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aktualności
lajnogach, deskorolkach i rolkach powstanie
u zbiegu ulic Marmurowej i Okrężnej. Obecnie
w toku jest postępowanie związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
Po uzyskaniu decyzji i akceptacji projektów,
złożone zostaną wnioski o pozwolenia na budowę. Wnioskodawcy uzgodnili i zaakceptowali koncepcje przestrzenne budowy.
/al/

Kielce mają nowych wiceprezydentów
Prezydent Bogdan Wenta zdymisjonował w środę swoich dwóch dotychczasowych zastępców
– Marcina Różyckiego i Arkadiusza Kubca. Na ich miejsce powołał w czwartek związanego z lewicą, a obecnie niezrzeszonego radnego, Marcina Chłodnickiego i Agatę Wojdę, radną z Koalicji
Obywatelskiej. - Nawet w zespołach, które osiągają dobre wyniki następują zmiany - uzasadnia
decyzję prezydent Wenta. - Odwołanie jest oczywiście negatywną informacją, natomiast życie
pozwala podejmować nam różne decyzje i ja z tej możliwości skorzystałem. Wybierając nowych
wiceprezydentów kierowałem się przede wszystkim zaangażowaniem, wiedzą i doświadczeniem kandydatów - tłumaczy.
/wk/

147 zawodniczek i 274 zawodników z 51
krajów bierze udział w młodzieżowych mistrzostwach świata w boksie, które od wtorku
trwają w Kielcach. To największa pięściarska
impreza organizowana w naszym kraju. – Cieszymy się, że nasze dzieci mogą rywalizować
w tak trudnej, pandemicznej rzeczywistości –
mówi Umar Kremlev, prezes Światowej Organizacji Boksu Olimpijskiego. – Staramy się, aby
wszystko stało na jak najwyższym poziomie.
Nasza współpraca z polską stroną układa się
wzorcowo. Wśród tych zawodników są sportowcy, którzy będą napędzać naszą dyscyplinę
– wyjaśnia Istvan Kovacs, sekretarz generalny

foto: Piotr Michalec

Święto boksu

Zamek zaprasza
Od dziesiątego kwietnia turyści mogą znów
zwiedzać jedną z największych atrakcji naszego
regionu, Zamek Królewski w Chęcinach. Choć
uroki tego pięknego miejsca pozostają takie
same, to odwiedzający muszą liczyć się z drobnymi zmianami wynikającymi z epidemii koronawirusa. - Na zamek wchodzimy tylko zachodnią
stroną, schodzimy wschodnią. Turyści nie mogą
odwiedzić obiektów kubaturowych, czyli wieży
widokowej, baszty i skarbca – informuje Monika Majchrzyk, dyrektor Zamku Królewskiego
w Chęcinach. Obiekt można odwiedzać codziennie, między godziną dziewiątą, a 19.
/ar/

Bliżej do budowy
AIBA. Areną zmagań zawodników i zawodniczek z roczników 2002 i 2003 jest Hala Legionów. Finały kobiet zaplanowano na 23 kwietnia, dzień później zapadną rozstrzygnięcia
wśród mężczyzn.
/dw/

Realizacja projektu „Skatepark i Pumptrack
przy Kadzielni oraz Parku Baranowskim w Kielcach” zbliża się wielkimi krokami. Skatepark
zostanie rozbudowany, a pierwszy w mieście
specjalistyczny tor do jazdy na rowerach, hu-

Naprawiają ulice…
Wojska Polskiego, Czachowskiego, Skalista
i Barwinek - kieleckie ulice pięknieją w oczach.
Po zakończeniu remontów podróżowanie po
południowej części miasta stanie się o wiele
bardziej komfortowe. - Dla wielu mieszkańców
są to codzienne drogi dojazdowe do domu. Ich
stan techniczny wymagał interwencji. Skalista
i Czachowskiego to były ulice gruntowe. Ulica
Barwinek posiadała nawierzchnię z tak zwanej
trylinki, czyli sześciokątnych płyt betonowych,
nadgryzionych zębem czasu. Stan ulicy Wojska
Polskiego także pozostawiał wiele do życzenia

- stwierdza Jarosław Skrzydło, rzecznik MZD.
Drogi w południowej części miasta mają zostać
oddane do użytku w wakacje.
/wk/

Poczujemy miętę…
„Zielniki miejskie - zioła dla kielczan” to jeden
z wielu zwycięskich projektów realizowanych
w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. - Będzie on polegał na stworzeniu dwunastu ogólnodostępnych drewnianych donic
wypełnionych popularnymi ziołami, takimi jak
bazylia, melisa, mięta, majeranek czy orega-
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będą miały pacjentki, których termin porodu
wypada najwcześniej.
/mn/

Niecały procent

no - informuje Aleksandra Banaś z Instytutu
Dizajnu. - Donice staną przy kilku kieleckich
instytucjach. Na pewno na terenie Biura Wystaw Artystycznych, przy Kieleckim Centrum
Kultury, na dziedzińcu Muzeum Zabawek
i Zabawy, przy jednej z filii Miejskiej Biblioteki
Publicznej i oczywiście przy Instytucie Dizajnu
- dodaje.
/wk/

Do tej pory na ponad 5,5 mln zaszczepionych
jedynie 51 tys. osób miało dodatni wynik testu na Covid-19, czyli 0,9 proc. – napisał na
Twitterze, minister zdrowia Adam Niedzielski.
Szef resortu zdrowia dodał, że ponad połowa
zakażeń nastąpiła w okresie do 14 dni po
pierwszej dawce. 37,3 proc. to grupa, u której

Nauczą o niemowlakach
Od 10 maja rusza kolejna, ulepszona edycja szkoły rodzenia online w Świętokrzyskim
Centrum Matki i Noworodka w Kielcach. Tym
razem, ze względów organizacyjnych, przeznaczona jest wyłącznie dla pacjentek zamierzających urodzić w tamtejszym szpitalu. W pierwszej edycji szkoły rodzenia online wzięło udział
ponad 60 par, w drugiej liczba uczestników
również będzie zbliżona. Rodzice wysłuchają
wykładów prowadzonych m.in. przez logopedę, położną, stomatologa, fizjoterapeutę,
ginekologa czy anestezjologa. Aby zapisać się
na listę uczestników, należy przesłać na adres:
vita.prosta@gmail.com numer telefonu oraz
przewidywaną datę porodu. Pierwszeństwo

minęło od szczepienia pierwszą dawką więcej
niż 14 dni. Kolejne dwa tysiące, czyli niespełna cztery procent, dotyczyło grupy, u której
od podania drugiej dawki nie minęło 14 dni,
a 4,2 tysiąca, czyli 8,2 proc., to osoby, u których minęło od szczepienia drugą dawką więcej niż 14 dni.
/mn/

Sąd Okręgowy w Warszawie wstrzymał przejęcie przez Orlen spółki Polska Press. W skład
grupy medialnej wchodzi m.in. kieleckie „Echo
Dnia”. O zakupie Polska Press przez Orlen infor-

mowaliśmy na początku grudnia. Przypomnijmy,
że nasz gigant paliwowy nabył grupę wydawniczą od niemieckiej Verlagsgruppe Passau Capital
Group. Zgodę na zakup wyraził Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumenta, ale sprzeciw zgłosił
Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.
Wniosek uwzględnił Sąd Okręgowy w Warszawie. Oznacza to formalne wstrzymanie przejęcia
spółki przez Orlen. Prezes UOKiK ma trzy miesiące na przesłanie odwołania do sądu.
/mł/

Do Zagnańska objazd
Od 5 maja przez trzy tygodnie zamknięta będzie droga powiatowa z Kielc do Zagnańska,
w części prowadzącej przez las. Powodem jest
wycinka drzew pod budowę ścieżki rowerowej. W trakcie prac z Zagnańska do Kielc dojedziemy innymi drogami, między innymi przez
Chrusty, Kajetanów i Dąbrowę. – Nowa ścieżka zostanie oddzielona od jezdni specjalnym
rowem po to, aby zapewnić bezpieczeństwo
wszystkim rowerzystom, a zwłaszcza tym najmłodszym – tłumaczy Wojciech Ślefarski, wójt
gminy Zagnańsk. Pierwsza część ścieżki ma
być gotowa we wrześniu.
/wd/
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„Echo” jeszcze nie Orlenu

Próbował porwać?
Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód prowadzi śledztwo przeciwko 31-letniemu Michałowi K., który jest podejrzany o dokonanie
rozboju i usiłowanie pozbawienia wolności
małoletniego. Do próby porwania dwóch
chłopców miało dojść na osiedlu Ślichowice
w Kielcach. Mężczyzna miał zaczepiać dzieci
i próbować wciągnąć je do samochodu. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu
czynów. Prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Kielcach wniosek o tymczasowy
areszt dla mężczyzny, jednak Sąd nie zgodził
się na ten środek zapobiegawczy. Prokuratura
zapowiedziała złożenie zażalenia.
/al/

Przypilnują porządku
Żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony
Terytorialnej od początku epidemii pomagają
placówkom medycznym w walce z koronawirusem. Mundurowi będą też przestrzegać
porządku przed Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu oraz
przed punktem szczepień przy ulicy Prostej
w Kielcach, gdzie tworzą się ogromne kolej18 KWIETNIA 2021
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ki. Chodzi o zachowanie odpowiednich odległości oraz przestrzeganie zasad sanitarnych.
Żołnierze pomagają również w wypełnianiu
ankiet i wyjaśniają, jak badanie czy szczepienie będzie wyglądało. Na ten moment
26 placówek na terenie województwa świętokrzyskiego jest objętych wsparciem żołnierzy WOT. W działania włączyło się ponad
200 mundurowych.
/mn/

aktualności/reklama
naryjną. W razie nagłego pogorszenia stanu
zdrowia naszych pupili, właściciele psów, kotów czy królików muszą jechać z nimi aż do...
Krakowa. - Jakiś czas temu pojawiła się idea
otwarcia takiego punktu przez organizację,
która prowadzi schronisko w Dyminach. Z moich ustaleń wynika, że wystąpiły jednak jakieś
przeszkody formalne, ale jestem przekonany,
że wspólnie, dla dobra zwierząt, jesteśmy
w stanie je pokonać - stwierdził radny Michał
Braun, który złożył interpelację w sprawie konieczności zorganizowania nocnej opieki weterynaryjnej w Kielcach.
/wk/

Duda w Ratuszu
Zmiany w systemie podatkowym były głównym tematem spotkania prezydenta Bogdana
Wenty z Piotrem Dudą, przewodniczącym „Solidarności”. Do rozmowy doszło w kieleckim
Ratuszu. Wizyta przewodniczącego związku
to element konsultacji „Solidarności” z samorządami, dotyczących proponowanych zmian
w polskim prawie. – Spotkanie dotyczyło pewnych problemów społecznych, związanych ze
zmianą systemu podatkowego. Opiniujemy
teraz wiele ustaw, dlatego chcieliśmy poznać
zdanie władz poszczególnych samorządów na
ten temat. Wiemy, że wiele z nich straci na

Grosik na ogródek
Jeden grosz dziennie za każdy metr kwadratowy pasa drogowego pod ogródek gastronomiczny to ukłon w stronę przedsiębiorców
znajdujących się w finansowym kryzysie.
Projekt uchwały w tej sprawie przygotował

Kamil Suchański, przewodniczący Rady Miasta Kielce. - Miesięczny koszt funkcjonowania
ogródka przy stawkach nominalnych waha się
od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych.
Dlatego udostępnienie klientom przestrzeni
„pod chmurką” wiąże się z wielkim ryzykiem
finansowym czy wręcz staje się nieopłacalne.
Symboliczny grosz za metr kwadratowy da
restauracjom, barom i kawiarniom impuls do
wyjścia z ofertą na zewnątrz - stwierdza przewodniczący.
/wk/

Słodkie Kielce
Lubimy sobie osłodzić życie – tak wynika
z rankingu portalu Pyszne.pl, posiadającego
chyba najwięcej danych dotyczących kulinarnych gustów Polaków. Postanowił on sprawdzić, w których miejscowościach w Polsce
zamawia się najwięcej słodkości. W rankingu
zwyciężył Kraków. Województwo świętokrzyskie wypada raczej blado w tej kategorii.
Wyspą stanowiącą wyjątek są jednak Kielce,
które wyróżniają się nie tylko na tle tutejszych
miast i powiatów, ale także w skali kraju. Stolica województwa świętokrzyskiego została
szóstym Najsłodszym Miejscem w Polsce.
Zdecydowanie najczęściej wybieramy desery
z McDonald’s.
/mł/

obniżeniu podatku od osób fizycznych. Chodzi
nam o to, żeby zmniejszać opodatkowanie,
ale jednocześnie wprowadzić rekompensaty
za straty dla samorządów – tłumaczy Waldemar Bartosz, szef świętokrzyskiej „S”.
/mł/

Nocą nie wyleczysz
W Kielcach już od blisko trzech lat brakuje
gabinetu sprawującego nocną opiekę wetery-
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Saper myli się tylko raz
Praca w ekstremalnych warunkach, świadomość grożącego niebezpieczeństwa
i poczucie odpowiedzialności za współpracowników – saperzy na pewno
lekko nie mają. Do ich obowiązków należy między innymi oczyszczanie terenu
z przedmiotów niebezpiecznych, rozminowanie oraz wysadzanie niewybuchów
W ciągu ostatniego roku saperzy interweniowali w regionie
świętokrzyskim ponad trzysta razy. Główny powód to oczywiście niewybuchy. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło powiatu opatowskiego, okolic Stopnicy i rejonów, w których znajdował się
w czasie wojny przyczółek sandomierski.
NIEWYBUCHY I… NIEWYPAŁY

Praca przy materiałach wybuchowych wymaga specjalistycznej
wiedzy. Niewybuchy klasyfikowane są w zależności od tego, czy
pocisk był wystrzelony z broni i jego mechanizm nie działał, czy
też nie udało się go odpalić już w momencie wystrzału. – Zabezpieczane przez nas niewybuchy pochodzą przeważnie z czasów
pierwszej i drugiej wojny światowej. Na terenie województwa
świętokrzyskiego prowadzonych było wiele działań zbrojnych,
stąd duża liczba pocisków. Mamy wiele ich rodzajów, między
innymi bomby lotnicze, pociski rakietowe, pociski artyleryjskie,
granaty moździerzowe, granaty ręczne, miny – wyjaśnia plutonowy Sebastian Tosnowiec z 31. Patrolu Saperskiego Centrum
Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.
Podejmowanie materiałów niebezpiecznych wymaga stalowych nerwów i precyzji. Gdy saperzy jadą na miejsce odnalezienia niewybuchu, zabezpieczają go z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. – Nasze czynności ograniczamy
do absolutnego minimum, a więc podjęcia takiego pocisku
i przewiezienia go na teren poligonu. My korzystamy z poligonu
wojskowego w Nowej Dębie.
Pytamy plutonowego Sebastiana Tosnowca o cechy dobrego
sapera. – W skład każdego patrolu saperskiego wchodzi ośmiu
ludzi. Każdy z nas musi być bardzo cierpliwy, opanowany, odporny na sytuacje stresowe. Wszyscy mamy świadomość, że
od nas zależy życie i nasze, i kolegów. A przecież każdy z nas
ma rodzinę. To siedzi w tyle głowy podczas każdej interwencji
– odpowiada.
SAPERSKIE SZKOLENIE

Praca sapera nie jest dla każdego – to oczywista sprawa. Żołnierze, którzy będą zajmować się materiałami wybuchowymi,
muszą wykazać się odpowiednimi umiejętnościami psychofizycznymi. – Trzeba umieć oddzielić pracę od życia prywatnego.
Szkolenie jest długofalowe, zaczyna się od zajęć na kompanii
w jednostkach inżynieryjnych. Później żołnierz, który wykazuje odpowiednie cechy, może ubiegać się o pracę w patrolu
saperskim. Uczestniczymy w różnych kursach we wrocławskim Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych. Każdy patrol
6
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saperski organizuje także własne szkolenia kwartalne. Wciąż
odświeżamy naszą wiedzę, bo w tym zawodzie nie ma miejsca na rutynę. Błąd jednej osoby może kosztować życie całego
składu – mówi plutonowy Tosnowiec.
A niebezpiecznych sytuacji w pracy sapera nie brakuje. Najtrudniejsza, z jaką musiał zmierzyć się plutonowy Tosnowiec,
miała miejsce w Skarżysku-Kamiennej: – Na parkingu przylegającym do dworca kolejowego znaleźliśmy bombę FAB 100.
Zgłoszenie było nietypowe – pocisk znajdował się w pobliżu
rur wodociągowych, trudno było go wydobyć. Poza tym to
teren gęsto zaludniony, więc konieczna była ewakuacja wielu
osób. Musieliśmy współpracować ze strażą pożarną, z policją.
Ta sytuacja utkwiła mi w pamięci.

pamiętać, że z czasem zmieniają się właściwości materiałów
wybuchowych. Robią się bardziej wrażliwe, dlatego zagrożenie
z roku na rok się potęguje – ocenia saper.
***
Badacze szacują, że niewybuchy z okresu obu wojen światowych będą odnajdowane jeszcze nawet przez… trzysta lat.
Wygląda więc na to, że saperzy nie mają co liczyć na spokojniejszą służbę. Dzięki jednak ich profesjonalizmowi mieszkańcy
naszego regionu mogą czuć się bezpiecznie.
reklama

NIEWYBUCHY W SERCU MIASTA

Nieco ponad dwa tygodnie temu saperzy interweniowali w samym centrum Kielc. Robotnicy pracujący przy ulicy Seminaryjskiej znaleźli pocisk. Jak się okazuje, niewybuchy w centrum
miasta nie są niczym nietypowym. – Interwencje w mieście są
dosyć częste. Niosą ze sobą większe zagrożenie, oczywiście ze
względu na gęstość zabudowy. Warto podkreślić, że zasięg wybuchu pocisku to nawet trzysta metrów, a pole rażenia odłamków sięga kilometra! Znaczna część interwencji dotyczy także
terenów leśnych. Jeździliśmy do magazynów przedmiotów
niebezpiecznych czy stanowisk ogniowych z czasów wojny.
W naszym regionie bardzo prężnie funkcjonowała partyzantka.
Pamiętajmy, że miasta się rozrastają i zajmują tereny, na których
kilkadziesiąt lat temu rósł las. Często wyjeżdżamy też na pola
uprawne – wyjaśnia Tosnowiec.
Nie każdy zdaje sobie sprawę z ogromnej liczby interwencji, jaką
realizują żołnierze zajmujący się materiałami wybuchowymi.
Tylko w ubiegłym roku świętokrzyscy saperzy podjęli niemal
sześć tysięcy niebezpiecznych przedmiotów. Pod koniec marca ub.r., w lesie w miejscowości Motkowice koło Jędrzejowa,
saperzy zabezpieczyli aż 715 niebezpiecznych przedmiotów:
pocisków artyleryjskich, zapalników i łusek. – Na początku
mojej pracy zaskakiwała mnie tak duża liczba podejmowanych niebezpiecznych przedmiotów. Teraz to coś normalnego.
Niemal codziennie wyjeżdżamy do podejmowania niewybuchów, a zdarzają się dni, kiedy interweniujemy kilkukrotnie.
Na szczęście nie przydarzył nam się żaden wybuch, a trzeba
reklama

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

INFORMUJE
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Od 17 kwietnia 2021r. wprowadzone zostaną zmiany w godzinach
kursowania autobusów linii nr 1 w dni robocze. Ponadto od soboty
24 kwietnia 2021 roku planowane jest wprowadzenie zmiany
w rozkładzie jazdy autobusów podmiejskiej linii nr 31.
Szczegóły na stronie www.ztm.kielce.pl
18 KWIETNIA 2021
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autor: Wojciech Dudkowski

Pierwsi w Unecso?
Już w środę, 21 kwietnia, dowiemy się, czy Geopark Świętokrzyski zostanie włączony w Światową Sieć Geoparków
UNESCO. Jeśli tak się stanie, będzie pierwszym całkowicie
polskim geoparkiem, który znajdzie się w tej strukturze.
W związku z tym wydarzeniem „Geopark” przygotowuje
szereg wydarzeń, do których dojdzie między 22 a 25 kwietnia. Jednym z nich będzie oficjalna prezentacja jednostki
w ramach wydarzenia online „Welcome Digital Event”, organizowanego przez UNESCO 22 kwietnia. – Na włączeniu
Geoparku Świętokrzyskiego do sieci skorzystają gminy, na
których obszarze on się znajduje: Kielce, Piekoszów, Chęciny,
Nowiny i Morawica. To przede wszystkim wyjątkowa okazja do promocji. Gminy będą mogły wykorzystać znany na

całym świecie symbol UNESCO do promowania regionalnego dziedzictwa geologicznego i kulturowego, produktów
lokalnych, turystyki, sportu i rekreacji. Wejście do tej sieci
daje też ogromne możliwości współpracy międzynarodowej
z innymi geoparkami – wylicza korzyści Michał Poros, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Geopark Świętokrzyski.
„Geopark” czekają też nowe wyzwania. Największe z nich to
utrzymanie samego certyfikatu, bowiem jest on nadawany
na cztery lata. – Po tym czasie następuje weryfikacja, czy
jednostka realizuje założone działania. Certyfikat może być
przedłużony, geopark może dostać także uwagi i zastrzeżenia, czyli żółtą kartkę albo nawet czerwoną, skutkującą
utratą certyfikatu – wyjaśnia Michał Poros.

Kielce toną w odpadach?

autor: Weronika Kępa

Wiosenna aura sprzyja aktywności fizycznej na świeżym
powietrzu. W miniony weekend kieleckie parki, ogrody, rezerwaty oraz lasy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców. Na potęgę organizowali grille i pikniki. Niestety,
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wielu zapomniało po sobie posprzątać. Musiało to za nich zrobić Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych.
– Zbieramy setki kilogramów odpadów, co oznacza dziesiątki
zapełnionych worków – informuje Marcin Batóg, rzecznik
RPZiUK. – Problem nasilił się po zamknięciu restauracji.
W lasach i parkach zalega ogromna ilość pudełek po żywności
na wynos. Apelujemy do wszystkich mieszkańców Kielc, by
sprzątali po sobie.
Problem dotyczy również ciągłego zaśmiecania niezamieszkałych działek. – Obowiązek utrzymania terenu w odpowiednim stanie spoczywa na jego właścicielu. RPZiUK, jako spółka
miejska, sprząta odpady nielegalnie przywożone na działki.
Rocznie ich porządkowanie kosztuje miasto około dwieście
tysięcy złotych. To obciążenie dla budżetu. Pieniądze mogłyby
zostać przeznaczony na inne cele – stwierdza Batóg.
Do sprawy odniósł się także radny Arkadiusz Ślipikowski.
– Problem leży w postępowaniu samych mieszkańców, nie
tylko Kielc, ale i powiatu. Aż jedna czwarta naszego miasta to
tereny zielone, ale trzeba o nie dbać. To obowiązek każdego
mieszkańca, nie tylko służb – stwierdza Ślipikowski, który
w sobotę, 24 kwietnia, sam organizuje sprzątanie na kieleckim
Białogonie.
18 KWIETNIA 2021
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Wiadomości
z Politechniki Świętokrzyskiej
FESTIWALOWE ZWYCIĘSTWO
Sukces Akademickiego Chóru Politechniki Świętokrzyskiej podczas XVII
Festiwalu Wielkopostnego organizowanego przez WDK w Kielcach. Zespół
pod dyrekcją dr Małgorzaty Banasińskiej-Barszcz zajął pierwsze miejsce
w Konkursie Pieśni Pasyjnej.

Do konkursu śpiewacy z Politechniki
wysłali dwa nagrania zrealizowane 2
marca 2021 roku w Kościele Św. Józefa
Robotnika, dzięki uprzejmości ks. Prałata Jana Iłczyka. Chór zaprezentował
pieśni „Eli, Eli” oraz „Krzyżu Chrystusa,
w Tobie nasza siła”.
NAUKOWY PRESTIŻ
Profesor Marian Gorzałczany, kierownik Katedry Informatyki, Elektroniki
i Elektrotechniki na wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
znalazł się na publikowanej przez Uniwersytet Stanforda w Stanach Zjednoczonych liście najbardziej wpływowych
naukowców na świecie. Zawiera ona
nazwiska i afiliacje 160 tysięcy badaczy, których publikacje są najczęściej
cytowane przez innych autorów.
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Prof. dr hab. inż. Marian Gorzałczany
jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Jego
praca magisterska została wyróżniona
nagrodą I stopnia w ogólnopolskim
konkursie im. prof. Sylwestra Kaliskiego
na najbardziej użyteczne prace dyplomowe studentów. Doktorat i habilitację
uzyskał na Politechnice Poznańskiej
w dyscyplinie informatyka. W 2003r.
otrzymał tytuł naukowy profesora nauk
technicznych. Dwa lata pracował jako
tzw. visiting professor na uniwersytetach
w Kanadzie: University of Saskatchewan
oraz University of Guelph.
Tematyka badawcza jego prac obejmuje współczesne systemy sztucznej inteligencji, bazujące na synergicznych połączeniach sztucznych sieci neuronowych,
teorii zbiorów i logiki rozmytej oraz algorytmów ewolucyjnych jak również ich
zastosowania do budowy inteligentnych
systemów wspomagania decyzji (m.in.
w diagnozowaniu medycznym) oraz do
modelowania złożonych systemów.
Publikacje naukowe profesora Gorzałczanego doczekały się ok. 1050 cytowań
wg bazy Web of Science, blisko 1300 cy-

towań wg bazy Scopus oraz ponad 2300
cytowań wg bazy Google
TELEWIZYJNY SUKCES
NASZEJ ABSOLWENTKI
Anna Mazur, absolwentka Politechniki
Świętokrzyskiej zdobyła tytuł najlepszej

projektantki pierwszej edycji programu
Design Dream w telewizji Polsat. Okazała się bezkonkurencyjna w finałowym
zadaniu – zaaranżowaniu wnętrza kawalerki o powierzchni 16 m2, w której
miał znaleźć się salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Dodatkowym
wyzwaniem było rozpoznawanie materiałów budowlano-wykończeniowych z zasłoniętymi oczami. – W tym
momencie moje życie zawodowe się na
pewno zmieni i zaczną się dziać nowe
rzeczy, o których nawet nie mam pojęcia.
To jest tak ogromnie ekscytujące – powiedziała tuż po usłyszeniu werdyktu.
Anna Mazur jest absolwentką Wydziału
Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej. Obecnie prowadzi
własną pracownię, zajmującą się wnętrzami użytkowymi oraz mieszkalnymi.
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Trwają wiosenne prace porządkowe w kieleckim Ogrodzie Botanicznym.
Na gości, którzy pojawią się już niebawem, czeka wiele nowości

Wiosna puka do Ogrodu

Wiosna w kieleckim Ogrodzie Botanicznym to zawsze
czas wzmożonej pracy ogrodniczej. – Przycinamy drzewa
i krzewy, usuwamy martwe pozostałości zeszłorocznych
bylin, dokonujemy również tak zwanych nasadzeń kompensacyjnych – wyjaśnia dr Bartosz Piwowarski, zastępca
kierownika Ogrodu Botanicznego w Kielcach.
PASOŻYTY W OGRODZIE

Od ubiegłego roku, w ramach współpracy naukowej z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Ogród buduje wyjątkową kolekcję roślin pasożytniczych i półpasożytniczych. – Udało nam się sprowadzić ze stanowisk naturalnych
kilkanaście gatunków takich okazów. Wszystkie są rodzime
i chcemy je zachowywać w naszym Ogrodzie – informuje
Bartosz Piwowarski.
Warto wiedzieć, że flora pasożytnicza stanowi bardzo rzadką grupę roślin, z których wiele objętych jest ochroną lub
znajduje się na listach roślin wymierających. – Będziemy je
namnażać, a potem wprowadzać na stanowiska naturalne.
Głównym pomysłodawcą tej rabaty jest profesor Renata
Piwowarczyk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, światowej klasy specjalistka od roślin pasożytniczych.
Jak twierdzi, będzie to jedyna taka kolekcja na świecie –
podkreśla dr Piwowarski.
To nie jedyne zmiany, jakich możemy się spodziewać.
Wkrótce powstanie bowiem niewielka, wykonana z rodzimego wapienia ścieżka, która poprowadzi przez wspo10

mniane nasadzenia. – Niedługo nasadzimy też kilkadziesiąt odmian drzew, takich jak chociażby żylistek, brzoza
brodawkowata, kalin czy laurowiśnia wschodnia – dodaje
Piwowarski.
KONTYNENTY Z KWIATÓW
W Ogrodzie powstanie także wyjątkowa „Rabata Kontynentu”. – To będzie mapa świata. Poszczególnym częściom
rabaty nadamy kształt kontynentów. Dzięki specjalnemu
doborowi roślin każda będzie miała inny kolor. Na przykład
w „Europie” posadzimy rośliny kwitnące na niebiesko bądź
mające liście w niebieskawym odcieniu – wyjaśnia Katarzyna Socha, kierownik Ogrodu Botanicznego.
Tworzenie tej rabaty potrwa prawdopodobnie przez cały
sezon. Pomóc ma jedna z kieleckich firm, której nazwa na
razie musi pozostać tajemnicą.
JESZCZE DWA TYGODNIE

Zgodnie z zapowiedziami kielecki Ogród Botaniczny otworzy podwoje dla gości już 1 maja. Oczywiście o ile pandemia
nie pokrzyżuje planów, ale na razie wszystko wskazuje na to,
że tak się nie stanie. Co nie znaczy, że nie będziemy musieli
zwiedzać Ogrodu w reżimie sanitarnym – w maseczkach
i zachowując odstępy. – Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, połączymy otwarcie Ogrodu z uzyskaniem certyfikatu
Światowego Geoparku UNESCO, który spodziewamy się
niebawem otrzymać – informuje Bartosz Piwowarski.
18 KWIETNIA 2021
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Szczepienia przyspieszają
Więcej punktów populacyjnych oraz poszerzenie kadry kwalifikującej
i wykonującej iniekcje ma zwiększyć dostęp i przyśpieszyć szczepienia przeciw
Covid-19
W województwie świętokrzyskim powstaną 24 nowe punkty
populacyjne. W samych Kielcach będzie ich sześć, a nie jak
wcześniej zakładano – trzy.
– Program szczepień nabiera tempa, a żeby były one ogólnodostępne, uruchamiamy dodatkowe punkty populacyjne.
Zostanie w nich zaszczepionych około siedemset, a w niektórych nawet do tysiąca osób dziennie. Miejsca proponowały i zgłaszały do wojewody samorządy, natomiast NFZ
weryfikował je pod kątem możliwości utworzenia w danej
lokalizacji, potencjału i potrzeb przeprowadzenia liczby
szczepień, biorąc pod uwagę średnią gęstość zaludnienia
– mówi Beata Szczepanek, rzecznik świętokrzyskiego oddziału NFZ.
ZASZCZEPIĄ RÓWNIEŻ FARMACEUCI

– Prawie wszystkie zgłoszone przez samorządy punkty zostały przez nas zaakceptowane. Kielczanie bardzo się ucieszą,
bo pierwsza propozycja, która wpłynęła z Urzędu Miasta,
mówiła o trzech punktach, a będzie ich sześć. Ich lokalizacje
to: Klub Seniora przy al. Legionów 5, Klub Seniora przy
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 75, punkty mobilne przy
Stadionie Miejskim (Suzuki Arena) i Szpitalu Tymczasowym przy ul. Zakładowej, Wojewódzki Ośrodek Medycyny
Pracy przy ul. Olszewskiego 2a oraz w Centrum Medyczne
Zdrowie przy ul. Karczówkowskiej 45 – wymienia rzecznik.
Tempo szczepień przyśpiesza, dlatego potrzebne są dodatkowe ręce do pracy. Około dwustu farmaceutów z województwa świętokrzyskiego przechodzi teraz szkolenie, które
przygotuje ich do podawania szczepionek.
– Większość z nich ma już za sobą część merytoryczną i zdany egzamin w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Obecnie czekamy na część praktyczną, która odbędzie się w centrach symulacji w uniwersytetach medycznych
w całej Polsce. Po obu częściach otrzymujemy certyfikaty
i możemy szczepić. Nie mamy natomiast jeszcze szczegółowych wytycznych dotyczących szczepień w aptekach. Nie
wiemy, w jaki sposób będziemy musieli przystosować lokale,
tak aby móc w nich podawać preparat – informuje Robert
Gocał, prezes Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Medycyny Pracy i wysłaliśmy tam listę studentów, którzy
zgłosili deklarację wolontariatu na rzecz walki z pandemią.
Jest to 56 osób - mówi dr Dorota Kozieł, prorektor ds. medycznych UJK. - Wystosowaliśmy też maile do V i VI roku
kierunku lekarskiego oraz III roku studiów pielęgniarstwa
i zobaczymy, jaki będzie odzew dotyczący szczepień. Studenci wiedzą, że mają możliwość kwalifikacji do nich, natomiast
my jako uczelnia nie prowadzimy na razie punktów szczepień. Być może się to zmieni, ponieważ Bartosz Stemplewski,
dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,
zwrócił się do nas z prośbą o udostępnienie miejsca, więc
prawdopodobnie na kampusie uczelni będziemy szczepić,
i być może nasi studenci będą w to zaangażowani – dodaje
prorektor.
Listy studentów chętnych do pomocy na rzecz walki z koronawirusem zostały także przekazane do wojewody świętokrzyskiego i dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
Obecnie w województwie świętokrzyskim przeciw Covid-19
można się zaszczepić w 188 miejscach.

STUDENCI W GOTOWOŚCI

Kwalifikować do szczepień będę również studenci V i VI
roku kierunku lekarskiego oraz III roku studiów pierwszego
stopnia kierunku pielęgniarstwo.
– Marszałek województwa świętokrzyskiego zwrócił się
do nas z prośbą o współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem
18 KWIETNIA 2021
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Szczypiorniści Łomży Vive Kielce pożegnali się z Ligą Mistrzów w 1/8
finału. – Odpadliśmy na niechcianym etapie. To bardzo trudne – przyznają
zgodnie zawodnicy. Trzęsienia ziemi w zespole jednak nie będzie

Pozostał niedosyt…
Podopiecznych Tałanta Dujszebajewa za burtę wyrzuciło
HBC Nantes. Mistrz Polski wygrał we Francji 25:24, jednak
w swojej hali przegrał 31:34. Bohaterem dwumeczu został
bramkarz przeciwników, Emil Nielsen, który łącznie w obu
spotkaniach odbił 30 piłek. Andreas Wolff zanotował 16
interwencji, ale tylko cztery w rewanżu.
– Przykro mi to mówić, ale zabrakło nam bramkarza. 15 lub
20 procent to zbyt mało, aby rywalizować na tym poziomie.
Oczywiście, będę bronił moich chłopaków. Zwracam jednak uwagę na ten fakt – mówi Tałant Dujszebajew, trener
kieleckiego zespołu.

Lepiej moglibyśmy odpuścić jakieś wyjazdowy mecz i skupić
się na konkretnym starciu. Nie zrobiliśmy tego. Niestety,
nasze plany nie zostały zrealizowane – przekonuje Tałant
Dujszebajew.
Łomża Vive świetnie prezentowała się w pierwszej części
sezonu. Później z rytmu wybiły ją problemy z koronawirusem. Następnie 14 zawodników rywalizowało na mundialu
w Egipcie. Po powrocie zostali wrzuceni w ekstremalny wir
spotkań. Poza Alexem Dujszebajewem, żaden z liderów zespołu nie prezentował odpowiednio wysokiej formy.
– Nie trzeba być wybitnym znawcą, aby zobaczyć kto był
w formie, a kto nie. Wielu mówi, że w naszej grze wszystko zależy od Alexa, ale to zbyt daleko idące twierdzenie.
W rewanżu rzuciliśmy blisko 50 razy na bramkę. Nie robił
tego tylko on. Zawiodła skuteczność. Wracamy do kwestii
formy. W optymalnej dyspozycji niektórych zawodników,
większość z tych rzutów trafiłaby do siatki – tłumaczy Bertus
Servaas, prezes mistrza Polski.
KONIEC EMOCJI

KŁOPOTY NA ŻYCZENIE

Łomża Vive do samego końca była w grze o pierwsze miejsce
w grupie. W ostatnim starciu przegrała jednak z Flensburgiem. Na domiar złego spadła na trzecie miejsce, co oznaczało starcie z silnym Nantes, a nie z Zagrzebiem lub Celje.
– Sami wpędziliśmy się w kłopoty. Najpierw nie zajęliśmy
pierwszego miejsca w grupie. Przegraliśmy z Flensburgiem.
Z drugiej strony nie jestem zadowolony z tego, co zrobiła
Europejska Federacja Piłki Ręcznej. Razem z Barceloną rozegraliśmy wszystkie 14 spotkań. Rozdanie punktów było
bardzo bolesne. Dlaczego Paryż dostał je w stosunku 9 do 1?
12

Łomży Vive pozostała rywalizacja na krajowym podwórku,
gdzie wszystko wydaje się rozstrzygnięte. Kielczanie mają
w lidze sześciopunktową przewagę nad Orlenem Wisłą
Płock. W finale Pucharu Polski zmierzą się z Grupą Azoty
Tarnów.
– Pozostały dwa miesiące, które mogą być inwestycją dla
kolejnego sezonu. Jak normalny mężczyzna, dwa dni popłakałem i tyle. Wstajemy, pracujemy i walczymy dalej. Porażki
z Nantes i Flensburgiem mogą okazać się największym doświadczeniem na przyszłość – przyznaje Tałant Dujszebajew.
Latem nie należy spodziewać się wielu zmian w składzie.
Do tej na pewno dojdzie na lewym skrzydle. Dylan Nahi
zastąpi Angela Fernandeza Pereza. Łomża Vive, w obliczu
kontuzji Daniela Dujszebajewa, poszukuje również specjalisty od obrony.
– Bardziej zauważalne zmiany mogą nastąpić dopiero od sezonu 2022/23. Teraz nie możemy dla zasady zmienić wszystkiego i odejść od swojej koncepcji. Przed 2016 rokiem też
domagano się roszad, ale aby grać w Lidze Mistrzów o wysokie stawki, trzeba być konsekwentnym. W piłce nożnej
kluby zmieniają trenerów dwa razy do roku. Tak nic się nie
zbuduje. Dalej mamy dobry zespół. Jesteśmy nieco ograniczeni, ale drużyna nie straciła mojego zaufania – mówi
Bertus Servaas.
Na kolejne większe, handballowe emocje przyjdzie nam
jednak czekać do września.
18 KWIETNIA 2021
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Więcej letnich ogródków
Kielce wspierają przedsiębiorców. W najbliższych miesiącach aż tysiąc metrów
kwadratowych płyty Rynku będą mogły zająć ogródki gastronomiczne. Podobnie
jak przed rokiem, miasto wprowadzi także znaczny, bo aż 99% rabat za
uruchomienie ogródka

Gastronomia jest jedną z tych branż, w którą pandemia uderzyła z ogromną siłą. Od października restauracje i bary mogą
przygotowywać posiłki tylko na wynos lub dowóz. - Dlatego
wprowadzamy rozwiązania, które pozwolą lokalnym restauratorom wzmocnić ich działalność po tym trudnym okresie
- informuje Bogdan Wenta, prezydent Kielc.
OGRÓDKI TAKŻE BLIŻEJ UL. WARSZAWSKIEJ
Żeby wspomóc przedsiębiorców i zadbać o bezpieczeństwo
kielczan, miasto postanowiło, że w tym roku na letnie ogródki
na Rynku przeznaczy więcej miejsca. Choć wciąż nie wiadomo, jak będzie przebiegało luzowanie obostrzeń, jest większa szansa, że gastronomia będzie mogła działać na świeżym
powietrzu.
W poprzednich latach ogródki zajmowały 680 metrów
kwadratowych Rynku. W tym sezonie stoliki staną także po
północnej stronie płyty (od strony ul. Warszawskiej), na dodatkowych ponad 400 m kw.
- Do tej pory pilnowaliśmy pewnej równowagi, bo docelowo
Rynek nie może być jednym wielkim ogródkiem. Jego funkcje
muszą być zrównoważone. W tym roku nie są planowane duże
imprezy, ale w razie potrzeby będziemy mieli miejsce na ustawienie małej sceny - zapewnia Artur Hajdorowicz, dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury.
Większa powierzchnia pozwoli restauratorom na zachowanie
dystansu między stolikami. Dla mieszkańców będzie to oznaczało zwiększenie bezpieczeństwa, ale też poszerzenie oferty
gastronomicznej na świeżym powietrzu.
ZAMIAST PARKINGU LETNI OGRÓDEK
Na tym nie koniec. Miasto zachęca również niewielkie lokale w śródmieściu do tworzenia swoich ogródków, w tym
na miejscach parkingowych. Takie rozwiązania zastosowa18 KWIETNIA 2021

no już w ubiegłym roku na ul. Bodzentyńskiej, Leśnej czy
św. Leonarda.
- Zależy nam, by ogródków było jak najwięcej, nie tylko na płycie Rynku. Zachęta nie dotyczy wyłącznie restauratorów, wnioskodawcą mogą być także np. cukiernie oferujące słodkości
na wynos, czy serwujące swoim klientom kawę i herbatę. Jeśli
przed lokalem są miejsca parkingowe, przedsiębiorcy mogą
wystąpić o posadowienie ogródka na jednym z nich - podkreśla
Rafał Zamojski, menedżer centrum Kielc.
OPŁATY BĘDĄ MINIMALNE
Tak jak w ubiegłym roku, miasto przygotowało także uchwałę
o wprowadzeniu preferencyjnych stawek za zajęcie pasa drogowego pod ogródek gastronomiczny. Restauratorzy zapłacą
tylko jeden grosz za metr kwadratowy ogródka za jeden dzień
(wcześniej była to jedna złotówka).
Takie same opłaty będą obowiązywały także na płycie Rynku,
którą od tego roku zarządza Wydział Gospodarki Nieruchomościami kieleckiego ratusza.
- Stawka wyniesie 30 groszy brutto za metr kwadratowy
ogródka na miesiąc. Projekt zarządzenia prezydenta Kielc
w tej sprawie został zaopiniowany przez radców prawnych.
Wzorowaliśmy się na rozwiązaniach przyjętych w dużych
miastach. Aktualnie czekamy jeszcze na opinie konserwatora
zabytków w kwestii akceptacji warunków umowy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, opublikujemy zarządzenie, w oparciu
o które będą zawierane umowy z przedsiębiorcami na czas od
1 maja do 31 października - informuje Barbara Zawadzka, p.o.
dyrektora wydziału.
Mimo że nie wiadomo, kiedy działalność gastronomii będzie
możliwa w formie stacjonarnej, to do Urzędu Miasta już wpływają pierwsze wnioski. Przedsiębiorcy wykazują także duże zainteresowanie nowymi miejscami w północnej części Rynku.
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Dajmy mu szansę!
Piętnastoletni Piotrek Turek zmaga
się ze strasznym przeciwnikiem –
białaczką limfoblastyczną, która
zaatakowała już trzeci raz. Mama
chłopca prosi o pomoc w uzbieraniu
pieniędzy na nowoczesną terapię
CAR-T, która może uratować życie jej
syna. Brakuje jeszcze ponad miliona
złotych, a zegar tyka tylko do końca
kwietnia
Piotr usłyszał diagnozę, gdy miał cztery lata. Trzy lata wcześniej stwierdzono u niego niedobór odporności, czyli zespół Nijmegen. Od tamtej pory życie chłopca to szpitale,
cierpienie i terapie.
BIAŁACZKA NIE CHCE ODPUŚCIĆ

– Rzeczywistość okazała się bezlitosna. Od kiedy Piotruś
skończył cztery latka, ciągle walczymy z białaczką. Pierwszą
chemioterapię przeszedł bardzo ciężko, ale z czasem było coraz lepiej. Po ośmiu miesiącach nastąpił nawrót choroby. Syn
pięć razy był na stole operacyjnym, zrobiła mu się przetoka
w brzuszku, później polipy na jelicie grubym, zapalenie ucha
środkowego. Leczenie trwało cztery i pół roku – opowiada
Anna Dziuba, mama chłopca.
Niestety, białaczka nie dała za wygraną. W 2013 roku lekarze
zdiagnozowali jej kolejny nawrót. – Komórki rakowe były
w całym krwioobiegu. Znów zaczęło się leczenie. Na początku było bardzo ciężko. Piotruś miał grzybicę płuc, nie mógł
chodzić ani jeść. Po jakimś czasie wróciliśmy szczęśliwie
do domu. Potem, w grudniu 2019 roku, nastąpił kolejny
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nawrót. Syn przeszedł przeszczep szpiku. Zabieg się udał
i 31 grudnia wróciliśmy do domu – wspomina pani Anna.
Przez ponad rok Piotruś czuł się dobrze. Korzystał z życia,
pojechał nad morze, łowił ryby i przymierzał do powrotu
na boisko piłkarskie. Niestety, kilka tygodni temu lekarze
ponownie mieli złe wieści: znów wykryli komórki rakowe. –
Piotrek jest bardzo silnym chłopcem. Chce żyć, a w trudnych
momentach pomaga mu wiara. Tyle już przeszedł, ale ma
ogromną wolę walki. Teraz dostaliśmy szansę na ostateczne rozprawienie się z tą straszną chorobą, na zakończenie
ciągłych wizyt w szpitalach i lęku o przyszłość. Problemem
są pieniądze – mówi mama Piotrusia.
HORRENDALNA SUMA

Specjaliści z Przylądka Nadziei, czyli kliniki onkologicznej dla dzieci, uznali, że chłopiec powinien przejść terapię
CAR-T. Niestety, jest nierefundowana, a jej koszt wynosi
ponad… milion trzysta tysięcy złotych. – Ta ogromna kwota,
przekraczająca możliwości mamy Piotrka. Teraz mamy zebrane około 140 tysięcy. Bardzo prosimy o pomoc – apeluje
Monika Chrzanowska, nauczycielka wspomagająca Piotrka.
Terapia CAR-T polega na przeprogramowaniu komórek
krwi. To bardzo nowoczesna metoda leczenia, więc i bardzo
droga. – Dlatego jako fundacja pomagamy zebrać pieniądze.
Bardzo chcemy, aby Piotr mógł wrócić do zdrowia, nauki
i swoich pasji, między innymi grania w piłkę i łowienia ryb
– dodaje Klaudia Smolarska-Kulej z Fundacji na Ratunek
Dzieciom z Chorobą Nowotworową.
Komórki CAR-T, których potrzebuje Piotrek, będą podane
w Przylądku Nadziei. Najpierw jednak muszą być pobrane
od chłopca i przeprogramowane poza granicami kraju.
***
Leczenie Piotra Turka można wspomóc poprzez link https://
www.siepomaga.pl/piotrek–turek. Można także wziąć udział
w licytacjach, organizowanych na Facebooku. Link znajduje
się na stronie internetowej emkielce.pl
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Przyszłość Kielc
w Niewachlowie

Kielce otrzymały 2,6 miliona złotych
na rozwój strefy inwestycyjnej
w Niewachlowie. Pieniądze pochodzą
z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Radni apelują do władz miasta
o większe wsparcie dla tego planu

materiał partnera

Temat strefy po raz pierwszy poruszyli na forum publicznym
Dariusz Kisiel i Arkadiusz Ślipikowski, radni Porozumienia
Jarosława Gowina. Mówili o niej już ponad rok temu. Wówczas udało się uzyskać dwieście tysięcy złotych na dokumentację projektową, głównie dzięki poprawce do budżetu,
zgłoszonej przez radnego Kisiela. – Malików ma świetne
położenie. Tu znajduje się węzeł Kielce Północ, biegną droga
krajowa nr 74 i ekspresowa „siódemka”, a niedaleko są Targi
Kielce – argumentuje radny.
– Mamy ogromną nadzieję, że jeszcze w tej dekadzie powstaną tutaj nowe przedsiębiorstwa i fabryki – dodaje radny
Ślipikowski.
Teraz miasto otrzymało 2,6 miliona złotych na rozwój strefy.
– Równo rok temu przypomnieliśmy władzom miasta i kielczanom, że w mieście istnieje duży scalony teren, w który
warto zainwestować. Przez ten czas próbowaliśmy różnych
działań, aby zdobyć środki na rozwój tej strefy – tłumaczy
Dariusz Kisiel.
– Chciałbym podziękować prezydentowi Bogdanowi Wencie za pomoc.Cieszymy się też bardzo z tego, co otrzymaliśmy od rządu. Wierzymy, że kropla drąży skalę i że uzyskamy
większe pieniądze. To perspektywiczna inwestycja – dodaje
Arkadiusz Ślipikowski.
Projekt ma być powiązany z tworzonym w Kielcach
Świętokrzyskim Kampusem Laboratorium Głównego
Urzędu Miar.

Starosta Mirosław Gębski
uczcił pomordowanych mieszkańców Szałasu
Starosta kielecki Mirosław Gębski złożył kwiaty przed pomnikami upamiętniającymi ofiary pacyfikacji wsi Szałas. Ze
względu na pandemię, spotkanie w 81. rocznicę tych tragicznych wydarzeń miało symboliczny charakter.

81. rocznica pacyfikacji Szałasu, od lewej Wojciech Ślefarski wójt
gminy Zagnańsk, Mirosław Gębski starosta kielecki, Stanisław Stępień
zastępca wójta gminy Zagnańsk

1 i 8 kwietnia 1940 roku doszło do napaści na mieszkańców Szałasu. Stanowiły one odwet Niemców za pomoc, jakiej lokalna
społeczność udzieliła oddziałowi mjr Henryka Dobrzańskiego
„Hubala”.
Po marcowym zwycięstwie z Niemcami pod Huciskiem, żołnierze z oddziału „Hubala” dotarli w lasy zagnańskie, gdzie zostali
18 KWIETNIA 2021

przyjęci przez miejscową ludność. 1 kwietnia Niemcy rozpoczęli
obławę, aresztując 32 mężczyzn głównie z Szałasu Komorników.
8 kwietnia zaatakowali Szałas Stary, gdzie rozstrzeliwali mężczyzn.
Śmierć poniosło około 60 osób. - Łącznie w wyniku pacyfikacji
zabito ponad 80 osób z Szałasu. Spotykamy się przy pomnikach
w tej miejscowości, aby upamiętnić ofiary bestialskiego mordu.
Wielu mieszkańców tych terenów straciło członków swoich rodzin.
Te tragiczne wydarzenia na stałe zapisały się na kartach historii
gminy Zagnańsk i nie wolno nam o nich zapomnieć – apelował
starosta kielecki Mirosław Gębski, dodając: - Epidemia utrudniła zorganizowanie uroczystych obchodów. Zachęcam jednak
wszystkich do tego, aby indywidualnie przyjechali w to miejsce,
zatrzymali się choćby na chwilę i wspomnieli tych, którzy w 1940
roku stracili tu życie. Tylko wciąż podtrzymywana pamięć o naszej
historii pozwoli nam budować bezpieczną przyszłość – mówił starosta. Wraz z nim kwiaty i znicze złożyli: Wojciech Ślefarski - wójt
gminy Zagnańsk, Stanisław Stępień - zastępca wójta, Kazimierz
Tomasiak - radny gminny oraz Elżbieta Gębska - sołtys miejscowości Szałas. Uczestnicy spotkania udali się też do Odrowąża,
gdzie na miejscowej nekropoli w zbiorowej mogile spoczywają
szczątki ofiar wydarzeń z kwietnia 1940 r.
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
GODZINY PRACY - poniedziałek 7.00-15.15, wtorek – piątek 7.15-15.15
BIURO OBSŁUGI - tel. 41 200 13 00, 41 200 14 00, 41 200 15 00
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Wspólnie
posprzątają Nowiny
Już po raz trzeci gmina Nowiny organizuje
wiosenne zbieranie śmieci. O udział w akcji
prosi wójt Sebastian Nowaczkiewicz: - Pokażcie,
że razem z nami troszczycie się o środowisko
naturalne i weźcie udział w sprzątaniu śmieci,
które zostały wyrzucone w lasach, na polach,
łąkach i ulicach – apeluje.
Już 24 kwietnia wszyscy chętni spotkają się w Szewcach, by
wspólnie posprzątać okolice kamieniołomu Szewce i piękne,
szewskie lasy. Wszystkim uczestnikom akcji gmina zapewni
rękawiczki i worki na śmieci. Po zakończeniu akcji będzie
można posilić się kiełbaską z grilla w świetlicy w Szewcach.
Zbiórka o godz. 10.00 na mostku na Bobrzyczce na końcu
ulicy Marmurowej w Szewcach.
- Nasze akcje każdego roku cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Pomimo pandemii w zeszłym roku
zebrali oni indywidualnie kilkadziesiąt worków śmieci. Mam
nadzieję, że i tym razem możemy na nich liczyć – podkreśla
Sebastian Nowaczkiewicz.

Na zdjęciu: W 2019 roku akcja została zainaugurowana po raz pierwszy.

Podobnie jak w zeszłym roku, każdy, kto zechce, może posprzątać okolice na własną rękę. Wystarczy, że podczas spaceru po gminie Nowiny zbierze worek rozrzuconych śmieci.
Wcześniej można przyjść do Urzędu Gminy w godzinach jego
pracy, by otrzymać bezpłatnie rękawice i worki na śmieci.
Pozostawione worki uprzątną pracownicy gminy po telefonicznym zgłoszeniu pod numerem telefonu 41 347 50 73. - Za
zaangażowanie mieszkańców mamy dla nich przygotowane
upominki ekologiczne. Wystarczy zgłosić w dowolnej formie
(telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem Facebooka)
o udziale w akcji. Na każdego czekają nasionka kwiatów
i eko-torby na zakupy – wyjaśnia Sebastian Nowaczkiewicz.
Akcja trwa od 22 kwietnia do 11 maja 2021 r.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
– SZANSA NA ODDŁUŻENIE BYŁEGO PRZEDSIĘBIORCY
Sytuacja polskich przedsiębiorców w obecnej chwili jest bardzo ciężka. Powodem niestabilności w wielu branżach są obostrzenia nakładane w sposób selektywny rozporządzeniami
rządu.
Mamy do czynienia z sytuacją, w której przedsiębiorca zmęczony ciągłą windykacją, postępowaniami egzekucyjnymi zamyka lub zawiesza działalność gospodarczą nie widząc wyjścia z sytuacji w jakiej się znalazł.
Od 24 marca 2020 roku osoby, które stały się niewypłacalne
w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą
złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
Jest to szansa na oddłużenie byłego przedsiębiorcy. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami, upadłość konsumencka może
zostać ogłoszona m.in. względem byłych przedsiębiorców
nieprowadzących działalności gospodarczej, byłych członków
zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek
akcyjnych, wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcjonariuszy spółek akcyjnych, jeżeli nie prowadzą
działalności gospodarczej, a także wobec byłych wspólników
osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowie-

dzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym
swoim majątkiem.
Zatem jeżeli jesteś byłym przedsiębiorcą, który z różnych
względów zamknął działalność gospodarczą i nie uporał się
z problemami wynikającymi z jej prowadzenia lub składał
wniosek o ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej,
ale postępowanie nie doprowadziło do oddłużenia, masz
szansę na nowy start. Jedyny wymóg to brak aktywnej działalności gospodarczej w dniu składania wniosku o ogłoszenie upadłości.
Przedstawienie we wniosku odpowiedniej argumentacji
jest kluczowe, aby przekonać Sąd do wydania pozytywnego orzeczenia i tym samym ogłoszenia upadłości. Dlatego
tak ważne jest powierzenie swojej
sprawy profesjonalistom, którzy
przygotują wniosek w taki
sposób, aby maksymalnie
zwiększyć szanse na uzyUMÓW SIĘ
skanie pozytywnego dla
Klienta orzeczenia Sądu.
NA BEZPŁATNĄ

Centrum Restrukturyzacji i Mediacji Sp. z o.o., ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce
tel.+48668199917; NIP 873-325-24-34
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KONSULTACJE

797 970 200

info@crmdoradztwo.pl;
www.konsumencka-pomoc.pl
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Czytajmy Pismo Święte
- Od kilku lat w Kościele katolickim obchodzimy Niedzielę
Biblijną. Jakie jest jej znaczenie?
- Niedziela Biblijna inauguruje Tydzień Biblijny, którego celem jest zwrócenie uwagi na to, jaką rolę pełni Pismo Święte
w naszym życiu. W pierwszym rzędzie chodzi tu jednak nie
o nabycie wiedzy, ale przede wszystkim o uświadomienie
sobie, jakie słowo Boże ma znaczenie dla naszej wiary.

wspólnota

odniesienie do mojego życia? Oratio - to modlitwa. Tutaj
poszukujemy odpowiedzi na pytanie, co ja mogę Bogu powiedzieć po odczytaniu tego fragmentu? Contemplatio - to
uwielbienie Pana Boga, że przemówił do nas w swoim słowie i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czego Bóg ode
mnie oczekuje. Z tej kontemplacji rodzi się działanie, czyli
poszukiwanie odpowiedzi na kolejne pytanie: co rozważany
fragment Pisma zmienia w moim życiu?

Rozmowa z księdzem dr hab. Tomaszem Siemieńcem, biblistą, wykładowcą w WSD w Kielcach. / rozmawiała: Katarzyna Bernat

- W Polsce Niedziela Biblijna połączona jest z Narodowym
Czytaniem Pisma Świętego. Co w tym roku zostanie proponowane?
- Czytanie najstarszej z czterech Ewangelii – według świętego Marka. Wybrane fragmenty nawiązują do programu
duszpasterskiego wskazującego na rolę Eucharystii w życiu
chrześcijanina. Pochylając się nad tą Ewangelią, chcemy pogłębić swoją wiarę i rozumienie Eucharystii. Samo czytanie
jest również posilaniem się chlebem słowa Bożego. Kiedy
słyszymy pojecie „chleb życia”, odnosimy to zwykle do Eucharystii. Jednak lektura słowa Bożego też jest posilaniem się
chlebem życia. Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego
ma zachęcać nasze rodziny do tego, aby oparły swą wiarę
na Biblii.
- Jaki fragment z Ewangelii według świętego Marka polecany
jest do czytania przez biblistów?
- Chciałbym zwrócić uwagę na dwa fragmenty: cud rozmnożenia chleba zapowiadający chleb eucharystyczny, który
będzie rozmnażany od początku istnienia Kościoła (Mk
6,34-44) oraz opis ustanowienia Eucharystii (Mk 14,22-25).
One są najważniejsze. Mamy tu schemat: zapowiedź, czyli
rozmnożenie chleba oraz wypełnienie - Ostatnia Wieczerza.
Ewangelia według świętego Marka określana jest Ewangelią dla początkujących. Jest syntetyczna, skierowana do
tych, którzy rozpoczynają życie wiarą. Pokazuje całościowo tajemnicę Jezusa Chrystusa, jako Syna Bożego. Ponadto
w Narodowym Czytaniu Pisma Świętego przyjęliśmy też
pewien cykl. W ubiegłym roku skupiliśmy się na Ewangelii
według świętego Mateusza, w tym roku - Ewangelii według
świętego Marka.
- Ksiądz propaguje w diecezji kieleckiej metodę lectio divina.
Na czym ona polega?
Jest ona bardzo stara, sięga wczesnych wieków chrześcijaństwa. Składa się z czterech filarów: lectio, meditatio, oratio
i contemplatio. Lectio to poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: co fragment tekstu biblijnego nam przekazuje? Na
tym etapie posługujemy się komentarzem, który pomoże
nam to zrozumieć. Drugi jest poszukiwaniem odpowiedzi
na pytanie: co ów fragment mówi mnie osobiście? Jakie ma
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W diecezji kieleckiej prowadzimy spotkania tą metodą. Grupa ludzi zbiera się w Domu Rekolekcyjnym w Skorzeszycach.
Mamy zadany temat, staram się wyjaśnić konkretny tekst
biblijny, a potem następuje medytacja indywidualna. Jest
więc wprowadzenie i czas na modlitwę Pismem.
Można tę metodę praktykować w domu, indywidualnie lub
z rodziną. Zachęcam do czytania i modlitwy. Papież Benedykt XVI powiedział, że bez Pisma Świętego chrześcijaństwo
redukuje się do wiary w bajki i do zabobonu. Pismo Święte
niech więc będzie w naszych domach czytane, medytowane
i kontemplowane.
- Dziękuję za rozmowę.
Więcej w audycji „Tak Wierzę” we wtorek, 20 kwietnia, godz. 20
w Radiu eM Kielce.
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Wszystko przed nami
Hej, junacy – hej chłopcy, dziewczęta!
Do roboty! do roboty!
Jedno hasło jak rozkaz pamiętaj!
Do roboty! Do roboty!
Uspokajam: wszystko ze mną w porządku. Po prostu przypomniałem sobie tę socjalistyczną piosnkę, przy dźwiękach której naród
w znoju i trudzie odbudowywał ojczyznę, gdy natknąłem się na
informację o 30-letniej lewicowej aktywistce Hannie Zagulskiej.
Uprzytomniła mi ona, jak wiele się zmieniło od czasów jej ideowych dziadków – przodowników pracy. Otóż współczesne
gwiazdy lewicy są teraz tak zajęte lewicowaniem, że już nie mają
czasu na tyranie! Znalazły inny sposób na realizację postulatu
Marksa, żeby każdemu według potrzeb. Pani Zagulskiej akurat
potrzebny był komputer, więc ogłosiła w Internecie… ściepę.
Darczyńcy pospieszyli z datkami i już sobie kupiła laptopa. Teraz
może spokojnie wyguglować różne rzeczy. Na przykład znaczenie
słowa „żebrać”.
O, pardon. Dziś się nie żebrze. Dziś ogłasza się zbiórki. Żebrali to inwalidzi z Powstania Styczniowego na ulicach Warszawy
w Lalce Bolesława Prusa. Reszta ciężko harowała, żeby zarobić
na kawałek chleba z cebulą, a gdy miała trochę szczęścia, jak na
przykład Węgiełek albo prostytutka Marianna, to różni Wokulscy
dawali im lepsze zajęcie. No, chyba że było się Izabelą Łęcką albo
baronem Krzeszowskim – ci pracować nie musieli, bo się odpowiednio urodzili. Po to właśnie wymyślono socjalizm, żeby z tym
raz na zawsze skończyć i zaprowadzić sprawiedliwość społeczną.

Ale widać nie wszystko jeszcze zostało zrobione, bo pani Zagulska
wciąż nie ma czasu na pracę. Jej ojciec duchowy, wspomniany
Karol Marks, też był taki zajęty, ale miał dobrego wujka. Lion
Phillips, który założył koncern Phillips, dbał, by autor Kapitału
nie umarł z głodu, i posyłał mu regularną pensyjkę.
Jest jednak gorzej niż myślałem, bo już nawet nie można uczciwie
pracować! Próbowali tego dwaj czternastolatkowie, o których
napisała dziennikarka Agnieszka Gozdyra. Przedsiębiorczy młodzieńcy zadeklarowali, że mogą robić cokolwiek: roznosić ulotki,
sprzedawać na bazarze, targać paczki. Czas mają codziennie od 14
do 18. No i się zaczęło. Natychmiast uruchomił się Adrian Zandberg, lew salonowy kawiorowej lewicy. Przypomniał, że w Polsce
przepisy zabraniają czternastolatkom pracować. Za nim poszli
następni. Brakowało tylko, żeby Adam Bodnar z wysokości swego
urzędu zagrzmiał na temat łamania praw dzieci. A przecież – co
krytycy przemilczeli – chłopców nikt nie zmuszał do roboty, jak
dickensowskiego Olivera Twista. Sami chcieli, bo może uznali,
że żebranina przez internet jest poniżej ich godności. Mówiąc
nawiasem, ciekawa sytuacja. Zgodnie z lewicową ewangelią czternastolatek jest za młody, by zarobić na własne potrzeby, ale jak
zechce zmienić płeć, to już nie.
Tak…. Czasy się zmieniły. I chwała Bogu, że Adrian Zandberg
jest jeszcze taki młody, bo gdyby był moim rówieśnikiem i dowiedział się, jak harowaliśmy z bratem ciotecznym jako nastolatkowie
w wakacje przy wylewaniu fundamentów domu obrzydliwego
kapitalisty, to na bank wystąpiłby do sądu o pozbawienie naszych
rodziców wszelkich praw! A nam przyświecał wtedy szczytny cel:
zarobić na rejs samolotem z Warszawy do Wrocławia. Tyraliśmy
więc po dwanaście-czternaście godzin dziennie, bo nasi rodzice
z niezrozumiałych powodów nie chcieli sfinansować nam tak
fundamentalnej potrzeby.
Ale wracając do Hanny Zagulskiej i jej podobnych. Ciekawe co
będzie, gdy kolejna ogłoszona przez nią zbiórka okaże się niewypałem? Czy nie pójdzie w stronę proletariackiego shoppingu,
coraz popularniejszego w USA? Na czym on polega? Na tym, że
gdy ci się coś podoba na wystawie sklepowej, po prostu wchodzisz
i sobie to bierzesz. Bez płacenia. W imię zaprowadzania sprawiedliwości społecznej zaproponowała to amerykańska lewicowa
aktywistka Vicky Ostrerweil, która kiedyś – mówiąc nawiasem
– była mężczyzną. Jej książka na ten temat, zatytułowana Defense
of Looting, czyli W obronie grabieży, bije właśnie w USA rekordy
popularności.
U nas ten sposób jeszcze nazywa się złodziejstwem.
Ale wszystko przed nami.

reklama

HOLOWANIE
POJAZDÓW 24 h
powyżej 3,5 t

OKRĘGOWA
STACJA KONTROLI
POJAZDÓW
Kielce, ul. Jagiellońska 92

ZAPRASZAMY
Od poniedziałku
do piątku w godzinach
7.00 – 21.00
w soboty 7.00 – 14.00
Tel. 41 345-76-25
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tel. 41 346 06 96
18 KWIETNIA 2021

Nowość!
Nowość!

materiał partnera/reklama
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Chleb
Chleb

SŁONECZNIKOWY
SŁONECZNIKOWY

18 KWIETNIA 2021

