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Listopad 2021 r 

W 2020, ogłoszono, że West Suffolk NHS Foundation Trust jest organizacją, 

która ma zbudować jeden z 40 nowych szpitali do roku 2030 jako część planu 

Government’s Health Infrastructure Plan. Jest to największy program 

budowania szpitali dla nowego pokolenia – niepowtarzalna możliwość 

uzyskania nowej siedziby dla służby zdrowia i innych usług opieki dla osób z 

West Suffolk. 

Wczesna faza, przeprowadzana na początku lata jeszcze przed składaniem 

wniosków w celu uzyskania społecznego zaangażowania w planowanie, 

wyjaśnia, dlaczego Hardwick Manor stał się dla nas preferowaną lokalizacją 

dla nowego szpitala. Zespół naprawdę cieszył się, że mógł się spotkać i 

porozmawiać z tak wieloma osobami, zarówno wirtualnie, jak i 

bezpośrednio; ogółem otrzymaliśmy ponad 800 informacji zwrotnych. 

Informacje zawierają kilka kluczowych kwestii, które wzięliśmy pod uwagę. 

Proces składania wniosku o warunki zabudowy ma na celu ustalenie, czy 

zasady budowy nowego szpitala na terenie Hardwick Manor są możliwe do 

przyjęcia. We wniosku zostanie również zbadana maksymalna wielkość 

każdego budynku, jego lokalizacja oraz inne kwestie zewnętrzne, takie jak 

przepustowość autostrady. 

Uzyskanie wniosku o warunki zabudowy jest ważnym etapem budowy 

nowego szpitala i mamy nadzieję, że będziecie nas Państwo wspierać w 

doprowadzeniu tego przedsięwzięcia do końca. Jeśli wniosek o warunki 

zabudowy zostanie poparty i zatwierdzony, będzie to oznaczać, że teren ten 

może stać się naszym nowym domem a dla Państwa i dla przyszłych pokoleń 

nowym szpitalem. Złożenie wniosku o warunki zabudowy oznacza, że 

jesteśmy o krok bliżej do realizacji tego celu. 

Druga runda publicznych konsultacji przed złożeniem wniosku będzie trwała 

od poniedziałku 1 listopada do niedzieli 12 grudnia. Czekamy na wszelkie 

uwagi dotyczące planów. Dalsze szczegóły dotyczące projektu są dostępne 

na naszej stronie internetowej poświęconej temu projektowi: 

www.wsh.nhs.uk/planning 

 

Karta informacji zwrotnej 

Proszę wypełnić załączoną kartę z informacją zwrotną i odesłać ją do nas 

korzystając z koperty Freepost (nie jest wymagany znaczek) lub proszę 

przynieść ją podczas jednego z naszych wydarzeń. 

 
 
 

Przykładowy obraz tego, jak może 

wyglądać budynek nowego szpitala 

West Suffolk. 
 

Zaangażuj się 

Aby zapewnić każdemu odpowiedni dla niego sposób 

zaangażowania, będziemy korzystać z różnych metod 

zbierania opinii od społeczności. Będzie to obejmowało 

mailing bezpośredni, aktualizacje na stronie 

internetowej projektu, wydarzenia bezpośrednie oraz 

spotkanie online. Pierwsza godzina każdego z naszych 

wydarzeń będzie również przyjazna dla zmysłów. 

Mildenhall 

The Jubilee Centre, Mildenhall, 

Bury St Edmunds, Suffolk, IP28 7HG 

Wtorek 16 listopada - 15:00 - 19:00 

 
Bury St Edmunds 

The Apex, Charter Square, 

Bury St Edmunds, Suffolk, IP33 3FD 

Środa 17 listopada - 14:00 - 20:00 

 
Sudbury 

Assembly Room, Sudbury Town Hall, Old Market 

Place, Sudbury, CO10 1TL czwartek 18 listopada - 

15:00 - 19:00 

 
Haverhill 

Main Hall, Chalkstone Community Centre, Millfields 

Way, Haverhill CB9 0JB czwartek 23 listopada - 14:00 

- 18:00 

 
Newmarket 

Memorial Hall, High Street, Newmarket, Suffolk, CB8 

8JP 

Czwartek 25 listopada - 15:00 - 19:00 

 
Stowmarket 

Main Hall, Stowmarket Community Centre, Hillside, 

Stowmarket, IP14 2BD 

Poniedziałek 29 listopada - 16:00 - 20:00 

 
Brandon 

Brandon Leisure Centre, 20 Church Road, Brandon, 

IP27 0JB 

Czwartek 2 grudnia - 16:00 - 20:00 

 
Thetford 

Main Hall, The Charles Burrell Centre, Staniforth Road, 

Thetford, IP24 3LH  

Wtorek 7 grudnia - 13:00 - 17:00 

 
Wirtualne spotkania online 

Wirtualne spotkanie poniedziałek 22 listopada 19:00, 

można do niego dołączyć za pomocą 
następującego adresu: www.wsh.nhs.uk/Live-event 

 

 

  

http://www.wsh.nhs.uk/planning
http://www.wsh.nhs.uk/Live-event


 

Przegląd 

Orientacyjne ilustracje i plany pokazują, jak może 
wyglądać nowy szpital i co można zrobić na 
terenie Hardwick Manor. Mają one solidne 
podstawy i zostały opracowane w oparciu o 
doświadczenia pacjentów, informacje zwrotne od 
personelu oraz przy centralnym wsparciu rządu i 
NHS, którzy zapewniają wgląd do wniosków 
wyciągniętych z innych projektów o podobnym 
charakterze. 
Nasz wniosek o warunki zabudowy będzie dążył 
do uzyskania maksymalnych korzyści z naszej 
preferowanej lokalizacji w celu zaspokojenia 
wszystkich przyszłych potrzeb zdrowotnych 
określonych przez naszych pracowników i 
pacjentów. Przedstawione orientacyjne ilustracje 
i plany zostały przygotowane biorąc pod uwagę 
pewną elastyczność na przyszłość, jednakże mogą 
one nie odzwierciedlać dokładnie tego, co 
ostatecznie zbudujemy. 
Plany poglądowe i środowiskowe 
Prace nad oceną wpływu projektu, które zostaną 
włączone do naszego wstępnego wniosek o 
warunki zabudowy pokazują, że naszym celem jest 
zminimalizowanie, a tam gdzie to konieczne, 
złagodzenie wpływu budowy nowego szpitala na 
inne obszary, takie jak: krajobraz, ekologia, 
drzewa, gatunki chronione i potencjalne 
zagrożenia powodziowe. Mamy również na 
uwadze wpływ na naszych sąsiadów w kwestii 
wizualnej, hałasu i światła. 
Zdajemy sobie sprawę, że wizyta w szpitalu nie 
zawsze jest przyjemnym doświadczeniem, może 
być stresująca i wywoływać niepokój. Wzięliśmy 
pod uwagę te opinie i uwzględniliśmy je we 
wstępnych projekcie potencjalnego nowego 
budynku szpitala; okrągły budynek będzie 
pierwszym widocznym elementem tego podejścia 
i symbolizuje „gościnną twarz”. 
Rozbudowane bloki zwane „ramionami” 
umożliwiają maksymalne wykorzystanie światła i 
widoków i są gotowe na przyjęcie gości, pacjentów 
i personelu. Naszym celem jest, aby każde z tych 
„ramion” miało dostęp do ogrodów i przestrzeni 
zewnętrznej, co jak wiemy jest ważne zarówno dla 
pacjentów jak i personelu. 
Projekty te mają na celu wyłącznie wspieranie 
naszych 

wniosków o warunki zabudowy. Kolejne opcje 
będą dopracowywane w miarę współpracy z 
naszymi pracownikami, pacjentami i społecznością 
lokalną. 
 

Ilustracja planu ogólnego 
 
1.Zachowanie terenu Hardwick Lane 

 

Obecna lokalizacja 
głównego budynku 
szpitala 
 

 
W zależności od zatwierdzonego planu biznesowego zamiarem 
organizacji Trust jest zachowanie całego terenu. 
Mimo że główny budynek nie nadaje się już do użytku, na terenie 
znajduje się szereg nowych obiektów, które można nadal 
wykorzystywać, ze względu na bliskie sąsiedztwo, jeśli zostanie 
uzyskane pozwolenie na budowę dla terenu Hardwick Manor. 
Zmniejszy to koszty projektu i pozwoli na oszczędność środków. 
Rozbiórka zbędnych budynków szpitalnych będzie uwzględniona we 
wniosku o warunki zabudowy. 
Przeniesienie głównego budynku szpitala do Hardwick Manor zapewni 
również kontynuację istniejących bliskich relacji z partnerami, takimi jak 
Norfolk and Suffolk NHS Foundation Trust, St. Nicholas Hospice i 
placówką Busy Bees. 
 

Proponowana 
lokalizacja nowego 
budynku szpitala 
 

 
2.Ruch drogowy i parking 
 
Zamierzamy również zachować arboretum i tak wiele drzew, jak to tylko 
możliwe, ponieważ wiemy, jak ważne jest to dla przyrody i jak korzystnie 
wpływa zieleń na dobre samopoczucie naszych pacjentów i personelu. 
Aby pomóc w zarządzaniu wodą deszczową w sposób przyjazny dla 
środowiska, wdrażamy zrównoważony system drenażu, SuDs. Będziemy 
dążyć do wykorzystania tego terenu do kontrolowania zalewania przez 
wody powierzchniowe oraz do stworzenia atrakcyjnego wejścia do 
naszego nowego szpitala, co wzbogaci również bioróżnorodność na tym 
terenie. 
 
3.Środowisko 
 
Podczas pierwszej fazy publicznego zaangażowania w planowanie przed 
złożeniem wniosku pojawiły się pytania dotyczące drzew na terenie 
Hardwick Manor oraz budynku Manor. Przykładowy schemat pokazuje 
nasz zamiar zachowania budynku Hardwick Manor i uwzględnienia go w 
naszych planach. 
 
4. Usługi kliniczne 
Jesteśmy na wczesnym etapie opracowywania naszych planów 
dotyczących nowego szpitala. Elastyczny i dający się dostosować projekt 
nowego szpitala będzie miał dostosować się do nowych metod pracy 
klinicznej i umożliwi dalsze świadczenie usług, które muszą mieć 
miejsce w głównej siedzibie szpitala, w proponowanej lokalizacji 
Hardwick Manor. Więcej informacji na temat możliwości udziału w 
przygotowywaniu naszych usług klinicznych można znaleźć na naszej 
stronie internetowej pod adresem: https://www.wsh.nhs.uk/New-
healthcare-facility/. 
 
 

 

 

http://www.wsh.nhs.uk/New-healthcare-facility/
http://www.wsh.nhs.uk/New-healthcare-facility/


Po pierwszej rundzie publicznych konsultacji przed złożeniem wniosku o planowanie na początku tego roku, wzięliśmy pod 
uwagę, że jest to kluczowy obszar dla pacjentów, personelu i społeczności lokalnej. 
Poza poszukiwaniem sposobów zwiększenia dostępności terenu za pomocą zrównoważonych metod transportu, 
przeprowadzane są również szczegółowe badania ruchu drogowego we współpracy z Suffolk County Council Highways, aby 
zrozumieć wpływ projektu na 
rozwój ruchu drogowego wraz z potencjalnym ulepszeniem dróg i skrzyżowań. Stwierdziliśmy, że ten projekt stwarza okazję 
do umożliwienia bardziej efektywnego poruszania się po naszym terenie. Na przykład, pieszy dostęp z Hardwick Heath do 
wejścia do naszego istniejącego szpitala opóźnia wjazd samochodów i karetek na teren, które czasami czekają na wjazd aż na 
autostradzie. Oczekujemy, że problem ten zostanie rozwiązany w każdym nowym układzie i chcemy, aby był on 
bezpieczniejszy i wygodniejszy również dla pieszych i rowerzystów. 
 
Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób dojeżdża do obecnego szpitala autobusami i nadal prowadzimy szczegółowe rozmowy z 
firmami zapewniającymi transport autobusowy, aby zapewnić zarówno pracownikom, jak i pacjentom łatwy dostęp do 
nowego szpitala. 
Będziemy dążyć do zapewnienia wszystkich niezbędnych miejsc parkingowych na naszym terenie poprzez dostępne miejsca 
parkingowe na Hardwick Manor oraz połączenie nowego parkingu i zachowanego parkingu na Hardwick Lane. (w zależności 
od zakresu terenu Hardwick Lane, który zostanie zachowany). 
 

 

Informacje na temat West Suffolk NHS 
Foundation Trust 

 

Szpital West Suffolk jest wielokrotnie nagradzanym, 
tętniącym życiem, przyjaznym i dostępnym szpitalem 
położonym na obrzeżach Bury St Edmunds. Z około 
430 łóżkami otwartymi w jednym czasie obsługuje 
populację około 280 000 w obrębie 600 mil 
kwadratowych. Oprócz prowadzenia szpitala, West 
Suffolk NHS Foundation Trust łączy opiekę NHS na 
całym obszarze, zapewniając wiele usług 
środowiskowych w West Suffolk. 

Ogłoszono, że West Suffolk NHS Foundation Trust 
jest organizacją, która ma zbudować jeden z 40 
nowych szpitali jako część planu Government’s 
Health Infrastructure Plan i otrzyma na to dotację. 
Zarząd Trust, wraz z radą programową, ma wizję, że 
jest to coś więcej niż tylko budowa przyszłego 
szpitala, projekt ten jest częścią „Future System” 
(System Przyszłości). 

Zespół Future System nadzoruje rozwój i budowę 
nowego obiektu opieki zdrowotnej, w tym ułatwia 
współtworzenie projektu. Coraz częściej szpital i 
usługi, które oferuje, są tylko jedną z części szerszej 
sieci znanej jako system, który obejmuje dostawców: 
podstawowej, społecznej, środowiskowej i 
psychicznej opieki zdrowotnej, jak również 
decydentów, regulatorów i zleceniodawców. Z tego 
powodu wszyscy ci partnerzy są zaangażowani w 
rozwój tego projektu i doprowadzenie go do skutku. 

 

Następne kroki 

Runda publicznych konsultacji przed złożeniem wniosku 

będzie trwała od poniedziałku 1 listopada do niedzieli 12 

grudnia, a wszystkie opinie zgłoszone w tym czasie zostaną 

zweryfikowane po jej zakończeniu. 

Jesteśmy na wczesnym etapie naszej podróży w 

kierunku projektowania i rozwoju naszego nowego 

szpitala. Proces budowy szpitala jest skomplikowany. 

Skarb Państwa musi zatwierdzić szereg planów 

biznesowych i dopiero na tym etapie będziemy mogli 

ostatecznie odpowiedzieć na wiele pytań, które mogą 

Państwo mieć, ale jesteśmy zdeterminowani, aby stało 

się to rzeczywistością. 

Będziemy na bieżąco informować mieszkańców i osoby 
korzystające ze szpitala o postępach w realizacji naszych 
planów, ale prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek 
pytań lub komentarzy, korzystając z poniższych danych. 

 

Listopad/grudzień 2021 r. - Druga runda zaangażowania 
 

Grudzień 2021/styczeń 2022 - Zespół projektowy 

analizuje informacje zwrotne i finalizuje dokumentację 

techniczną 

Początek 2022 r. - Wniosek o planowanie złożony do 

West Suffolk Council 

Lato 2022 - wniosek o planowanie rozstrzygnięty przez 

Komisję Planowania Rady Zachodniego Suffolk. 

 
 

  



 

 

 

Skontaktuj się z nami 
Zespół projektowy z radością przyjmie Państwa 
uwagi. Możesz zadawać pytania lub 
przekazywać informacje zwrotne za pomocą 
następujących metod: 
 
Napisz do nas używając załączonej koperty 
Freepostu 
bezpośrednio do: 

 
The Future System Team 

Quince House Level 2 

West Suffolk NHS Foundation Trust 

Hardwick Lane 

Bury Saint Edmunds 

IP33 2QZ 
 

 
 
 
Napisz do nas: 
futuresystemprogramme@wsh.nhs.uk 
 
Skontaktuj się z nami poprzez stronę z 
komentarzem zwrotnym 
znajdującym się pod adresem: 
www.wsh.nhs.uk/planning 
 
WestSuffolkNHS 
 
@WestSuffolkNHS 

 

mailto:futuresystemprogramme@wsh.nhs.uk
http://www.wsh.nhs.uk/planning

