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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska będzie miał nową siedzibę 
 
Kamień węgielny, pod budowę nowej siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, wmurowano dziś przy ulicy Wrzosowej w Kielcach. 
Budynek powstaje na działce, sąsiadującej z nową siedzibą kieleckiego starostwa. Prezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- Andrzej Pałys 
informuje, że inwestycja jest warta 5,5 miliona złotych. Dodaje, że w energooszczędnym, 
dwukondygnacyjnym obiekcie będą znajdowały się biura, archiwum, a także garaże. Jego 
budowa ma się zakończyć w grudniu przyszłego roku. Obecnie zatrudniający 34 osoby 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynajmuje pomieszczenia 
w kamienicy przy ulicy Leonarda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Nowy SOR na Czarnowie przyjmuje już pacjentów 
 
Szpitalny Oddział Ratunkowy na Czarnowie w Kielcach pracuje już w nowej siedzibie. 
Obiekt ma ponad 2600 metrów kwadratowych, a znajdują się w nim m. in. dwie sale 
operacyjne oraz 10-łóżkowy oddział ortopedyczny. Ordynator oddziału Dorota 
Adamczyk-Krupska informuje, że pacjenci przyjmowani są w nowym budynku, ale 
przeprowadzka jeszcze się nie zakończyła. Cały czas dowożone są jeszcze meble, trwa 
też instalacja aparatu rentgenowskiego. Pacjenci, którzy w czwartek przebywali na 
oddziale ratunkowym chwalili panujące tam warunki. Jak mówili, stary oddział był ciasny, 
natomiast w nowym budynku jest dużo przestrzeni, więcej sal, dlatego z pewnością 
wpłynie to na szybkość udzielania pomocy. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach kosztowała ponad 16 mln złotych. 
Dziennie na oddział trafia od 250 do nawet 300 pacjentów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERWIS INTERENTOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP     
W Podzamczu powstanie Ośrodek Pracy Twórczej  
 
W Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim 
marszałek Adam Jarubas i rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof.  dr hab. Jacek 
Semaniak podpisali umowę o powołaniu Ośrodka Pracy Twórczej. Do zakresu działania 
Ośrodka Pracy Twórczej należeć będzie: promocja postaw innowacyjnych i 
przedsiębiorczości, popularyzacja i promocja dorobku różnych dziedzin nauki, 
stworzenie warunków wspierających rozwijanie transferów technologicznych – 
innowacyjnych rozwiązań, tworzenie na terenie Ośrodka warunków do uprawiania pracy 
twórczej, artystycznej, naukowej i edukacyjnej oraz organizowanie warsztatów, szkoleń, 
praktyk i konferencji oraz innych wydarzeń wspierających rozwój potencjału 
intelektualnego i gospodarczego województwa świętokrzyskiego. Regionalne Centrum 
Naukowo – Technologiczne udostępni Centrum konferencyjno – szkoleniowe 
zlokalizowane w XVII wiecznym zespole pałacowo – parkowym, laboratoria badawczo – 
wdrożeniowe Biobanku Świętokrzyskiego oraz Centrum Nauki, do organizacji szkoleń i 
konferencji, praktyk, warsztatów nieodpłatnie w przypadku wspólnej realizacji 
przedmiotowych przedsięwzięć. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




