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Powstał 
z martwych!

Wiary, nadziei i miłości 
od Zmartwychwstałego 
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Piotrek najlepszy!
Nasz redakcyjny kolega Piotr Michalec został 
Turystycznym Dziennikarzem Roku w kategorii 
„Fotoreportaż”. Tytuł przyznała Polska Organi-
zacja Turystyczna. – Szczerze powiedziawszy, 
to zapomniałem, że brałem udział w konkursie. 
Czuję niezwykłą radość. To również wyróż-
nienie dla naszej redakcji. Docenione zdjęcia 
pokazywały Ponidzie, którego mieszkańcy od 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Święta Zmartwychwstania Pańskiego to źródło wielkiej nadziei i radości. Życzę, aby Zmartwych-
wstały Jezus obficie obdarzał Was łaskami, a Wielkanoc obchodzona w tym roku pod opieką 
świętego Józefa była czasem miłości i pokoju. Życzę tych darów płynących od Pana Jezusa, 
Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana. W tym czasie pandemii, która nas boleśnie doświadcza, 
niech nie zabraknie nadziei, takiej jaką cieszyli się Apostołowie, widząc Zmartwychwstałego 
Pana. Bliskość Jezusa sprawi, że nie popadniemy w pesymizm, ale będziemy żyć radością, która 
pozwala nam sięgać znacznie dalej niż to, co jawi się naszym zmysłom. Drodzy Bracia i Siostry, 
niech towarzyszy Wam Matka Jezusa Zmartwychwstałego i Święty Józef, opiekun Kościoła. 
 Szczęść Boże. Biskup kielecki Jan Piotrowski

pewnego czasu mogą słuchać Radia eM Kielce. 
Jestem lokalnym patriotą i uważam, że w na-
szym regionie mamy wiele miejsc, które trzeba 
promować. Staram się to robić właśnie poprzez 
fotografię – tłumaczy Turystyczny Dziennikarz 
Roku w kategorii „Fotoreportaż”. Polska Orga-
nizacja Turystyczna wybrała także laureatów 
w kategoriach: artykuł, audycja radiowa i wi-
deo. – Nagrodzone prace stanowią inspirację 
dla turystów do podróżowania. Wyróżniają się 
zarówno swoją jakością, jak i wartością mery-
toryczną – mówi Martyna Rozesłaniec z Polskiej 
Organizacji Turystycznej.  /mł/
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blaty i akcesoria meblowe

płyty OSB, HDF, MDF, laminowane, niepalne 

wyposażenie garderoby, uchwyty

szuflady, prowadnice, obrzeża

gałki, drążki , wieszaki

systemy do drzwi przesuwnych

usługi cięcia i oklejania 

płyty fornirowane i sklejki

ul. Olszewskiego 6  / Kielce  /  tel. 603 272 025, 41 367 59 43
Hurtownia czynna: pon - pt: 8.00 - 17.00 

sobota:  9.00 - 13.00

Centrum Obsługi Stolarstwa
Meblopłyt Plus 
Autoryzowany Dystrybutor SWISS KRONO

Policjanci kontrolują
Mundurowi podkreślają: nie ma taryfy ulgo-
wej dla osób, które nie stosują się do naka-
zów wprowadzonych z powodu epidemii 
koronawirusa. W ostatni weekend święto-
krzyscy policjanci interweniowali niemal 400 
razy w związku z łamaniem rygorów sanitar-

Stolarstwa

nych. – Na tych, którzy je zlekceważyli, nało-
żono mandaty i skierowano do sądu wnioski 
o ukaranie. W ciągu ostatniego weekendu 
ujawniliśmy również kilka przypadków grupo-
wania się i nieprawidłowego przemieszczania 
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DLA
EDUKACJI 1%

TOWARZYSTWO SZKOŁY KATOLICKIEJ W KIELCACH
ul. św. Stanisława Kostki 17

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000020686
Wystarczy wypełnić odpowiednie rubryki PIT a Urząd Skarbowy

przekaże nam 1% Twojego Podatku
wpłaty na cele statutowe: nr konta 51 8493 0004 0240 0079 6600 0003
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NBP z monetą
18 marca 2021 roku Narodowy Bank Polski 
wprowadził do obiegu srebrną monetę kolek-
cjonerską o nominale 10 zł z serii „Wielcy pol-
scy ekonomiści”. Tym razem na rewersie znaj-

Kapituła wybrała
Organizacja koncertu, utworzenie zakładu 
aktywności zawodowej oraz posadzenie stu 
krzewów – to niektóre z działań zgłoszonych 
do konkursu „100 inicjatyw na 100-lecie Jana 
Pawła II”. Kapituła konkursu pod przewod-
nictwem wicemarszałek Renaty Janik wybrała 

Zbudują blok
W miejscu lądowiska dla helikopterów przy 
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym powstanie 
centralny blok operacyjny. Zarząd województwa 
świętokrzyskiego przekazał ponad milion zło-
tych na opracowanie dokumentacji inwestycji. 
W nowym obiekcie znajdzie się pięć nowocze-
śnie wyposażonych sal, z których będą korzystać 
wszystkie oddziały zabiegowe oraz centrum 
urazowe szpitala na Czarnowie. Budynek Wo-
jewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 
powstał pod koniec lat 60. Lecznica dysponuje 
kilkunastoma salami operacyjnymi, rozmiesz-
czonymi w różnych częściach placówki. Nowy 
obiekt ułatwi pracę lekarzom, a co za tym idzie 
– poprawi się jakość leczenia.  /mn/

Też możesz zarażać!
Specjaliści apelują, aby ozdrowieńcy i osoby 
zaszczepione też przestrzegały rygorów sani-
tarnych. Szczepionka chroni przed ciężkimi ob-
jawami Covid-19, ale nie daje pełnej ochrony 
przed zakażeniem. Zakażają także ci, u których 
choroba przebiega dyskretnie. Szczepionka na 
Covid-19 ma uodpornić organizm, zmuszając 
go do wytwarzania przeciwciał IgG, które 
walczą z wirusem Sars-Cov-2. U zdecydowa-
nej większości zaszczepionych osób tak wła-

duje się wizerunek Ferdynanda Zweiga oraz 
daty urodzin i śmierci. Na awersie widnieje 
fragment jego dzieła „Cztery systemy ekono-
mii. Uniwersalizm – nacjonalizm – liberalizm 
– socjalizm”. W ramach cyklu opowiadającego 
o wielkich polskich ekonomistach zapraszamy 
do obejrzenia drugiego odcinka, w którym pre-
zentujemy monetę z wizerunkiem Zweiga i jego 
wkład w rozwój polskiej myśli ekonomicznej: 
www.emkielce.pl/audycje-radiowe   /red/

• preferowany metraż 45-60 metrów
• pierwsze lub drugie piętro

ale rozważę inne oferty 

>>>>> KUPIĘ <<<<< 
mieszkanie w Kielcach za gotówkę

najlepiej do remontu (ogłoszenie prywatne) 

Proszę tylko o poważne propozycje tel.735-194-600 

w środkach zbiorowego transportu – mówi 
Kamil Tokarski, rzecznik świętokrzyskich po-
licjantów. Mandat za brak maski ochronnej 
może wynieść nawet tysiąc złotych.  /ar/

Chorują coraz młodsi
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 
obecnie najwięcej zakażeń koronawirusem 
występuje w grupie wiekowej 31-40 lat. Pod-
czas drugiej fali pandemii dominowali chorzy 
w wieku 41-50 lat. – To często ludzie, którzy 
negatywnie odnoszą się do obostrzeń. Ape-
luję do nich, aby stosowali się do zaleceń 
dezynfekcji, zachowania dystansu i noszenia 
maseczek. Chodzi o życie ich oraz ich rodzin. 
U pacjentów w tym wieku przebieg choroby 
jest bardzo ciężki. Młode osoby mają dość sil-
ne układy immunologiczne, więc dochodzi do 
burzy zapalnej, powodującej niekorzystną dla 

organizmu reakcję immunologiczną – mówi 
Wojciech Przybylski, wojewódzki konsultant 
ds. zdrowia publicznego.  /mn/

śnie się dzieje. Niezaszczepieni są dziewięć 
razy bardziej narażeni na zachorowanie na 
Covid-19.  /mn/
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Loteria za rok
Prawdopodobnie już w przyszłym roku odbę-
dzie się w Kielcach loteria podatkowa. Ma ona 
zachęcić do płacenia podatku dochodowego 
w naszym mieście. Przypomnijmy, że pomysł 
zgłosił Marcin Stępniewski, radny Prawa i Spra-
wiedliwości. – Prezydent zlecił urzędnikom 
przygotowanie loterii. Na szczegóły musimy 
poczekać – informuje Tomasz Porębski, rzecz-
nik prezydenta Kielc. Jakie nagrody miałyby 
zachęcić do płacenia podatku dochodowego 
w Kielcach? W niektórych miastach można 
wygrać samochód, wycieczkę lub sto tysięcy 
złotych. Do tej pory zachętą do płacenia podat-
ków w Kielcach były miejsca w żłobkach samo-
rządowych, Kielecki Bon Żłobkowy oraz udział 
w programie szczepień.  /mł/

Caritas pomaga
Tysiąc trzysta paczek świątecznych przygo-
towała i przekazała ubogim Caritas Diece-
zji Kieleckiej. Siedemset zostało wydanych 
w Kielcach, pozostałe trafiły do placówek tere-
nowych i parafii. Z pomocy skorzystało także 
stu bezdomnych. – To nieco mniej niż w roku 
ubiegłym, ale przy obecnej sytuacji i tak nieźle 
– uważa ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas 
Diecezji Kieleckiej. Paczki zostały przygotowane 
przy wsparciu Rządowej Agencji Rezerw Stra-
tegicznych. Znalazły się w nich także produkty 
dostarczone przez m.in. przez hurtownie, które 
stale współpracują przy przygotowywaniu pa-
czek. Pomoc otrzymali głównie seniorzy, bez-
domni oraz ubogie rodziny.  /mł/

najciekawsze propozycje. Nominowano dzia-
łania, które związane były z szeroko pojętym 
nauczaniem św. Jana Pawła II. Laureatów po-
znamy w czasie uroczystości, która ze względu 
na sytuację epidemiczną odbędzie się w póź-
niejszym terminie. – Rok 2020 ogłoszony został 
Rokiem Świętego Jana Pawła II. Świętokrzyska 
Rada Działalności Pożytku Publicznego, wycho-
dząc naprzeciw tej rocznicy, podjęła decyzję 
o zorganizowaniu konkursu,  skierowanego 
do organizacji trzeciego sektora – mówi wice-
marszałek Janik. Ambasadorem konkursu jest 
biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Marian 
Florczyk, który cieszy się z konkursu upamięt-
niającego papieża Polaka.  /red/

Pomagam w wyborze najkorzystniejszego kredytu. 
Przeprowadzam przez cały proces jego uzyskiwania - 
od zbadania zdolności do wypłaty środków

• wyliczam zdolność kredytową w poszczególnych bankach
• sprawdzam historię kredytową (BIK)
• przedstawiam, porównuję kredyty z wielu banków
• składam wnioski w wybranych bankach
• negocjuje warunki kredytu aby były jak najlepsze
• towarzysze przy podpisaniu umowy kredytowej w baku
• tłumacze detale decyzji kredytowej 

EKSPERT KREDYTOWY
Monika Piwowarczyk

BEZPIECZEŃSTWO > KOMFORT > PEWNOŚĆ
KLIENT NIE PONOSI KOSZTÓW MOJEJ USŁUGI

Kontakt: 782 - 924 - 976 
e-mail: monika.piwowarczyk@sprawdzonydoradca.pl

więcej o mnie na: sprawdzonydoradca.pl
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Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest najważniejszym świętem 
w kalendarzu liturgicznym. To tzw. święto ruchome. Czy zastanawiali się 
Państwo, jak wyznaczana jest jego data? 

dostosować swój czas i plany w epoce, kiedy kalendarze nie 
były ogólnodostępne, a przecież święto Zmartwychwstania 
Pańskiego nie miało stałego terminu w kalendarzu juliańskim 
i gregoriańskim.

RÓŻNE TRADYCJE
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa wyznaczenie daty 
najważniejszej uroczystości nie było tak oczywiste jak dziś. 
Problem, w który konkretny dzień wyznawcy Chrystusa mają 
świętować powstanie z martwych Zbawiciela, z upływem cza-
su coraz bardziej się pogłębiał. W II wieku spór był niezwy-
kle żywy. Chrześcijanie z Małej Azji świętowali Paschę w 14. 
dniu miesiąca nisan, czyli pierwszego miesiąca w żydowskim 
kalendarzu religijnym i siódmego w żydowskim kalendarzu 
świeckim. Świętowano więc niezależnie od dnia tygodnia. 
Tradycja ta była przypisywana świętemu Janowi Apostołowi. 
Zwolennicy tej praktyki zachowywali w tym dniu post ścisły, 
a wieczorem radośnie celebrowali Eucharystię. Nazywani byli 
kwartodecymanami. Nazwa pochodziła od czternastego dnia. 
Poza Azją Mniejszą taki sposób świętowania Wielkanocy wy-
stępował niezwykle rzadko.
Pozostałe Kościoły lokalne datę zakończenia postu i rozpoczę-
cia celebracji Zmartwychwstania Pańskiego określały zawsze 
w niedzielę po 14. nisan, czyli w pierwszą niedzielę po pierwszej 
wiosennej pełni księżyca. 

RZYM I AZJA MNIEJSZA
Spór o to, kiedy obchodzić Wielkanoc, po raz pierwszy przy-
brał charakter ogólnokościelny, kiedy święty Polikarp, biskup 

wielkanoc

Kiedy świętujemy?
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„W tym roku coś późno”, „Już dawno nie było tak wcześnie”, 
„Rok temu to jeszcze był Wielki Post” – to powszechne reakcje 
na datę Świąt Wielkanocnych. Co roku obchodzimy je w innym 
terminie, jednak zazwyczaj informacje o tym, kiedy będziemy 
celebrować powstanie Chrystusa z martwych, przyjmujemy bez 
najmniejszego zastanowienia. Może więc Wielkanoc AD 2021 
to dobry czas na odkrycie, w jaki sposób wyznacza się jej datę.

ANUNCJACJA
 „Noveritis, fratres carissimi, quod annuente Dei misericordia” – 
takie słowa rozbrzmiewały i wciąż rozbrzmiewają w niektórych 
chrześcijańskich świątyniach podczas uroczystości Objawienia 
Pańskiego. To początek starożytnej formuły, ogłaszającej daty 
poszczególnych świąt ruchomych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem Wielkanocy. 
„Wiedzcie, bracia najdrożsi, że dzięki łaskawości Boga, tak jak 
uradowaliśmy się z narodzenia Pana naszego, Jezusa Chrystu-
sa, tak też ogłaszamy wam radość Zmartwychwstania tegoż 
naszego Zbawiciela. Dnia 17 lutego będzie Środa Popielcowa 
i początek Wielkiego Postu. Dnia 4 kwietnia uroczystość Paschy 
Pana naszego Jezusa Chrystusa z radością celebrować będziemy. 
Dnia 16 maja będzie Wniebowstąpienie Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. Dnia 23 maja uroczystość Zesłania Ducha Świę-
tego. Dnia 3 czerwca uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej. Dnia 28 listopada będzie pierwsza niedziela Adwen-
tu Pana naszego Jezusa Chrystusa, któremu cześć i chwała na 
wieki wieków. Amen” – tak w tłumaczeniu brzmiała tak zwana 
anuncjacja, czyli powiadomienie o datach wydarzeń w roku, 
w którym Wielkanoc wypadała 4 kwietnia. Wierni mogli lepiej 
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Smyrny, który reprezentował stanowisko kwartodecymanian, 
przybył do Rzymu, do papieża Aniceta, zwolennika drugiego 
podejścia. Ostatecznie obydwaj hierarchowie pozostali przy 
swoich stanowiskach. 
Sprawa nie rozeszła się po kościach. Biskup Efezu Polikra-
tes, który reprezentował biskupów z Azji Mniejszej, wszedł 
później w konflikt z papieżem, świętym Wiktorem. Kością 
niezgody była właśnie data świętowania Zmartwychwstania 
Zbawiciela. Wówczas spór został załagodzony przez świętego 
Ireneusza z Lyonu. 
Ówczesne dyskusje i spory dobrze opisał historyk chrześci-
jański Euzebiusz z Cezarei: „Rozgorzał wówczas spór o sprawę 
niemałego znaczenia. Mianowicie Kościoły całej Azji w opar-
ciu o bardzo starą tradycję uważały, że święto Wielkanocy 
należy obchodzić czternastego dnia księżyca, kiedy to Żydzi 
mieli obowiązek ofiarowania baranka, i że w każdym razie 
tego dnia, bez względu na to, jaki by to był dzień tygodnia, 
należy zakończyć post. Tymczasem wszystkie inne Kościoły 
na świecie nie trzymały się tej zasady, ale na podstawie tradycji 
apostolskiej, która do dzisiaj nie straciła swej mocy, zachowy-
wały zwyczaj, że nie godzi się kończyć postów żadnego innego 
dnia, jak tylko w dniu Zmartwychwstania naszego Zbawiciela. 
W sprawie tej odbywały się synody i zgromadzenia biskupów, 
którzy jednomyślnie listami do wiernych całego świata ogłosili 
kościelną zasadę, że tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego 
nie należy świętować żadnego innego dnia, jak tylko w nie-
dzielę i że tylko tego dnia wolno kończyć posty paschalne”.

SOBÓR KOŃCZY SPÓR
Ostatecznie cały problem rozwiązał Sobór Nicejski I w 325 
roku. Wówczas w zasadzie cały Kościół powszechny przyj-
mował już jako swoją aleksandryjską metodę obliczania 
Wielkanocy, czyli tę praktykowaną przez biskupa Rzymu. 
Nic więc dziwnego, że potwierdzono ją na soborze. Ustalono 
również, że corocznie dokładną datę będą wyznaczać uczeni 
aleksandryjscy na podstawie wyliczeń faz księżyca i wiosen-
nego zrównania dnia z nocą.
Dziś kwestia ustalania terminu uroczystości Zmartwychwsta-
nia Pańskiego nie jest problematyczna. Zatem… Chrystus 
zmartwychwstał, Allleluja! 

ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY

ROZLICZENIA Z ZAGRANICZNYMI URZĘDAMI 
SKARBOWYMI

KINDERGELD - ZASIŁKI NA DZIECI

ROZLICZENIA PIT- ów

„SIS” Kancelaria Prawno-Finansowa 
25-334 Kielce, ul. Winnicka 24 

tel.: tel. 41 249 57 83 , 603 928 556
WWW.ZWROTPODATKUSIS.PL 

abe Andrzej Bednarczyk
Kielce, ul. Wspólna 6,   

tel. 515 015 563, tel. 41 366 14 16
biuro@abe.kielce.pl.  www.abe.kielce.pl

Kielce ul. Mielczarskiego 63 
tel. 662 291 099 

a.bednarczyk@abe.kielce.pl; www.abe.kielce.pl

Teraz wyprzedaż drzwi i okien z ekspozycji od 100 zł

Pięknych, zdrowych i pełnych radości 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

życzy Właściciel firmy 
Andrzej Bednarczyk

ANDRZEJ BEDNARCZYK

OKNA I DRZWIOKNA I DRZWI
NA KAŻDĄ KIESZEŃ

Twój 1%
ma Wielką Moc!

Przyjdź do nas rozliczyć PIT za darmo 
i przekaż nam swój 1%

Biuro ul. Sandomierska 126, w godz. 8.00 – 14.00

KRS: 0000152025
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną 
Koło w Kielcach, ul. Chęcińska 23

reklama
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Dowody zmartwychwstania 

– Czy możemy zrozumieć zmartwychwstanie, które wymyka się 
ludzkiemu doświadczeniu, a nawet rozumowi? 

– W sensie historycznym zmartwychwstanie miało miejsce. Są 
świadkowie, okoliczności, dowody. W znaczeniu duchowym 
zmartwychwstanie jest dla nas powstawaniem, odszukiwaniem 
nadziei, kształtowaniem ducha i mentalności oraz tego, co jest 
w nas i wokół nas. Prawda o zmartwychwstaniu uzdalnia do 
przekraczania granic wyznaczanych przez smutek, ból, cier-
pienie, zawiedzione nadzieje. Zmartwychwstanie jawi się więc 
jako źródło nadziei i siła wystarczająca, aby ocalać w sobie wiarę 
w to, że moc Boga jest większa od nawet największych dra-
matów. To odróżnia nas od tych, którzy nie mają łaski wiary: 
możemy z nimi dzielić ból, smutki, dramaty, dzielić rozpacz 
śmierci, jednak, żeby z tego wyjść, potrzebna jest wiara w zmar-
twychwstanie. 

– Powiedział ksiądz, że są świadkowie, okoliczności i dowody na 
zmartwychwstanie. Kim są ci świadkowie? 

– Mówi o nich Ewangelia, wspomina także święty Paweł, który 
tworzy taką listę: Jezus najpierw ukazał się Kefasowi, potem 
dwunastu apostołom, potem pięciuset braciom (1 Kor 15,4-6), 
a oni rozpowszechnili tę wiadomość. To nie dokonało się z dnia 
na dzień. To był proces: od Zmartwychwstania do Wniebowstą-
pienia, przez czterdzieści dni, Jezus ukazywał się ludziom. Ci 
wszyscy, którzy Go wiedzieli, to świadkowie. 

– Czy są oni jednak wiarygodni? 

– Trzeba więc zapytać: czy wiarygodna jest Ewangelia? Wszyst-
ko opiera się na manuskryptach, kopiach i badaniach. Uznajemy 
za dziedzictwo kulturowe dzieła Homera, Herodota, Tacyta czy 
innych filozofów i historyków. Na jakiej podstawie? Wiarygod-
ności kopii względem oryginałów. Między prawdopodobnym 
czasem powstania „Iliady” a kopią, na którą się powołujemy, 
minęło 400 lat. W przypadku innych dzieł to jest 1000 („Roczni-
ki” Tacyta) a nawet 1400 lat („Dzieje” Herodota). W przypadku 
Ewangelii to zaledwie 50 lat, więc możemy założyć, że ci, którzy 
spisywali Ewangelie, widzieli Jezusa i Apostołów oraz znali to-
warzyszące im wydarzenia.

– A skąd wiemy, że to, co napisali, jest prawdziwe? 

– Ponieważ badamy to, stosując wszystkie dostępne narzędzia 
i współczesne techniki. Prawdziwość Jezusa nie budzi żadnych 
wątpliwości, co potwierdzają także relacje niechrześcijańskich 
historyków tamtego czasu. Oni wszyscy w swoich dziełach, choć 
nie zawsze życzliwi chrześcijanom, potwierdzają fakt istnienia 
Jezusa zwanego Christosem. Wspominają o tym, że nauczał, 
że podobno czynił cuda, że umarł haniebnie i że według Jego 
uczniów zmartwychwstał. Żaden z ówczesnych uczonych nie 
potwierdził historyczności zmartwychwstania – potwierdzili 
natomiast życie i śmierć naszego Pana. 

– Święty Mateusz pisze, że grób zapieczętowano i postawiono 
straże przed nim (zob. Mt 27,66). 

– Mamy więc dopełnione wszystkie formalności. Przyniesiono 
ciało, zabalsamowano kleistymi olejkami, nałożono płótno, 
nieliczni się temu przyglądali. Jezus umarł i na pewno został 
pochowany w grobie. Postawiono przy nim straże namiestni-
ka rzymskiego. Wszystko według obowiązujących zasad. Nikt 
z zewnątrz nie mógł podejść, a tym bardziej zrobić cokolwiek. 
Grób zapieczętowano z ciałem Człowieka z Galilei.

– I On zmartwychwstaje. 

– Niektórzy mówią, że nie umarł, a omdlał. Ale przecież zwe-
ryfikował to setnik, przebijając włócznią Jego bok, z którego 
wypłynęła krew i woda. Teza jest więc niewiarygodna. Poza 
tym warto zapytać: czy ktoś, po tak wyczerpującej drodze na 
Golgotę, po przebiciu gwoździami dłoni i stóp, posmarowany 
olejami, byłby w stanie wypchnąć potężny głaz? A potem jeszcze 
iść 11 kilometrów do Emaus? Rozum tego nie wytrzymuje.
Z kolei Żydzi twierdzą, że Go wykradziono. Spróbujmy więc 
i z tym się zmierzyć. Pamiętajmy, że na grób został zatoczony 
ogromny głaz, że strzegli go żołnierze. Do takiego miejsca przy-
chodzą apostołowie. Kim oni są? To ludzie prości, przestraszeni, 
którzy przecież nie wierzyli w zmartwychwstanie. Po co zatem Ro
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 Rafał Nowak
Wicewojewoda Świętokrzyski 

Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski 

Wielkanoc to czas wiary, otuchy i nadziei.
Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nas wszystkich spokojem, 

da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Prosimy przyjąć serdeczne życzenia zdrowych, pogodnych, pełnych miłości i wytrwałości 

Świąt Wielkanocnych

reklama

mieliby wykradać ciało Jezusa? Poza tym: czy mogliby odsunąć 
potężny kamień na tyle cicho, aby nie zwrócić uwagi strażni-
ków? Wydaje się to niemożliwe. Jeśli apostołowie wykradliby 
ciało, to na czym mieliby budować prawdziwość własnej wia-
ry? Gdyby zmartwychwstanie było blefem, oszustwem, to czy 
byliby w stanie za to oddać życie?

– Czy pochowanie ciała w grobie prywatnym również wskazuje 
na zmartwychwstanie?

– Inni twierdzą, że kobiety pomyliły miejsce pochówku, wszak 
nie były przy tym, kiedy grzebano Jezusa. Przepełniały je smu-
tek i cierpienie, dlatego też podeszły do niewłaściwego grobu. 
Rzeczywiście, groby były do siebie podobne. Można byłoby 
próbować bronić tego poglądu, gdyby to wydarzenie rozegrało 
się na terenie nekropolii. Tymczasem jego miejscem była pry-
watna posiadłość Józefa z Arymatei. Grób był więc oddzielony 
od innych miejsc pochówku. Pomyłka nie wchodzi w grę. 

– Wróćmy jeszcze do świadków. Pierwszymi były kobiety. 

– Świadectwo kobiet jest wbrew zasadom tamtego czasu. Józef 
Flawiusz pisał, aby nie przyjmować od kobiet żadnych zeznań 
ze względu na ich lekkomyślność. Podważano zatem wszelkie 
dowody pochodzące od niewiast. Apostołowie natomiast mieli 
ogromny problem z przyjęciem zmartwychwstania jako faktu. 
Ci prości ludzie z Galilei twardo stąpali po ziemi. Po śmierci 

Jezusa czuli się zawiedzeni (zob. Łk 24,21). Sam Piotr wyznał 
Janowi, że postanowił wrócić do swojego pierwotnego zajęcia, 
czyli łowienia ryb (zob. J 21,3). Czy ktoś taki miałby zwidy i na 
tym oparłby swoją późniejszą działalność? Jego życie, podobnie 
jak pozostałych apostołów, zmieniło się po spotkaniu ze Zmar-
twychwstałym. Oni widzieli Jezusa, dotykali Go, rozmawiali 
i jedli z Nim, a później o tym wszystkim świadczyli. 

– Jak współcześnie możemy postrzegać tamto wydarzenie? Czy 
dla nas Jezus jest wciąż żywy?

– Oczywiście. Święty Paweł pisze, że gdyby Chrystus nie zmar-
twychwstał, daremna byłaby nasza wiara (1 Kor 15,14-15). Wy-
darzenia związane z Jezusem są źródłem prawdy o Jego śmierci 
i zmartwychwstaniu oraz ich skutkach dla nas. To wszystko, co 
nas spotyka w życiu – bóle, cierpienia, a nawet sama śmierć 
– nie ma ostatniego zdania. Zmartwychwstanie jest dla nas 
źródłem nadziei, potwierdza sensowność podejmowanych 
działań, podtrzymuje zgodę na niedoskonałość naszą i świata, 
w którym żyjemy, przekonuje, że pełnia i doskonałość objawią 
się dopiero wówczas, gdy zmartwychwstaniemy. W Kościele 
wszystko jest chrystocentryczne i ma służyć odkrywaniu oraz 
mówieniu światu o radości, którą jest Chrystus Zmartwych-
wstały, Pan naszej codzienności.

– Dziękuję za rozmowę. 

Tygodnik eM
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jest mgłą tajemnicy. Z informacji, jakie pozostawił święty 
Grzegorz z Tours pod koniec VI wieku, wynika, że tunika 
znalazła swoje miejsce w bazylice Świętych Archaniołów 
w Galathai, położonej 150 mil od Konstantynopola: „W ba-
zylice znajduje się krypta. To właśnie w niej stoi drewniana 
skrzynia, której wierni oddają głęboką cześć, a jest tego god-
na, gdyż spoczywa w niej Szata, która dotykała i okrywała 
ciało Zbawiciela”.
Nie ma jednak pewności co do tego, gdzie leżała Galathaia. 
Kolejne źródła historyczne mówią, że w 590 roku skrzynia ze 
świętą suknią została odnaleziona w mieście Zafad niedaleko 
Jerozolimy. Po zdobyciu Jerozolimy przez Persów relikwia 
miała trafić do Konstantynopola. Stamtąd cesarzowa, święta 
Irena, prawdopodobnie przywiozła ją do Rzymu, gdzie pod-
czas koronacji otrzymał ją Karol Wielki. Cesarz ofiarował 
tunikę klasztorowi w Argenteuil, aby zakonnicy ukryli ją 
przed Normanami. Odnalazła się w 1156 roku i stała się 
jedną z najważniejszych relikwii chrześcijaństwa. W 1534 
roku trafiła do Paryża, jednak jakiś czas później powróciła do 
Argenteuil. Została później celowo pocięta, by nie zniszczyli 
jej rewolucyjni fanatycy.

DNA A AUTENTYCZNOŚĆ
Równie ciekawa, a nawet ciekawsza jest historia badań nad 
tuniką. Już w XIX wieku zauważono na niej ledwo widocz-
ne plamy krwi. Nieco później odkryto na jej powierzchni 
barwnik, znaleziony również w Egipcie w chrześcijańskich 
grobowcach z I stulecia po Chrystusie. Według wyników 
kolejnych badań ułożenie plan krwi wskazywało, że ich 
źródłem był ciężki, prosty i podłużny przedmiot oparty na 
plecach. W 1998 roku okazało się, że ślady krwi na tunice 
i Całunie Turyńskim pokrywają się. Wszystko więc wska-
zywało na to, że dotykały one ciała tego samego człowieka. 
Kolejnym dowodem na to, że suknię mógł nosić Jezus, jest 
ułożenie włókien materiału. Szata miała zostać wykonana 
na krosnach typowych dla czasów Chrystusa. W 2004 roku 
zidentyfikowano zaś na tunice liczne pyłki roślin. Zdecy-
dowana większość należała do tych samych gatunków, co 
znajdujące się na Całunie Turyńskim oraz na Sudarionie 
z Oviedo. Późniejsza analiza śladów krwi wykazała, że wła-
ściciel sukni mógł doświadczać choroby zwanej hematitro-
sis, polegającej na poceniu się krwią. Budzi to skojarzenia 
z ewangeliczną sceną, podczas której pot Chrystusa „był 
jak gęste krople krwi”.
Najciekawsze okazywały się jednak badania krwinek zwa-
nych erytrocytami, w których zawarte jest ludzkie DNA. 
Jeden z najwybitniejszych genetyków, prof. Gerard Lucotte 
ustalił, że właściciel tuniki był mężczyzną Żydem, pocho-
dzącym z obszaru Palestyny. A więc – kto wie? 

Czy tunika z Argenteuil, czczona 
przez wiernych jako relikwia, 
rzeczywiście należała do Jezusa? 
Badania prowadzone przez 
najwybitniejszych specjalistów dały 
zaskakujące efekty

CUDOWNE OCALENIE I ODNALEZIENIE
Tutaj ewangeliczna historia szaty Chrystusa ma swój po-
czątek, ale – niestety – również koniec. Niewykluczone, że 
tunikę zabraną przez rzymskiego żołnierza odkupili póź-
niej chrześcijanie. Mówi się, że relikwię trzymał u siebie 
święty Piotr. Jej historia w kolejnych kilku wiekach zasnuta 

DNA naszego Pana

Korzystałem z książki „Świadkowie tajemnicy” 
Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia.
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„Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty 
i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części; 
wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana 
od góry do dołu. Mówili więc między sobą: «Nie rozdzieraj-
my jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć». Tak miały 
się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie szaty, 
a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze”, 
czytamy w Ewangelii wg św. Jana.
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Sudarion z Oviedo to 
jedna z najważniejszych 
relikwii chrześcijaństwa. 
Nic dziwnego, 
bowiem ten niewielki 
kawałek materiału 
najprawdopodobniej 
dotykał zakrwawionej 
twarzy naszego Zbawiciela

„Nadszedł potem także Szymon Piotr (…). Wszedł on do wnę-
trza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego 
głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą 
na jednym miejscu” – tak św. Jan Ewangelista opisuje wejście 
świętego Piotra do pustego już grobu Chrystusa. Podobną re-
lację daje także żyjący w pierwszej połowie V wieku Nonnos 
z Panapolis.

OD PUSTEGO GROBU DO OVIEDO
Co stało się z ową chustą? Od prawie trzynastu wieków wierni 
oddają jej cześć w hiszpańskim Oviedo. Zanim tam jednak 
trafiła, musiała przebyć długą drogę. 
Pierwszym właścicielem Sudarionu miał być święty Piotr, 
jednak losy płótna w pierwszych wiekach są jedną wielką ta-
jemnicą. Wiemy, że w 614 roku z powodu najazdu perskiego 
króla Chosrowa II Parwiza na Jerozolimę wyznawcy Chrystu-
sa wywieźli relikwię na Półwysep Iberyjski. Najpierw trafiła 
do Kartageny, aby potem znaleźć się w Sewilli, a następnie 
w Toledo. W tej ostatniej miejscowości Sudarionowi zagrozili 
muzułmanie. Cenną relikwię schowano wówczas do skrzyni 
i zakopano nieopodal góry Monsacro w Asturii. Po 50 latach, 
w 761 roku, została odkopana, a katedra w Oviedo wzbogaciła 
się o jeden z najważniejszych na świecie przedmiotów kultu. 
I pozostaje tam on do dziś.
Mimo że pielgrzymka chusty dobiegła końca, to jednak jej hi-
storia obfitowała w dalsze, równie ciekawe wydarzenia. Przez 
wieki Sudarion był otaczany kultem jako przedmiot, który miał 
towarzyszyć męce i zmartwychwstaniu Chrystusa. O ogrom-
nym szacunku do niego świadczy fakt, że bardzo rzadko otwie-
rano skrzynię, w której się znajdował. Później zdecydowano, że 
wierni będą mogli zobaczyć Sudarion trzy razy w roku: 14 wrze-
śnia – w święto Podwyższenia Krzyża, 21 września – w dniu 
liturgicznego wspomnienia świętego Mateusza Apostoła; oraz 

w Wielki Piątek. Chusta cudem przetrwała także wybuch – 
dzieło hiszpańskich komunistów.

AUTENTYCZNA!
Długotrwałe, precyzyjne i skrupulatne badania potwierdzi-
ły autentyczność relikwii. Naukowcy – specjaliści z zakresu 
kryminalistyki, hematologii, palinologii, matematyki, a nawet 
informatyki – przyznali rację tradycji. Dzisiaj zatem z prawdo-
podobieństwem graniczącym z pewnością możemy stwierdzić, 
że chusta okrywała twarz Jezusa Chrystusa – nie tylko w grobie, 
ale jeszcze na krzyżu. 
Eksperci ustalili, że na powierzchni lnianego płótna o wymia-
rach 85,5 na 52,6 centymetra znajdują się dwa rodzaje plam 
krwi. Pierwszy to krew z okolicy ust i nosa, drugi – krew z ran 
kłutych, która mogła pochodzić ze zranień koroną cierniową. 
Okazało się także, że grupa krwi z Sudarionu odpowiada tej 
z Całunu Turyńskiego. Analizy wykazały także zbieżność ukła-
du śladów po ranach na obu płótnach. Ponadto badania pyłków 
roślin znajdujących się na chuście potwierdziły, że 99 procent 
z nich pochodzi z obszaru śródziemnomorskiego. Wśród nich 
znaleziono także te z roślin rosnących wyłącznie na terenie 
Palestyny. Występują zaledwie 20 kilometrów od Jerozolimy 
i kwitną na wiosnę, czyli w okresie, w którym ukrzyżowany 
został Jezus Chrystus. 
Ekspertyzy wykazały także, że materiał owijał głowę dorosłego 
mężczyzny, noszącego brodę, wąsy i długie, związane z tyłu 
włosy. Jedynie datowanie izotopu węgla C-14 kwestionowało 
autentyczność chusty, jednak zdaniem wielu badaczy metoda 
ta bywa zawodna.
Wszystko wskazuje więc na to, że mamy do czynienia z kolej-
nym przedmiotem związanym z Jezusem. 

Korzystałem z książki „Świadkowie tajemnicy” Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia.
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bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku zakażenia koronawirusem. – Ba-
danie pulsoksymetrem jest bardzo proste. Urządzenie mocuje się do palca 
i po kilku chwilach otrzymuje niezbędne informacje dotyczące poziomu 
wysycenia krwi tlenem. Jest to szczególnie ważne u pacjentów z Covid-19, 
ponieważ mogą oni doświadczać potencjalnie niebezpiecznego spadku 
nasycenia tlenem, bez jednoczesnych, wyraźnych problemów z oddy-
chaniem. Pulsoksymetr pomoże wskazać moment, w którym zakażona 
osoba powinna udać się do szpitala – 
podkreśla wicemarszałek Renata Janik. 
 Pulsoksymetry są dostarczane do 
miejsc, gdzie są najbardziej potrzebne. 
Sukcesywnie trafiają one do placówek 
medycznych, domów pomocy spo-
łecznej i organizacji pozarządowych 
zajmujących się wspieraniem i akty-
wizacją osób starszych na terenie ca-
łego województwa świętokrzyskiego. 
Dystrybucją pulsoksymetrów zajmu-
je się Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Świętokrzyskiego 
przy wsparciu radnych województwa, 
samorządowców oraz organizacji  
pozarządowych.

PONAD 7 TYSIĘCY PULSOKSYMETRÓW W RAMACH "STOP WIRUSOWI!" 
TRAFIŁO DO MIESZKAŃCÓW REGIONU. TRWA WALKA Z KORONAWIRUSEM!

Od początku trwania pandemii samorząd województwa świętokrzyskie-
go dokładał wszelkich starań, aby chronić mieszkańców regionu przed 
koronawirusem i wspierać środowisko medyczne w walce o zdrowie 
i życie ludzkie. W tym celu uruchomiono projekt „Stop wirusowi! Za-
pobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie święto-
krzyskim”. - Założeniem projektu od samego początku było zapobieganie 
rozprzestrzeniania się koronawirusa – mówi wicemarszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego, Renata Janik. - Przygotowanie projektu wymagało 
bardzo intensywnych prac, związanych ze zmianami programowymi, 
konsultacjami z rządem oraz Komisją Europejską. W efekcie końcowym 
na walkę z koronawirusem udało nam się pozyskać w sumie aż 35 mi-
lionów złotych ze środków Unii Europejskiej, przyznanych w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Pieniądze te są ukierunkowane 
na doposażanie placówek w środki ochrony osobistej, sprzęt medyczny 
oraz badania w kierunku Covid-19 dla mieszkańców regionu – wymienia 
wicemarszałek Renata Janik.
 Na tym jednak nie koniec. - Sytuacja z rozwojem koronawirusa jest 
bardzo dynamiczna. Dlatego też my również, w porozumieniu ze spe-
cjalistami, dynamicznie dostosowujemy projekt do aktualnych potrzeb. 
Jedną z takich potrzeb był zakup pulsoksymetrów – mówi marszałek 
województwa świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski.
 Pulsoksymetr to niewielkie urządzenie elektroniczne służące do nie-
inwazyjnego pomiaru saturacji krwi, czyli jej wysycenia tlenem. Badanie 
wykonuje się w celu przeciwdziałania niewydolności oddechowej. To 

W związku z rosnącą w ostatnim czasie dynamiką zachorowań samorząd województwa świętokrzyskiego zdecydował się zwiększyć zakup pulsoksymetrów 
do ponad 7 tysięcy sztuk. Urządzenia trafiają sukcesywnie do mieszkańców regionu.

Wicemarszałek Renata Janik:  
Pulsoksymetr to urządzenie, 
które bada wysycenie krwi 
tlenem, czyli tak zwaną 
saturację. Powinni z niego 
korzystać między innymi 
chorzy na COVID-19.

    

Projekt pozakonkursowy „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Wsparcie informacyjne związane z realizacją projektu można uzyskać w godz. 9.00 – 14.00,
w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 

pod numerami telefonów: 
41 342 14 93, 41 41 342 19 02 – interwent kryzysowy, 41 362 61 89;  41 248 17 00 – psycholog, 

oraz na stronie www.swietokrzyskie.pro

W ramach realizacji jednego z największych projektów samorządu województwa 
świętokrzyskiego – „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 

w województwie świętokrzyskim” do świętokrzyskich powiatów, gmin i instytucji trafiło ponad 
7 tysięcy pulsoksymetrów. Są to bardzo przydatne narzędzia kontrolujące u chorego poziom 

tlenu we krwi i tym samym sprawdzające stan zdrowia osoby zakażonej koronawirusem

Projekt pozakonkursowy pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie 
świętokrzyskim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Projekt trwa od 1 marca 2020 r do 30 czerwca 2021 r.
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www.szpitalprosta.pl 

Pięknych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych bliskością i nadzieją. Radosnego, wiosennego nastroju

oraz Wesołego Alleluja!

Życzy 
Załoga Świętokrzyskiego Centrum 
Matki i Noworodka w Kielcach

Przekaż 1% podatku dla GrzesiaAPEL O POMOC FUNDACJA DZIECIOM 
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 
01-685 Warszawa

Alior Bank S.A.
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

tytułem: 30842 Biesaga Grzegorz 
- darowizna na pomoc i ochronę 
zdrowia

    Aby przekazać 1% podatku, wystarczy w deklaracji podatkowej,  

w rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO 

NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) wpisać  

KRS: 0000037904, a w polu INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE: 

30842 Biesaga Grzegorz

      Grześ ma 12 lat. Do 1.5 roku życia rozwijał się  
prawidłowo. Po tym okresie zaczął stopniowo wycofywać się  
z kontaktu z otoczeniem. Obecnie dziecko wciąż nie mówi (jego  
komunikacja ogranicza się do kilku słów) co stanowi ogromną  
barierę w kontaktach z innymi ludźmi i zdobywaniu wiedzy. Ma  
zdiagnozowane całościowe zaburzenie rozwojowe pod postacią autyzmu  
z opóźnieniem rozwoju komunikacji. Systematyczne prywatne zajęcia re-
habilitacyjne (logopedia, integracja sensoryczna, biofeedback) pomagają  
Grzesiowi w drodze do normalnej komunikacji jednakże przed nami jest 
jeszcze mnóstwo pracy. Zgromadzone fundusze zostaną wykorzystane na 
terapie wspomagające rozwój mowy.

Zgromadzone fundusze zostaną wykorzystane na terapie wspomagające rozwój mowy.

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. 
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa 

i drugiego człowieka.
Życzę Państwu aby Święta Wielkiej Nocy ,

były wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia,
dającego  pokój i nadzieję w tym trudnym dla nas 

wszystkich czasie.
Wszelkiej pomyślności życzy,

Grzegorz Banaś
Radny Sejmiku Wojewódzkiego
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Dąbrowa 72A

Niech wszystkie drogi zaprowadzą Was 
na rodzinne spotkania przy wielkanocnym stole.

Świąt pełnych nadziei i wiary, 
oraz smacznego święconego jajka 

życzy Firma ROKAR.

DOMOS Rybczyńscy Sp. Jawna,    ul. Rolna 8, 25-419 Kielce     41 368 00 50    biuro@domos.kielce.pl www.domoskielce.pl

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim naszym klientom, 
partnerom i przyjaciołom, życzymy, aby nadchodzący czas 

przyniósł wiele chwil radości, wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny 
i wiarą w sens życia, a także pogody w sercu i szczęścia 

płynącego z faktu Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób...

Wszystko dla domu
i gastronomii!

- właściciele i załoga firmy DOMOS.

em_życzenia_wielkanoc2021.indd   1 2021-03-30   16:56:16
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 życzy życzy
Agata WojtyszekAgata Wojtyszek

PPoseł na sejm RP Biuro Poselskie Starachowice oseł na sejm RP Biuro Poselskie Starachowice 
ul. Na Szlakowisku 2 tel.538 671 611ul. Na Szlakowisku 2 tel.538 671 611

    i    ielkanoc elkanoc 
to czas wiary, otuchy i nadziei.to czas wiary, otuchy i nadziei.
Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni 
nas wszystkich spokojem, da siłę nas wszystkich spokojem, da siłę 
w pokonywaniu trudności i pozwoli w pokonywaniu trudności i pozwoli 
z ufnością patrzeć w przyszłość.z ufnością patrzeć w przyszłość.
Prosimy przyjąć serdeczne życzenia Prosimy przyjąć serdeczne życzenia 
zdrowych, pogodnych, pełnych miłości zdrowych, pogodnych, pełnych miłości 
i wytrwałości Świąt Wielkanocnychi wytrwałości Świąt Wielkanocnych

WW

Niech te Święta Wielkiej Nocy 
wniosą do waszych serc wiosenną radość, pogodę ducha, 
spokój, ciepło i nadzieję.Niech ten wyjątkowy czas 
pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Błogosławionych Świąt i radosnego Alleluja!

Życzy 

Bartłomiej Dorywalski
Poseł na Sejm RP
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odcinka Silnicy od alei IX Wieków Kielc do ulicy Jesionowej. 
Znajduje się on w strefie „A” Kieleckiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu. 
Radna Wojda mówi o nim „zielony kręgosłup” naszego 
miasta, który jednak jest zaniedbany: – Zaproponowałam 
władzom stworzenie planu zagospodarowania. Chciałabym, 
żeby powstał on w drodze konkursu architektonicznego. 
Będziemy mieli wtedy pewność, że dokument przygotu-
je profesjonalna pracownia projektowa, a realizacja może 
zostać rozłożona na lata. Takie podejście zapewni również 
ciągłość prac, nawet jeśli władza w Kielcach się zmieni. 
Dolina Silnicy to przestrzeń, z której korzystają wszyscy 
mieszkańcy. Powinni mieć więc prawo udziału w specjal-
nych konsultacjach.

BĘDĄ KONSULTACJE
W odpowiedzi na apel radnej prezydent Kielc, Bogdan Wen-
ta zapowiedział, że jeszcze w tym roku odbędą się konsul-
tacje w sprawie rewitalizacji Doliny Silnicy. „Decyzję (…) 
o terminie ogłoszenia i przeprowadzenia samego konkursu 
urbanistyczno-architektonicznego (…) podejmę po przeana-
lizowaniu wyników konsultacji i stanowisk służb, biorąc pod 
uwagę możliwości finansowe w trakcie konstruowania bu-
dżetu Miasta Kielce na przyszły 2022 rok”, napisał prezydent.
Silnica nie jest długa, ale temat jej rewitalizacji już tak. Ciekawe 
tereny wokół kieleckiej rzeki wciąż czekają na odpowiednie 
wykorzystanie. Czekają również mieszkańcy i turyści, dla 
których mogłyby one stanowić wartą odwiedzenia atrakcję. 

Ten obszar, mimo wielu starań i inicjatyw, wciąż czeka na gruntowną 
i kompleksową rewitalizację. Czy za sprawą kieleckiej radnej Dolina Silnicy 
wreszcie stanie się miejscem, z którego będziemy dumni?

„W grodzie nad Silnicą…” – tak zaczyna się jedna z przyśpie-
wek kibiców Korony Kielce. O rzece czytamy w legendach, 
ale ten niewielki ciek wodny sławili w swojej twórczości 
także współcześni artyści, jak chociażby… Liroy. Stolica 
województwa świętokrzyskiego jest nierozłącznie związana 
z Silnicą. Rzeka zasługuje więc na to, aby jej dolina stała się 
atrakcyjna. 

KONCEPCJA CZEKA
Dolinie Silnicy wiele jednak brakuje do atrakcyjności, a i jej 
estetyka pozostawia sporo do życzenia. W 2016 roku poja-
wiła się szansa na zmianę: ogłoszono konkurs na opraco-
wanie koncepcji przestrzenno-funkcjonalnej i widokowej 
części terenu po wschodniej stronie Doliny Silnicy. Cho-
dziło o rewitalizację przestrzeni o powierzchni około 2,5 
hektara między ulicami Pocieszka i Jarzębinową. W tym 
samym roku konkurs rozstrzygnięto. Zwyciężył projekt Ja-
kuba Heciaka, który zakładał zbudowanie parku wodnego. 
Koncepcja wykorzystywała naturalne walory miejsca oraz 
przywracała mu rekreacyjny charakter. Według założeń je-
den brzeg Silnicy zostałby uregulowany, drugi miałby być 
naturalny. Całość połączyłyby drewniane pomosty. Pro-
jektant przewidział również miejsca do wypoczynku, łąki 
kwietne, elementy małej architektury i oczka wodne.

NOWA NADZIEJA
Niestety, koncepcja nie została zrealizowana. Teraz Agata 
Wojda, kielecka radna Koalicji Obywatelskiej, chce prze-
prowadzenia specjalnego konkursu na zagospodarowanie 

Co z tą doliną?!
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POMIMO PANDEMII…
Życzę Wszystkim radosnego i uduchowionego świętowania Wielkanocy, choć wkoło tyle 
ograniczeń  i wciąż,pełna obaw rzeczywistość z tysiącami rodaków w szpitalach, z trudem 
łapiących każdy oddech  i codziennym pochodem śmierci. 
Każdy z nas z utęsknieniem wyczekuje kolejnej w naszym życiu wiosny, gdy wszystko się 
budzi i odradza.  Każdy wypatruje i łaknie ciepłych promieni słońca i chce doświadczyć 
w tych dniach wyjątkowej nadziei, bez względu na to czy wierzy, czy wciąż poszukuje, 
czy jest praktykującym katolikiem, czy zdeklarowanym agnostykiem. Oby starczyło 
nam optymizmu i tematów do rozmów na spotkaniach w mniej licznym rodzinnym 
gronie, z ugotowanym na „święconce” białym barszczem na stole i na wiosenny spacer 
w maseczkach. 
Niech nam w tej „covidowej inności” towarzyszy pewność lub choćby tylko przeczucie, 
że jednak Chrystus zmartwychwstał. Poszukajmy  Wielkanocy z dzieciństwa, do której 
tęsknimy, do pięknej świątecznej tradycji i polskich zwyczajów, które ukształtowały 
kilkadziesiąt pokoleń Polaków, naszych przodków. 
W poczuciu odpowiedzialności za naszą tożsamość opowiadajmy dzieciom i wnukom 
o czym są te święta, jakie były dawniej i jakie być powinny. To nasz szczególny obowiązek 
w sztafecie pokoleń. Życzę tego i wierzę, że serca wielu z nas przepełni radość 
i wdzięczność Jezusowi, który zwyciężając śmierć, nadał sens naszemu życiu, również temu  
tu i teraz.                                                                                                                                                

Jego grób jest pusty....                                                                                                                                        
Pan Zmartwychwstał!                                                                                                                                 
Zmartwychwstał prawdziwie!                                                                                                                                

Alleluja!
Krzysztof Marek Słoń

Senator RP Prawo i Sprawiedliwość

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie 
duchowe, napełni wszystkich mieszkańców powiatu 

kieleckiego spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu 
trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 

Obfitych Łask i Błogosławieństw od Chrystusa 
Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju Świąt 

Wielkanocnych z radosnym Alleluja
życzą

   JACEK KUZIA
Przewodniczący 

Rady Powiatu w Kielcach

MIROSŁAW GĘBSKI
Starosta Kielecki
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Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

„Miłość 

Papież Franciszek

w Orędziu na Wielki Post

jest porywem serca, 

który sprawia, 

że przekraczamy samych siebie 

i który stwarza więź

wzajemnego dzielenia się 

i komunii...”

  Różne trudności życiowe powodują, że 

doświadczamy zwątpienia, smutku i zagubienia. 

Spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem   

jest prawdziwą szansą na odkrycie lub 

pogłębienie naszej wiary i nadziei. Kiedy 

przeżywamy je we wspólnocie, możemy tym 

doświadczeniem wzajemnie się dzielić. 

   Umocnieni łaską Zmartwychwstałego Pana

z radością stajemy się świadkami miłości także 

dla najbardziej potrzebujących.

  Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim 

naszym drogim Przyjaciołom, Darczyńcom 

i Wolontariuszom składamy życzenia zdrowia, 

pokoju i mocy wiary do radosnego wypełniania 

życiowego posłannictwa.                                                    

W imieniu Zarządu i Pracowników

Caritas Diecezji Kieleckiej

Ksiądz Dyrektor Stanisław Słowik
Kielce, Wielkanoc A.D. 2021

WW  iimmiieenniiuu  ZZaarrzząądduu  
ii  PPrraaccoowwnniikkóóww  MMiieejjsskkiieeggoo  PPrrzzeeddssiięębbiioorrssttwwaa  KKoommuunniikkaaccjjii  ww  KKiieellccaacchh  

sskkłłaaddaamm  WWsszzyyssttkkiimm  PPaańńssttwwuu  żżyycczzeenniiaa,,  aabbyy  ŚŚwwiięęttaa  WWiieellkkaannooccnnee  
bbyyłłyy  ppeełłnnee  ppookkoojjuu,,  rraaddoośśccii  ii  mmiiłłoośśccii..  NNiieecchh  nnaaddzziieejjaa  ppłłyynnąąccaa  oodd  

ZZmmaarrttwwyycchhwwssttaałłeeggoo  CChhrryyssttuussaa  wwyyppeełłnniiaa  cczzaass  śśwwiiąątt  ii  kkaażżddyy  nnaassttęęppnnyy  ddzziieeńń..
żżyycczząą

Zarządy, Rady Nadzorcze i Pracownicy Spółek Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Kielce, 
Kieleckich Autobusów Spółki Pracowniczej, NSZZ Solidarność MPK oraz Związek Zawodowy Pracowników 

Transportu Publicznego w Kielcach.
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Miasto Kielce

W przypadku domów jednorodzinnych można otrzymać dotację w wy-
sokości 8 tysięcy złotych, jeżeli właściciel zdecyduje się na podłączenie 
budynku do sieci ciepłowniczej, zainstalowanie indywidualnego ga-
zowego lub elektrycznego urządzenia grzewczego na jeden lokal wy-
odrębniony lub budynek mieszkalny, albo w budynku zastosowana 
zostanie pompa ciepła.
Natomiast 40 tys. zł dofinansowania obejmuje domy wielorodzinne, 
których właściciele zdecydują się na podłączenie budynku do miejskiej 
sieci ciepłowniczej i instalację węzła cieplnego. 
Dotacja po raz pierwszy może być udzielona w kwocie 100% kosztu 
kwalifikowanego realizacji zadania, przy czym maksymalna kwota do-

Weź dotację, wymień piec
Walka o czyste powietrze w Kielcach trwa. 
Urząd Miasta rozpoczął kolejny nabór 
wniosków o udzielenie dotacji celowej na 
wymianę źródeł ciepła. To kontynuacja 
programu, którego celem jest ograniczenie 
smogu w stolicy regionu świętokrzyskiego. 
Na likwidację tzw. „kopciuchów” w tym 
i przyszłym roku miasto przekaże kielczanom 
łącznie 4 miliony złotych

tacji jest ograniczona do wyżej wymienionych kwot dla poszczególnych 
rodzajów zadań.  
- Ochrona środowiska to jeden z priorytetów naszych działań, dlatego 
przekazujemy kolejne środki na wymianę "kopciuchów" w naszym mie-
ście. Bardzo się cieszę, że wśród kielczan zainteresowanie programem 
jest duże. Zachęcam mieszkańców do skorzystania z dotacji oraz do 
włączenia się we wspólne działania, których celem jest walka o czyste 
powietrze - mówi prezydent Kielc, Bogdan Wenta.
Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miasta, na 
Kancelariach Ogólnych przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1, albo przesłać 
na adres Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, 
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce. Szczegóły na www.kielce.eu.
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Wicemarszałek 
Województwa Świętokrzyskiego

Renata Janik

Z       okazji
Świąt Wielkiej Nocy 
życzę Państwu zdrowia, ciepła 
rodzinnego i wiosny w sercu. 
Niech ten czas zadumy przyniesie 
potrzebne refleksje, nadzieję 
i radość, że Pan Zmartwychwstał!

Wielkanoc 
to święta zwycięstwa życia nad śmiercią.
Ich wymowa jest szczególnie głęboka obecnie 
w okresie pandemii koronawirusa.
Dziękuję wszystkim, którzy w tym trudnym czasie
są odpowiedzialni i tym, którzy pełnią służbę
dla innych. Każda epidemia mija.
Życzę Państwu, abyśmy po powrocie
do codziennych zadań pamiętali,
jaka nauka płynie z tych doświadczeń,
aby umocniły one naszą jedność 
i wspólnotę.
   

Poseł na Sejm RP 

Anna Krupka
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Otwórz się na piękno! 25-801 Kielce, ul. Krakowska 291
tel./fax 41 34 50 678, tel. 500 588 589

biuro@gami-okna.pl
www.gami-okna.pl

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny 

i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”

               życzy Firma Gami

25-801 Kielce, Krakowska 291
tel./fax 41 34 50 678; 

tel. 500 588 589

W noc Wigilijną, w blasku świec 
melodia kolęd płynie w mrok.

Niech Wam przyniesie radości moc
i wiele szczęścia w Nowy Rok.

  
                    Firma 

życzy Państwu zdrowych i spokojnych Świąt oraz 
wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2014.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,serdecznych spotkań 
w gronie rodzinyi wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”

życzy Firma Gami

Otwórz się na piękno! 25-801 Kielce, ul. Krakowska 291
tel./fax 41 34 50 678, tel. 500 588 589

biuro@gami-okna.pl
www.gami-okna.pl

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny 

i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”
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25-801 Kielce, Krakowska 291
tel./fax 41 34 50 678; 

tel. 500 588 589

W noc Wigilijną, w blasku świec 
melodia kolęd płynie w mrok.

Niech Wam przyniesie radości moc
i wiele szczęścia w Nowy Rok.

  
                    Firma 

życzy Państwu zdrowych i spokojnych Świąt oraz 
wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2014.



Wielkanoc 
to czas otuchy i nadziei.

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 

W imieniu Zarządu i Pracowników Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

życzenia składa

Ryszard Gliwiński
Prezes Zarządu
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materiał partnera/reklamaZachęcamy
do składania zamówień
na świąteczne
CIASTA 
I TORTY!

O68
TORT NR


