotychczasowych projektów 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Projekt „Sieć Szerokopasmowa 
Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Wartość przedsięwzięcia to ponad 
200 mln złotych. W ramach projektu w województwie zostanie wybudowane około 1400 km sieci 
światłowodowej, 8 węzłów szkieletowych i 135 węzłów dystrybucyjnych. Prace projektowe rozpoczęły się na 
początku 2013 roku i była to najbardziej czasochłonna część inwestycji. - Jest to największy projekt w Polsce, 
a także w całej Europie. Już sama notyfikacja projektu nie była prosta, a koszt stworzenia dokumentacji w 
jednym województwie wyniósł aż 7 mln złotych. Najważniejsze jest to, że cała praca projektowa została 
zakończona w województwie świętokrzyskim i teraz będziemy z tygodnia na tydzień monitorować kolejne 
prace nad projektem. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w projekt, szczególnie panu marszałkowi 
za nadzorowanie tej inwestycji - mówiła podczas spotkania Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju. Celem projektu jest umożliwienie do końca 2015 roku ponad 90% mieszkańców 
województwa świętokrzyskiego, korzystania z szybkiego i konkurencyjnego cenowo internetu. Powstająca sieć 
światłowodowa otwiera przed detalicznymi operatorami telekomunikacyjnymi możliwość doprowadzenia 
Internetu do instytucji, firm i gospodarstw domowych w całym regionie. - Ten projekt mocno przełoży się na 
konkurencyjność naszego województwa. Jest to dla nas ogromna szansa, aby zniwelować opóźnienia 
rozwojowe regionu. Cieszymy się, że tyle jest już zrobione, a przygotowanie go zajęło trochę czasu. 
Doprowadzi on nie tylko do szerszego dostępu do internetu, ale również do obniżenia jego kosztów dla 
mieszkańców. Jest to niewątpliwie projekt epokowy - mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam 
Jarubas. Aktualnie wykonawcy posiadają mapy do celów projektowych pokrywające praktycznie całość 
przebiegu sieci. Uzyskano już około 26% zezwoleń na rozpoczęcie prac budowlanych i przekazano 11 placów 
budowy. Prace zaczynają się m.in. na relacjach szkieletowych : Włoszczowa - Jędrzejów, Sandomierz - 
Ostrowiec Świętokrzyski, Jędrzejów - Kazimierza Wielka. 
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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Nowy rodzaj operacji w WSZ w Kielcach 
 
Neurochirurdzy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach rozpoczęli 
wykonywanie skomplikowanych operacji usunięcia zakrzepów w tętnicy mózgowej, które 
powodują udar mózgu. Do tej pory takich pacjentów leczono zachowawczo. Zastosowanie 
metody operacyjnej, przyśpiesza proces leczenia - wyjaśnia Igor Szydłowski z oddziału 
neurochirurgii szpitala na Czarnowie. Pierwszy zabieg został przeprowadzony w lecznicy 
w ubiegłym tygodniu. Jak dodaje Igor Szydłowski, jest on nie tylko trudny pod względem 
technicznym, ale także logistycznym. Pacjent od momentu podejrzenia, że w jego tętnicy 
są zakrzepy, na salę operacyjną musi trafić w ciągu 6 godzin. Lekarze z Czarnowa 
przygotowywali się do przeprowadzenia zabiegu prawie 4 lata - podkreśla zastępca 
dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Bolesław Rylski. Operacje 
usunięcia zakrzepów z tętnic mózgowych przeprowadzane są w kilku polskich szpitalach, 
m.in. w Warszawie i Krakowie.  
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SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP     
12 mld zł dla Świętokrzyskiego z Unii 
 
W ciągu dziesięciu lat naszej obecności w Unii Europejskiej podpisano umowy i wykonano 
zadania na terenie województwa świętokrzyskiego o wartości 20 mld zł – powiedział 
członek zarządu województwa świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski. Gdy zsumować 
wszystkie projekty, okaże się, że dofinansowanie z UE dla Świętokrzyskiego wyniosło 12 
mld 200 mln. Obecnie priorytetem jest rozwój sektora rolno-spożywczego, przetwórstwa. 
Kazimierz Kotowski dodał, że samorząd województwa kładzie nacisk na strategię 
innowacji. To dodatkowy dokument, który jest niezbędny do negocjacji z Komisją 
Europejską. - Regionalny Program Operacyjny w nowym rozdaniu jest Programem 
nakierowanym na gospodarkę i człowieka, 50 proc. środków zostało w nim przeznaczone 
na przedsiębiorczość  - podkreślił członek zarządu województwa świętokrzyskiego. 



PORTAL „ONET.PL”  
Zmieni się otoczenie byłego Pałacu Biskupów Krakowskich 
 
W Kielcach rozpoczęła się przebudowa dziedzińca frontowego byłego Pałacu Biskupów 
Krakowskich, uznawanego za jeden z najcenniejszych zabytków baroku w Polsce. Prace będą 
kosztowały 6,2 mln zł. Obecnie w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich mieści się główna 
siedziba Muzeum Narodowego w Kielcach. Jak wyjaśniła rzeczniczka instytucji Urszula Kinder 
"głównym celem przebudowy jest podkreślenie charakteru barokowej rezydencji oraz 
nawiązanie do historycznego wyglądu placu". W pracach nad projektem rewitalizacji wzorowano 
się m.in. na historycznej ikonografii. Kinder zwróciła także uwagę, że dziedziniec jest 
naturalnym przedłużeniem zrewitalizowanego w ostatnich latach placu Najświętszej Marii Panny 
przed katedrą. Dzięki rozpoczynającym się właśnie pracom oba miejsca będą stanowiły spójną 
przestrzeń. Z dziedzińca frontowego pałacu już jesienią 2012 roku wycięto kilkunastometrowe, 
50-letnie świerki, które przysłaniały fasadę zabytku i stanowiły zagrożenie dla budowli. Już 
wtedy mówiono o planowanej przebudowie dziedzińca. Prace mają zakończyć się jeszcze w 
2014 roku. Koszty inwestycji wyniosą 6,2 mln zł. Będzie ona dofinansowana z Programu 
Operacyjnego Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Pałac Biskupów Krakowskich jest 
najlepiej zachowaną rezydencją z epoki Wazów w Polsce. Został wzniesiony staraniami biskupa 
Jakuba Zadzika w latach 1637-1644. Pierwotnie reprezentował styl renesansowy, a po 
przebudowie - barokowy. Jest jednym z najcenniejszych zabytków Kielc. Profesor Stanisław 
Lorentz nazwał go "kieleckim Wawelem". Od 1971 roku w pałacu mieści się Muzeum Narodowe. 
 
 


