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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Pomysł na wakacje w Tokarni 
 
Gospodarstwa agroturystyczne, koła gospodyń wiejskich i lokalne grupy działania 
prezentowały się w Parku Etnograficznym w Tokarni podczas IX Jarmarku 
Agroturystycznego, zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego i Muzeum Wsi Kieleckiej. Gospodarstwa agroturystyczne ze 
Świętokrzyskiego, a także Małopolski, prezentowały ofertę wypoczynku na wsi. Grażyna 
Kot, właścicielka gospodarstwa w Morawicy jest po raz drugi na imprezie w Tokarni, bo 
uważa, że bezpośredni kontakt z klientem jest najlepszy. Goście skansenu mogli także 
poznać ginące zawody, zobaczyć, jak dawniej pieczono chleb i podpłomyki, czy ubijano 
masło. To dobry pomysł na spędzenie niedzieli przez cała rodzinę – uważają turyści. W 
niedzielę zadebiutował też autobus z Kielc do Tokarni. Nową linię T uruchomił Zarząd 
Transportu Miejskiego w Kielcach.  
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SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”    
Nowa poradnia w szpitalu w Czerwonej Górze 
 
W szpitalu w Czerwonej Górze rozpoczęła działalność poradnia ortopedyczna. Jak 
podkreśla dyrektor lecznicy, Youssef Sleiman, to dobra wiadomość dla pacjentów, którzy 
leczą się na oddziale ortopedycznym, ponieważ w poradni będą przyjmować ci sami 
lekarze. Dzięki temu, lekarz prowadzący będzie mógł dalej kontrolować proces leczenia. 
W poradni przyjmowani będą również chorzy z drobnymi urazami ortopedycznymi. W 
Czerwonej Górze na ortopedii zatrudnionych jest obecnie pięciu specjalistów. Jak dodaje 
dyrektor, do końca roku na swoją działalność poradnia dostała od Narodowego Funduszu 
Zdrowia 52 tysiące złotych. Czynna jest w poniedziałki, środy i czwartki. 









 
PRZEGLĄD PRASY 

5 czerwca 2014 roku 
 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

Biuro Prasowe 
tel. (41) 342-13-45; fax. (41) 344-60-46 

rzecznik prasowy  tel.  (41) 342-17-54 

Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego 





 
PRZEGLĄD PRASY 

6 czerwca 2014 roku 
 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

Biuro Prasowe 
tel. (41) 342-13-45; fax. (41) 344-60-46 

rzecznik prasowy  tel.  (41) 342-17-54 

Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego 










