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SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    
Polska młodzież z Litwy z wizytą na Kielecczyźnie   
 
O sportowych pasjach i możliwościach, o turystycznym potencjale województwa świętokrzyskiego, o 
pielęgnowaniu polskości rozmawiała z członkiem zarządu województwa świętokrzyskiego Piotrem Żołądkiem 
polska młodzież z Bezdanowa na Litwie. 20 – osobowej grupie młodzieży, która bierze udział  w sportowych 
turniejach odbywających się w regionie o miejscach do uprawiania sportu w Świętokrzyskiem oraz o 
programach wspierających aktywność fizyczną opowiedział dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki  Urzędu Marszałkowskiego Jacek Kowalczyk. Polska młodzież w regionie przebywa na 
zaproszenie Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. Bierze udział w turniejach, które rozgrywają się w 
regionie, między innymi w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Hetman Cup Włoszczowa 2015. - Witam 
Was w sercu Polski i cieszę się, że ten pobyt spożytkujecie na zwiedzanie naszego regionu, który jest 
atrakcyjny przyrodniczo, bogaty w ciekawe zabytki, a także posiada nowoczesną infrastrukturę do uprawiania 
sportu – mówił Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, który opowiedział także o tym 
w jaki sposób samorząd województwa promuje młode talenty i je wspiera. Wspomniał również o sportowym 
potencjale regionu oraz o czołowych drużynach: KS Vive Turon Kielce, czy Koronie Kielce S.A.  Młodzież 
przyjechała z opiekunami Edytą Klimaszewską, nauczycielką języka polskiego oraz Henrykiem Rawdo, 
nauczycielem wychowania fizycznego. Opiekunowie nauczają w  szkole w Bezdanowie na Litwie, do której 
uczęszcza w sumie 130 uczniów z klas ( I – XII) w wieku od 7 do 18 lat.  – Niektórzy są teraz w  Polsce po raz 
pierwszy i są zachwyceni gościnnością, dostępnością obiektów sportowych oraz tym, że wszyscy mówimy w 
języku ojczystym – mówiła Edyta Klimaszewska, która opowiedziała jak wygląda nauka w polskich szkołach na 
Litwie, których w rejonie wileńskim jest około 30. Przy niektórych działają koła sportowe, na których młodzież 
po zajęciach lekcyjnych uprawia: tenis stołowy, piłkę nożną, siatkówkę, czy koszykówkę. Na koniec spotkania 
Pani Edyta podarowała symboliczny, tradycyjny czarny chleb wileński, zapraszając na Ziemię Wileńską. Goście  
Litwy w  regionie zobaczą między innymi: Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Kadzielnię, stadion – 
Arenę Kielce oraz skorzystają z basenów we Włoszczowie i Strawczynie. 
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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Bliżej połączenia szpitalika i szpitala wojewódzkiego 
 
Komisja Zdrowia Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego jednogłośnie opowiedziała się za 
połączeniem Szpitala Wojewódzkiego z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym w Kielcach. Za 
projektem uchwały w tej sprawie zagłosowali wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie 
komisji. W obradach nie wzięło udziału 3 członków komisji w tym dwóch z PiS Andrzej Kryj i 
Waldemar Wrona, a także Grzegorz Gałuszka z PSL. Nowy dyrektor szpitala wojewódzkiego 
Andrzej Domański, który jest odpowiedzialny za łączenie lecznic, poinformował, że 
przeprowadzka rozpocznie się po 20 sierpnia i potrwa 2-3 dni. Zapewniał, że nikt z 
pracowników szpitala dziecięcego nie straci pracy. Będą natomiast przyjmowane nowe 
pielęgniarki. Jego zadaniem nowy pawilon dziecięcy spełnia wszelkie standardy. Mali pacjenci 
będą leczeni w zdecydowanie lepszych warunkach niż do tej pory. Te opinie podzielił 
przewodniczący Komisji Zdrowia Sławomir Marczewski, który podkreślił, że dyskusja w czasie 
dzisiejszego posiedzenia komisji była rzeczowa i merytoryczna. Ostateczna  decyzję w sprawie 
połączenia szpitali Sejmik województwa Świętokrzyskiego podejmie na piątkowej sesji. 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „ KIELCE”    
Dwie firmy chcą dostarczyć województwu kolejny pociąg 
 
Dwie firmy są zainteresowane dostarczeniem samorządowi województwa świętokrzyskiego 
kolejnego pociągu. Trójczłonowy skład ze 150 miejscami siedzącymi ma oferować podróżnym 
standard zbliżony do Impulsów, które trafiły na świętokrzyskie tory w tym roku. Dyrektor 
Wojewódzkiego Zarządu Transportu Arkadiusz Kubiec informuje, że w zaproponowanych przez 
dwie firmy ofertach różnice dotyczą nie tylko ceny, ale również gwarancji na pociąg. Pesa chce 
za pojazd niespełna 12 mln zł i udziela 10-letniej gwarancji. Newag  wycenił pociąg na nieco 
ponad 16 mln zł, i daje 5 letnią gwarancję. Arkadiusz Kubiec dodaje, że nowy pociąg ma trafić 
do świętokrzyskich kolejarzy najpóźniej na początku przyszłego roku. Świętokrzyski Oddział 
Przewozów Regionalnych posiada w sumie 28 składów. 12 z nich to nowoczesne pociągi. 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „ KIELCE”    
Włoszczowa: Trwają ustalenia w sprawie obwodnicy 
 
W Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbędą się konsultacje społeczne, dotyczące 
przebiegu planowanej obwodnicy Włoszczowy. Rozpoczną się jutro o godzinie 17.00. Podczas 
pierwszych spotkań drogowcy przedstawili kilka propozycji. Zostały one jednak oprotestowane 
przez mieszkańców ulic: Głowackiego i Leśnej, dlatego urzędnicy poprosili projektanta o 
przygotowanie nowych rozwiązań. Jak informuje starosta włoszczowski Jerzy Suliga - zostaną 
one przedstawione podczas kolejnych konsultacji. Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich Damian Urbanowski mówi, że w sumie mieszkańcom przedstawionych zostanie 
10 rozwiązań. Dwa nowe zakładają ominięcie ulicy Głowackiego i poprowadzenie drogi nad 
Centralną Magistralą Kolejową.  Dyrektor dodaje, że wnioski, uwagi i zastrzeżenia  będzie 
można składać pisemnie przez dwa tygodnie. Obwodnica Włoszczowy będzie kosztować 90 
milionów złotych. Urzędnicy i drogowcy zakładają, że prace rozpoczną się w 2017 roku, a 
zakończą dwa lata później. 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „ KIELCE”    
Andrzej Domański dyrektorem szpitala wojewódzkiego 
 
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jednogłośnie powołał Andrzeja Domańskiego na 
stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Kielcach. Dwa tygodnie temu 
Domański wygrał konkurs na to stanowisko. Jak argumentował przewodniczący komisji 
konkursowej Kazimierz Kotowski - kandydat przedstawił najlepszą koncepcję rozwoju 
największego w regionie szpitala. Andrzej Domański nie zapowiada radykalnych zmian w 
lecznicy. Chce kontynuować pomysły swoich poprzedników. Najpoważniejszym wyzwaniem 
będzie przeprowadzenie połączenia szpitala wojewódzkiego ze szpitalem dziecięcym. Wciąż 
jednak nie wiadomo, kiedy ten proces się rozpocznie. Andrzej Domański od stycznia pełnił 
obowiązki dyrektora lecznicy przy  ul. Grunwaldzkiej, kiedy na emeryturę odszedł długoletni 
dyrektor szpitala Jan Gierada. Wcześniej, przez wiele lat był jego zastępcą. 
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SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    
Peleton gwiazd na szlaku Green Velo   
 
Edyta Herbuś, Maja Bohosiewicz, Joanna Jabłczyńska, aktor Przemek Cypryański, dziennikarze 
sportowi Maciej Iwański i Rafał Patyra oraz Kabaret Skeczów Męczących będą promować szlak 
Greeen Velo w cyklicznych filmach, których emisję zaplanowano w sierpniu. W filmie nie 
zabranie świętokrzyskich elementów. Ostatnio w Kielcach, Sielpi , Oblęgorku, gdzie przebiega 
rowerowy szlak  kręcono spoty z gwiazdami. Całość przybrała formę zabawnej rywalizacji, a 
najlepszych rowerzystów z peletonu gwiazd nagrodził wicemarszałek Jan Maćkowiak oraz 
dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego oraz prezes ROT WŚ Jacek Kowalczyk. Nagrywanie w Świętokrzyskiem 
zaczęło się od kieleckiego rezerwatu geologicznego Kadzielnia. W pobliskim skate parku 
rowerzyści- zawodowcy wykonywali popisowe triki. Jednak trasa do przejechania dla gwiazd 
była znacznie prostsza i przyjemniejsza, ponieważ Green Velo to przede wszystkim szlak dla 
całych rodzin. Wyzwaniem okazało się przejechanie fragmentu szlaku w specjalnych okularach – 
alkogoglach, które symulowały przejazd „pod wpływem”. Dzięki temu uczestnicy przekonali się 
dlaczego nie wolno jeździć po spożyciu alkoholu. Taki niełatwy fragment ekipa nagrała w 
Oblęgorku, gdzie znajduje się Muzeum Henryka Sienkiewicza. Ten polski noblista w wolnych 
chwilach był cyklistą. Zmagania zakończyły się w Siepli, w pobliżu mostu rowerowego. Właśnie 
tu kończy się, lub zaczyna najdłuższa trasa rowerowa w Polsce - Green Velo. Najlepszych 
rowerzystów z peletonu gwiazd wyróżnił wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Jan 
Maćkowiak oraz prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego 
Jacek Kowalczyk. 

 
 
 
 
 


