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I smacznie, 
i zdrowo!
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Wmurują pod GUM 
Już w poniedziałek, 7 czerwca, odbędzie 
się długo oczekiwana uroczystość wmuro-
wania aktu erekcyjnego na terenie budowy 
kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu 
Miar. – To będzie bardzo ważne wydarzenie. 
W jego udziale swoją obecność potwierdził 
wicepremier Jarosław Gowin oraz inni przed-
stawiciele rządu, a także reprezentanci władz 
województwa i miasta. Cieszymy się, że wa-
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runki pandemiczne umożliwiają nam spotka-
nie i wspólne świętowanie – tłumaczy Piotr 
Ziółkowski, dyrektor generalny GUM. Przypo-
mnijmy, że budowa Świętokrzyskiego Kampu-
su Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar 
trwa od stycznia. – Pierwszy z budynków jest 
już widoczny. Prace przy pozostałych sześciu 
obiektach idą zgodnie z planem. Największą 
trudnością jest wykopanie fundamentów, któ-
re ze względu na specyfikę inwestycji muszą 
być specjalnie uzbrojone – dodaje Piotr Ziół-
kowski. Kampus laboratoryjny powstaje przy 
ulicy Wrzosowej w Kielcach.  /mł/

Uchylą uchwałę?
Wojewoda świętokrzyski wszczął postępowa-
nie nadzorcze ws. stwierdzenia nieważności 

Prezydent wstrzymał
Bogdan Wenta podjął decyzję o wstrzymaniu 
postępowań w sprawie ustalenia warunków 
zabudowy wielorodzinnej na Baranówku. Dzię-
ki niej wnioski dotyczące między innymi budo-

Będzie referendum?
Klub radnych Bezpartyjni i Niezależni złożył w ubiegłym tygodniu projekt uchwały w sprawie 
przeprowadzenia referendum dotyczącego odwołania Bogdana Wenty z funkcji prezydenta Kielc. 
Dokument będzie opiniowany na najbliższej sesji, 10 czerwca. - Nie możemy dłużej tolerować 
szkodliwej działalności Bogdana Wenty. Jesteśmy konsekwentni i zdeterminowani, by zakończyć 
ten niechlubny epizod w historii naszego miasta. Z najbliższego otoczenia pana prezydenta płyną 
coraz wyraźniejsze sygnały, iż odwołanie w referendum byłoby dla niego upragnioną opcją hono-
rowego pożegnania się ze stanowiskiem – mówi przewodniczący Kamil Suchański.  /wk/

Audycje w ramach zadania „Kielecczyzna w walce z niemieckim i sowieckim totalitaryzmem 
w latach 1939-1956” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Obrony Narodowej.

– poruszające historie, wspaniali bohaterowie ziemi kieleckiej, 
ciekawe rozmowy o czasach niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu.
Zapraszamy na audycje w piątki po godzinie godz. 20.00,
powtórki audycji w poniedziałki po godz. 22.30.

RADIO eM KIELCE ZAPRASZA NA AUDYCJE „BOHATEROWIE KIELECCZYZNY”

 

przyjętej pod koniec kwietnia uchwały dotyczą-
cej powołania szkoły branżowej przy MOW-ie. 
Powodem - istotne naruszenie prawa. W za-
wiadomieniu czytamy przede wszystkim o for-
mie, w której miały być organizowane zajęcia. 
„Przyjęto iż kształcenie zawodowe odbywać 
się będzie w formie dziennej, stacjonarnej oraz 
zaocznej”. Jednak zgodnie z prawem, w szko-
le branżowej I stopnia kształcenie może mieć 
miejsce tylko w formie dziennej. Z ustawą nie 
zgadzają się również zapisy dotyczące odwoła-
nia nauczyciela z funkcji kierowniczej oraz ucznia 
z obowiązku odbycia praktyk.  /wk/

wy bloków na tym terenie nie będą procedo-
wane przez najbliższe dwa miesiące. - To czas, 
w którym rada miasta powinna przyjąć uchwa-
łę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
dla Baranówka. Dążymy do tego, by dokument 
był procedowany już na najbliższej sesji, 10 
czerwca. To da nam z kolei następne, nawet 
dziewięć miesięcy, podczas których niemożliwe 
będzie wydawanie warunków zabudowy – 
mówi radny Michał Braun.  /wk/
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Już normalnie
Klinika Dermatologii w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Kielcach wznowiła działalność, 
dołączając do innych oddziałów, które wróciły 
do normalnego trybu pracy. Ze względu na to, 
że oddział mieści się w tym samym budynku, 
co Klinika Chorób Zakaźnych, przyjmowani 
byli tam pacjenci chorzy na Covid-19. Wszyscy, 
którzy zgłaszają się do szpitala na leczenie pla-

Prezydent prezydentowi
Wojciech Lubawski, były prezydent Kielc oraz 
Katarzyna Kondziołka, burmistrz gminy Za-
wichost zostali powołani przez prezydenta 
Andrzeja Dudę do Rady do spraw Samorządu 
Terytorialnego. Do zadań Rady będzie należało 
m.in, przygotowywanie opinii i ekspertyz dla 
Głowy Państwa, przegląd i analiza rozwiązań 

Przebadaj się
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, 
w każdy pierwszy wtorek miesiąca wykonuje 
bezpłatne badania profilaktyczne dotyczące 
nowotworów głowy i szyi. Powinni skorzystać 
z nich zwłaszcza pacjenci z takimi objawami 
jak: chrypka, problemy z połykaniem połączo-
ne z bólem, blokada nosa, krwawienia z nosa, 
jamy ustnej lub gardła, niegojąca się zmiana 
w jamie ustnej lub gardle, guzek na szyi. Na 
badania należy się wcześniej zapisać, dzwo-
niąc pod numer 41 367 14 50. Rejestracja 
prowadzona jest w dni powszednie, w godzi-
nach 9-13, a badania realizowane są od go-
dziny dziewiątej. Pacjenci w trakcie rejestracji 
telefonicznej zostają umówieni na konkretne 
godziny.  /mn/

Jak z bajki
Hamaki, koce piknikowe, huśtawki, a to wszyst-
ko w otoczeniu kwiatów, leśnych roślin, ziół 
i krzewów. Tak wygląda tajemniczy ogród, który 
powstał przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. 
Maryi z Nazaretu w Kielcach. Został on uroczy-
ście otwarty w Dzień Dziecka. Jego pomysło-
dawczynią jest Kamila Dziwosz, która pracuje 
w świetlicy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. 
Maryi z Nazaretu. Przypomina, że ideą projektu 
było stworzenie miejsca, w którym uczniowie 
będą mogli się zrelaksować i odpocząć od zgieł-

nowe muszą mieć wykonany test PCR, aby wy-
kluczyć zakażenie SARS-CoV-2. Wymaz należy 
zrobić dzień, maksymalnie dwa dni przed przy-
jęciem. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które 
przeszły zakażenie w ciągu ostatnich trzech 
miesięcy oraz zostały zaszczepione.  /mn/

IKP pomoże
Można już wypełnić kwestionariusz badania 
przesiewowego przed szczepieniem przeciw 
COVID-19 na swoim Internetowym Koncie Pa-

prawnych oraz opracowywanie założeń i pro-
jektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych 
dotyczących samorządu terytorialnego, wspie-
ranie działań prezydenta związanych z reali-
zacją inicjatyw prezydenckich dotyczących sa-
morządu terytorialnego, a także edukacja oraz 
promocja działań i inicjatyw wspierających roz-
wój samorządu terytorialnego. – Dziękuję Pań-
stwu za przyjęcie tych nominacji, dlatego, że 
jesteście Państwo w większości sprawdzonymi 
od lat wykonawcami zadań samorządu teryto-
rialnego na poziomie lokalnym i regionalnym. 
Macie ogromne doświadczenie, zaufanie spo-
łeczności lokalnych. I to jest dla mnie niezwykle 
ważne – tłumaczył prezydent.  /mł/

Pan od zieleni
Prezydent Kielc, Bogdan Wenta powołał peł-
nomocnika do spraw ochrony przyrody i róż-
norodności biologicznej. Został nim Bartosz 
Piwowarski. - Zieleń w przestrzeni miejskiej 
wymaga prawidłowego podejścia - mówi pre-
zydent Kielc Bogdan Wenta. - Doświadczenie 
pana doktora Bartosza Piwowarskiego z pew-
nością zaowocuje dobrą współpracą z miesz-
kańcami. Jako pełnomocnik będzie musiał po-
godzić interesy różnych grup społecznych. To 
oczywiście będzie wyzwaniem, ale wierzę, że 
mu w pełni sprosta – dodaje. Do zadań peł-
nomocnika będzie należało m.in. opiniowanie 
dokumentów związanych z kształtowaniem 
środowiska przyrodniczego Kielc oraz prowa-
dzenie konsultacji społecznych dotyczących 

tworzenia nowych terenów zieleni, a także mo-
dernizacji oraz rewaloryzacji już istniejących. 
Pełnomocnik zajmie się również współpracą 
z miejskimi urzędnikami i jednostkami budżeto-
wymi oraz opiniowaniem koncepcji i projektów 
inwestycji w zakresie zieleni, ochrony przyrody 
i różnorodności biologicznej.  /wk/

cjenta (IKP). Pacjent  nie musi więc tego robić 
ręcznie przed samym szczepieniem. Kwestiona-
riusz zawiera pytania o stan zdrowia, przebyte 
choroby, a także zachorowanie na COVID-19 
i objawy wskazujące na prawdopodobieństwo 
zakażenia koronawirusem. Wcześniej zain-
teresowany miał dwie możliwości: albo wy-
pełniał kwestionariusz na miejscu, w punkcie 
szczepień, bezpośrednio przed zabiegiem, albo 
drukował dostępny na stronie internetowej 
kwestionariusz w domu i przychodził z wypeł-
nionym wydrukiem.  /mn/

ku i hałasu. Jednak ogród ma pełnić również rolę 
edukacyjną. – Prace rozpoczęliśmy w kwietniu. 
Na początku kupiliśmy koce, żeby dzieci mogły 
korzystać jak najwcześniej z tego miejsca. Póź-
niej stopniowo dokupowaliśmy rośliny i porząd-
kowaliśmy rabaty. Niektóre klasy kupiły własne 
drzewka. Cały czas coś zmieniamy i upiększamy, 
dzięki czemu uczniowie mogą zobaczyć, jak wy-
gląda praca w ogrodzie i poczuć się odpowie-
dzialni za to miejsce, które jest wspólne – tłuma-
czy Kamila Dziwosz.  /bk/
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Kto do wojska?
Trwa kwalifikacja wojskowa. Obowiązek sta-
wiennictwa do niej obejmuje przede wszystkim 
mężczyzn urodzonych w 2002 roku, ale rów-
nież tych urodzonych w latach 1997-2001, któ-
rzy do tej pory go nie dopełnili. W kwalifikacji 
mogą wziąć udział również kobiety urodzone 
w latach 1997-2002, które posiadają umiejęt-
ności przydatne do czynnej służby wojskowej 
lub pobierają naukę w celu ich uzyskania. Po-
nadto do kwalifikacji mogą zostać wezwane 

Mamy laureatów
Reprezentanci diecezji kieleckiej, Konrad Ku-
leta i Jakub Urbański zostali laureatami 25. 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. 
Ścisły finał zmagań odbył się w poniedziałek 
w Niepokalanowie, dokąd przyjechała najlep-
sza ósemka w Polsce. Etap ogólnopolski skła-
dał się z dwóch części. W pierwszej uczest-
niczyły trzy najlepsze osoby z każdej diecezji, 
czyli 286 startujących. Została ona przepro-
wadzona w formie online. Pozwoliła wyłonić 
osiem najlepszych osób z całej Polski. Wśród 
nich znaleźli się uczniowie II Liceum im. Jana 
Śniadeckiego w Kielcach – Konrad Kuleta i Ja-
kub Urbański. Jak podkreślają laureaci, w tym 
roku konkurs był niezwykle wymagający.  /mł/
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KIELCE, ul.Sienkiewicza 79; www.pozyczkaokay.plKIELCE, ul.Sienkiewicza 79; www.pozyczkaokay.pl

POŻYCZKI CHWILÓWKIPOŻYCZKI CHWILÓWKI
do 2000zł w 15 minut na 30 dni dla osób 
zadłużonych, z komornikiem 
i widniejących w BIK
MINIMUM FORMALNOŚCI
SZYBKO-WYGODNIE-BEZPIECZNIE 

Zadzwoń: tel.534-980-900Zadzwoń: tel.534-980-900

LOMBARDLOMBARD  OKAYOKAY
SKUP-SPRZEDAŻ-ZASTAW
najlepsze ceny za gram złota,
wycena nawet do 75% wartości 
towaru!

WSPARCIE OKAYWSPARCIE OKAY
Oferujemy pomoc z zakresu
• ochrona odszkodowawcza 
• ochrona prawna 

Zadzwoń: tel.884-886-533Zadzwoń: tel.884-886-533

Dla czytelników Tygodnika eM
pierwsza pożyczka GRATIS 

- oddajesz tyle ile pożyczasz 

osoby, które ukończyły 18. rok życia i zgłosiły 
się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej. 
Objęta obowiązkiem młodzież powinna stawić 
się przed komisją do 9 lipca.  /wk/
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Jedzenie na mieście oraz zamawianie 
posiłków do domu zyskuje na 
popularności. Ale klienci są dziś 
bardziej świadomi i wymagający - nie 
wybierają już tylko pizzy, kebabów czy 
frytek. Modne są miejsca, w których 
można wybrać posiłek bez glutenu, 
ciastko bez cukru czy burgera bez mięsa

temat numeru

Przez kilka miesięcy jedyną opcją zjedzenia posiłku poza 
domem było … zamówienie go do domu. Po niedawnym 
otwarciu, lokale gastronomiczne przeżywają prawdziwe ob-
lężenie i nie mówimy tu o restauracjach z wielką żółtą literą 
„M” w logo. Polacy bowiem przywiązują coraz większą wagę 
do jakości spożywanych produktów, a branża gastronomicz-
na dostosowuje ofertę do potrzeb klientów. 

CHODZI O JAKOŚĆ ŻYCIA
– Świadomość konsumentów rośnie, a pandemia korona-
wirusa jeszcze mocniej wpłynęła na nasze wybory, dlatego, 
że Polacy zaczęli kompleksowo myśleć o swoim zdrowiu – 
mówi Daria Sych, dietetyk z Centrum Medycznego Omega. 

I smacznie, 
i zdrowo!
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INFORMUJE
Od dnia 7 czerwca 2021r. od godziny 10:00 do odwołania w Bilczy zamknięte dla ruchu zostanie skrzyżowanie 
drogi krajowej numer 73 z ulicą Żeromskiego. Autobusy linii 27 i 29 na czas prac drogowych zostaną skierowane 
na objazd przez ulice Marmurową i Granitową.

- Dużo mówi się o tym, że pacjenci mający problemy z wyso-
kim poziomem cukru, ciśnieniem, cholesterolem i nadwagą 
ciężej przechodzą zakażenie. Do ludzi zaczęło docierać to, 
że waga to nie tylko cyfry, ale coś, co realnie przekłada się 
na jakość życia. Dlatego coraz częściej szukamy restauracji 
oraz sklepów ze zdrową żywnością, a tych powstaje na rynku 
coraz więcej – dodaje specjalistka. 
Na mapie kulinarnej Kielc znajdziemy wiele miejsc, w któ-
rych możemy zjeść nie tylko zdrowe, ale przede wszystkim 
smaczne i niestandardowe posiłki. Opcje wegetariańskie, 
wegańskie i bezglutenowe proponuje m.in. lokal Lemon 
Tree. 
– W naszej kuchni mamy potrawy dla osób z różnego rodza-
ju nietolerancjami pokarmowymi. Nie są to jednak jedyne 
grupy klientów, jakie nas odwiedzają, ponieważ posiłki są na 
tyle urozmaicone, że każdy znajdzie coś dla siebie. Stawiamy 
na świeżość i menu sezonowe - gdy pojawiają się nowalijki 
czy szparagi, od razu mamy je też w naszej kuchni. Dużą 
popularnością cieszą się u nas chrupiące boczniaki podawa-
ne z puree chrzanowym i buraczkami, burgery z falafelem 
i jackfruit, czyli owocem chlebowca, który świetnie zastępuje 
wołowinę. Mamy też naleśniki oraz gofry bezglutenowe – 
mówi Urszula Majewska, menager restauracji Lemon Tree. 

W NAZWIE NIE MUSI BYĆ „FIT”
Zdrowe i przygotowane starannie posiłki dostaniemy nie 
tylko w restauracjach wegetariańskich czy tych, które mają 
w nazwie „fit”. W kieleckiej restauracji Monte-Carlo, w której 
serwowane są dania kuchni polskiej i europejskiej znajdzie-
my propozycje zbilansowanych potraw, również dla osób, 
które bardzo dbają o linię. 
– W naszym menu mamy na przykład fileta z kurczaka sous 
vide czyli długo gotowanego, bez panierki, do tego podaje-
my tagliatelle warzywne, a dopełnieniem jest brązowy ryż. 
Nasi goście mogą również samodzielnie dobrać dodatki 
odpowiednie do danego dania, i tak zamiast ziemniaków 
gotowanych, ziemniaki z pieca albo warzywa gotowane na 
parze – mówi Grzegorz Romański, właściciel restauracji 
Monte-Carlo. – Widzimy, że nasi goście coraz częściej po-
szukują zdrowych potraw, z dużą ilością warzyw. Mniejszą 
popularnością cieszy się obecnie wieprzowina, dużo więcej 
osób wybiera wołowinę lub cielęcinę, a jeżeli mówimy o dro-
biu - indyka zamiast kurczaka – dodaje Grzegorz Romański. 

Z DOSTAWĄ POD DRZWI 
Branża gastronomiczna była jedną z najmocniej dotkniętych 
w czasie lockdownu, jednak jedna z jej gałęzi rozwijała się 

całkiem dobrze – mowa o zamawianiu posiłków do domów, 
w tym również cateringów dietetycznych. 
– Catering pudełkowy to przede wszystkim oszczędność 
czasu - nie tracimy go na zakupy, gotowanie i sprzątanie, 
dostajemy gotowe posiłki pod drzwi. Część naszych klientów 
to osoby, które chcą zrzucić kilka kilogramów, ale też spor-
towcy, czy po prostu ci, którzy cenią nowe smaki, a sami nie 
są mistrzami w kuchni – mówi Robert Pękalski, właściciel 
cateringu pudełkowego Qmamy Smaki. 
– Oczywiście musi być smacznie, zdrowo i z pomysłem. 
Oprócz diety standard, wegetariańskiej i sportowej jako 
jedyni w Kielcach proponujemy dietę sirtfood. Zyskała na 
popularność na całym świecie dzięki piosenkarce Adele, 
która dzięki takiemu żywieniu schudła ponad 40 kilogra-
mów. Ta dieta podzielona jest na cztery etapy, w każdej fazie 
zmieniamy stosunek ilości pokarmów stałych do płynnych. 
Posiłki w tej diecie są bogate w białka zawierające sirtuiny. 
Dania te mogą nas zaskoczyć i zaciekawić, ale z uwagi na 
wysoce prozdrowotne właściwości, warto ich spróbować – 
dodaje Robert Pękalski.  

BEZ WYRZUTÓW SUMIENIA
Okazuje się, że deser również może być „fit”, a kalorie w przy-
padku słodkości mogą zostać ograniczone. – Żeby zdrowo 
żyć, trzeba się zdrowo odżywiać. Ja i moja siostra zawsze 
lubiłyśmy słodkie smaki, ale starałyśmy się zastępować cu-
kier zdrowymi zamiennikami. Tak też się stało, gdy otwo-
rzyłyśmy „nie cukiernię” Fit Cake – mówi Beata Gębura, 
współwłaścicielka lokalu. 
- U nas można zjeść deser bez wyrzutów sumienia i bez 
przybierania na wadze. W swoich wypiekach cukier zastę-
pujemy erytrytolem, syropem z agawy oraz daktyli, samymi 
daktylami lub bananami. Swoim klientom proponujemy na 
przykład serniki wegańskie, szarlotkę migdałową z budy-
niem; hitem jest rafaello z kaszy jaglanej czy leśny mech ze 
szpinakowego ciasta. W naszym lokalu używamy wyłącznie 
produktów bezglutenowych i certyfikowanych dodaje nasza 
rozmówczyni. 

***
Właściciele restauracji nieustannie dostosowują się do 
potrzeb coraz bardziej świadomych klientów, zaskakując 
kreatywnymi pomysłami. W większości to zapaleńcy i pa-
sjonaci, dla których prowadzenie lokalu to nie tylko biznes, 
ale przede wszystkim pasja. Dzięki głodnym wyzwań re-
stauratorom, głodni klienci mogą poznawać nowe smaki 
i kompozycje, nie martwiąc się przy tym o swoje zdrowie 
i wagę. 
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Kłopoty ze Wzgórzem Karscha

Ulice standardowo

Trwają prace nad ostatecznym kształtem planu zagospodaro-
wania Wzgórza Karscha. Teraz najważniejszym problemem 
jest rozwiązanie kwestii komunikacyjnych w newralgicznej 
pod tym względem części miasta.
Przypomnijmy, że właścicielem części terenu przy Wzgórzu 
Karscha jest Przedsiębiorstwo Budowlane Chałupka, które 
przygotowuje miejsce pod inwestycję. Projekt zakłada pozo-
stawienie dwóch obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji 
Zabytków – dworku oraz budynku słodowni dawnego bro-
waru, znajdującego się przy ulicy Ogrodowej – i stworzenie 
kompleksu handlowo-usługowo-mieszkaniowego.
Prawdziwym problemem okazała się… komunikacja. – Jeste-
śmy na etapie uzgodnień. W tym rejonie już teraz są zatory 
komunikacyjne. Gdy inwestycja zostanie skończona, wówczas 
ten układ nie wytrzyma, więc trzeba będzie go przebudować – 
tłumaczy Artur Hajdorowicz, dyrektor Wydziału Urbanistyki 
kieleckiego Ratusza.
Jak się dowiedzieliśmy, w grę wchodzi m.in. wykorzystanie 
inteligentnego sterowania sygnalizacją świetlną. – Musi ono 
zostać wprowadzone, aby ruch drogowy się nie zatkał. Zlikwi-
dujemy też historyczny dojazd do dworku. Najlepiej by było, 
gdyby wzgórze na różne sposoby zostało włączone do istnie-
jącego układu komunikacyjnego – dodaje nasz rozmówca.

Kielce chcą opracować Standard Ulicy Miejskiej. W doku-
mencie mają znaleźć się wytyczne dotyczące kompleksowe-
go urządzania, projektowania i budowania infrastruktury 
drogowej w mieście.
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Wśród pomysłów na rozładowanie ruchu w tym miejscu jest 
budowa dużego parkingu na przedpolu budynku Nidy, przy 
krakowskiej rogatce. – Pracujemy intensywnie i niedługo 
skończymy. Potrzebujemy jeszcze jednego spotkania – za-
pewnia Artur Hajdorowicz. 

Będą nad nim pracować przede wszystkim urzędnicy z róż-
nych wydziałów. Jak zaznacza jednak wiceprezydent Aga-
ta Wojda, głos otrzymają również mieszkańcy: rowerzyści, 
piesi, kierowcy, osoby troszczące się o środowisko – krótko 
mówiąc każdy, kto będzie chciał wyrazić swą opinię. – Po-
dobny dokument ma od niedawna Gdańsk. Godzi on inte-
resy pieszych, komunikacji publicznej, ruchu rowerowego, 
kierowców oraz zielonej przestrzeni publicznej. Jego opra-
cowanie zajęło jednak władzom Gdańska dwa lata, więc 
należy się uzbroić w cierpliwość – tłumaczy Wojda.
Pomysł to przede wszystkim krok w stronę utworzenia 
sprawnej infrastruktury rowerowej w Kielcach, która jed-
nocześnie nie będzie kolidować z interesami kierowców, 
pieszych czy dobrem środowiska. – Jazda na rowerze to nie 
tylko zabawa i rekreacja. Bardzo się cieszymy, że rower stał 
się w Kielcach alternatywnym środkiem transportu. Coraz 
więcej osób traktuje go jako możliwość sprawnego, bezpiecz-
nego, łatwego dojazdu do pracy czy szkoły. Chcielibyśmy 
utrzymać ten trend. Oczywiście, żeby tak się stało, potrzebne 
są także działania Urzędu Miasta, zmierzające do tworzenia 
coraz bardziej dostępnej infrastruktury rowerowej – zauwa-
ża wiceprezydent Wojda. 
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– Bardzo dziękuję mieszkańcom za zaangażowanie i każdą 
nadesłaną propozycję – mówi Bogdan Wenta, prezydent 
Kielc. – Ogromnie cieszy mnie, że z roku na rok pomysłów 
przybywa, a tym samym kielczanie mają również większy 
wybór podczas głosowania. Warto przypomnieć, że każdy 
może zagłosować tylko raz, ale łącznie na dziesięć projektów.

ZIELONE PRZYSTANKI I NIE TYLKO
W tym roku kielczanie po raz pierwszy zgłaszali pomysły 
w nowej kategorii „projektów zielonych”. W sumie pojawiło 
się ich 24. Wśród propozycji znalazły się między innymi 
„Zacisze Silnicy”, „Zielone przystanki”, „Bajkowy ogród – 
zielony zakątek dla każdego”, „Publiczny ogród kwiatowo-
-warzywny” czy „Bezpieczny azyl dla pożytecznych owadów 
w Kielcach” (w azylu znalazłyby się hotele dla owadów, łąki 
kwietne oraz drzewa zimozielone). – Dzięki tej kategorii 
powinny poszerzyć się tereny zielone w naszym mieście. 
Mieszkańcy proponowali więc takie działania, jak chociażby 
powstanie parków kieszonkowych czy skwerów na swoich 
osiedlach – mówi Tomasz Porębski, rzecznik prasowy pre-
zydenta Kielc.
Najwięcej, bo aż 90 projektów, pojawiło się wśród zadań 
inwestycyjnych małych, których koszt realizacji nie przekra-
cza dwustu tysięcy złotych. Kielczanie wykazali się niemałą 
pomysłowością i zgłosili między innymi budowę skoczni 
narciarskiej na Stadionie Leśnym, postawienie butelkoma-
tów w okolicy torów, a także kaczkomatów, czyli urządzeń 
służących do wydawania zdrowej i bezpiecznej karmy dla 
dzikich ptaków.
Z kolei do kategorii zadań inwestycyjnych dużych, któ-
rych koszt realizacji przekracza dwieście tysięcy złotych, 
zgłoszonych zostało trzydzieści projektów. Wśród nich na 
przykład stworzenie instalacji świetlnych z dzieł Henryka 
Sienkiewicza, utworzenie pola do mini golfa na osiedlu 
Świętokrzyskim oraz rewitalizacja zalewu.
Do ostatniej kategorii zadań nieinwestycyjnych, która co 
roku budzi wśród kielczan największe emocje, zgłoszono 
w sumie 81 projektów. Wśród nich pojawiły się projekty 
takie, jak „Port wodny Kielce”, „Adoptuj seniora lub psa czy 
kota z przewlekłą chorobą” czy „Miejska JadłoDzielnia” (pro-
jekt zakładający stworzenie miejsca, w którym będzie moż-

Miasto opublikowało listę projektów 
zgłoszonych do tegorocznej edycji 
Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. 
Widnieje na niej rekordowa liczba 225 
zadań – to o blisko czterdzieści więcej 
niż w ubiegłym roku. Ich weryfikacja 
rozpoczęła się 31 maja

na zostawiać jedzenie dla potrzebujących). – Podobnie jak 
w poprzednich latach mieszkańcy zaproponowali również 
organizację wielu festynów – dodaje Porębski.

WERYFIKACJA TRWA
Wszystkie tegoroczne pomysły mieszkańcy zgłosili przez 
internet. – Podobnie jak w ubiegłym roku, nikt nie skorzystał 
ze stanowisk komputerowych w siedzibach Urzędu Miasta 
– dodaje rzecznik.

W poniedziałek, 31 maja, rozpoczął się proces weryfikacji 
projektów, który potrwa do 30 sierpnia. – Na początku wrze-
śnia zostanie opublikowana lista pozytywnie i negatywnie 
ocenionych zadań. Autorzy odrzuconych będą mieli siedem 
dni na złożenie odwołania. Głosowanie rozpocznie się 27 
września i będzie się odbywać wyłącznie drogą elektronicz-
ną za pośrednictwem strony Idea Kielce. Każdy głos trzeba 
będzie potwierdzić kodem SMS – tłumaczy Porębski.
Głosowanie zakończy się 11 października, a już cztery dni 
później kielczanie poznają wyniki. 
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Szpital czas zamknąć
W poniedziałek, 31 maja, ze Świętokrzyskiego Szpitala Tymczasowego został 
wypisany ostatni pacjent. Lecznica, zlokalizowana w jednej z hal Targów Kielce, 
po dwóch miesiącach funkcjonowania zakończyła działalność

W szpitalu pracowało ponad trzysta osób. Hospitalizowanych 
było 209 pacjentów, 31 chorych zmarło. Zdaniem Zbigniewa 
Koniusza, wojewody świętokrzyskiego, Szpital Tymczasowy 
zdał swój egzamin: – Ponad dwustu chorych uzyskało w nim 
pomoc. Niestety, nie wszystkich można było uratować. To 
budujące, że w tak krótkim czasie udało się przygotować ten 
szpital i zebrać grono specjalistów. Ogromne słowa podzięko-
wania kieruję do wszystkich, którzy tutaj pracowali. Zdobyli 
ogromne doświadczenie, ale oby już nigdy nie musieli tutaj 
ratować ludzkich istnień.

ZMARŁO 15 PROCENT
Trzon kadry Szpitala Tymczasowego stanowili pracownicy 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. – Mieliśmy 
personel praktycznie z każdej lecznicy w naszym wojewódz-
twie, były też osoby spoza regionu. Przyjmowaliśmy pacjen-
tów głównie z województwa świętokrzyskiego, choć nie tylko. 
O tym jak ogromne było to przedsięwzięcie, świadczy fakt, że 
do leczenia chorych przez dwa miesiące zużyliśmy 45 tysięcy 
litrów tlenu. Zdarzało się, że personel pracował tutaj trzy dni 
non stop, bez odpoczynku. Szczególne podziękowania należą 
się anestezjologom ze szpitala w Czerwonej Górze – powie-
dział Bartosz Stemplewski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Kielcach.
W lecznicy hospitalizowanych było 209 pacjentów, 50 wyma-
gało intensywnej terapii i przebywało na tzw. łóżkach respirato-
rowych. – Ponad 170 chorych opuściło nasz szpital. Większość 
wróciła do domów, część do izolatoriów, nieliczni przenoszeni 
byli do innych placówek. Zmarło 31 pacjentów, czyli niecałe 15 

procent wszystkich przyjętych do nas chorych. Przyjmowaliśmy 
osoby w ciężkich stanach, praktycznie nie zdarzali się pacjenci 
bez niewydolności oddechowej. Wszyscy wymagali tlenu i to 
w dużych ilościach. Szpital był bardzo dobrze wyposażony, 
dzięki czemu mogliśmy prowadzić leczenie na najwyższym 
poziomie – powiedział dr Michał Zabojszcz, kierownik Szpitala 
Tymczasowego.

TRUDNE POCZĄTKI
Jak podkreślają specjaliści, praca w Szpitalu Tymczasowym 
była ogromnym wyzwaniem dla całej kadry. – Udostępnio-
no nam budynek i dużo sprzętu. Na początku mieliśmy spore 
problemy kadrowe, ale szybko je zażegnaliśmy. Stworzyliśmy 
zespół ludzi z różnych ośrodków klinicznych. Początki były 
trudne choćby dlatego, ze większość specjalistów spotkała się 
w Szpitalu Tymczasowym po raz pierwszy, jednak dostosowa-
liśmy się do potrzeb – wspomina dr n. med. Michał Domaga-
ła, koordynator do spraw intensywnej terapii Świętokrzyskim 
Szpitalu Tymczasowym. – Dysponowaliśmy sprzętem, którego 
niejeden szpital mógłby nam pozazdrościć. Cieszę się, że w tak 
nietypowym miejscu, które wcześniej nie miało nic wspólnego 
nic ze szpitalem, uratowaliśmy tak wiele osób.

***
Sprzęt ze Świętokrzyskiego Szpitala Tymczasowego jest obecnie 
w dyspozycji wojewody. Zostanie rozdysponowany między 
placówki medyczne w regionie. Większość trafi do Wojewódz-
kiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. 
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Dbaj o środowisko 
z „Moją wodą”

O stan naszych wód dba Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej i przygotowuje programy, 
które mają przeciwdziałać skutkom suszy w gospodarstwach 
domowych. Jednym z niech jest „Moja woda” – skierowany 
do mieszkańców domów jednorodzinnych. 

BENEFICJENT OTRZYMA DOPŁATĘ
„Moja woda” zakłada zagospodarowanie wody na terenie 
posesji. Osoba, która skorzysta z programu otrzymuje do-
płatę do wykonania instalacji odprowadzającej wodę, pom-
py lub zbiornika o wielkości przynajmniej dwóch metrów 
sześciennych. To już druga edycja tego programu.
- Już prawie pięć milionów złotych trafiło do mieszkańców 
naszego regionu. Cieszy nas ogromne zainteresowanie tym 
przedsięwzięciem, obecny nabór potrwa do dziesiątego 
czerwca. Z „Mojej wody” skorzystać może każdy, kto dys-
ponuje działką. Wystarczy kupić zbiornik i odprowadzać do 
niego wodę opadową - wyjaśnia Ryszard Gliwiński, prezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Kielcach.
Dotacja dla beneficjentów wynosi do pięciu tysięcy złotych, 
a w ubiegłej edycji, w naszym województwie z programu 
skorzystały 1203 osoby. Do mieszkańców naszego regionu 
trafiło wtedy około sześciu milionów złotych, w 2021 roku 
będzie to zapewne podobna kwota.
- Dzięki „Mojej wodzie” nie zużywamy wody dostarczanej 
nam przez wodociągi, a ponownie wykorzystujemy desz-
czówkę – zaznacza Ryszard Gliwiński.
Program „Moja woda” zakłada, że w całej Polsce powstanie 
ponad 20 tysięcy instalacji gromadzących wodę opadową. 
Jest to aż 660 milionów butelek półtoralitrowych.

„MOJA WODA” DBA O ŚRODOWISKO
Jak wyjaśnia prezes Gliwiński, niedopuszczalą praktyką, 
która jest nagmina nie tylko w naszym województwie, ale 
całej Polsce jest podłączanie rynien do kanalizacji ściekowej. 

Artykuł został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Woda to jedno z naszych 
największych dóbr – warto 
pamiętać o tym, że bez niej człowiek 
przeżyje maksymalnie od czterech do 
siedmiu dni. Statystyki nie są optymistyczne 
- Polska znajduje się na 26. miejscu 
w Europie, jeśli chodzi o zasobność wody
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- To marnowanie wody, którą możemy wykorzystać do pod-
lewania czy innych celów gospodarczych. Kolejna sprawa 
to zalewanie oczyszczalni ścieków przy dużych opadach, 
a w efekcie wpływanie zanieczyszczeń do rzek. Wodocią-
gi mogą w takich sytuacjach nałożyć karę – zaznacza nasz 
rozmówca. 
Jak dodaje, każdy z nas może przyczyniać się do oszczę-
dzania wody, pamiętając o kilku zasadach w codziennym 
życiu: - Zwracajmy uwagę na zużycie wody na przykład ku-
pując sprzęt gospodarstwa domowego. Należy zakręcać kran 
podczas mycia zębów, oszczędzać wodę podczas zmywania 
naczyń - mówi prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Warto zdać też sobie sprawę z tego, że podczas trzyminu-
towego mycia zębów przy odkręconym kranie marnujemy 
około 15 litrów wody. Średnio w polskim domu jedynie trzy 
procent zużywanej wody wykorzystywana jest do picia: – aż 
36 procent do mycia się, 16 procent do prania, a dziesięć 
procent do mycia naczyń.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej ma w planach również uruchomienie programu 
związanego z oszczędzaniem wody dla mieszkańców bu-
dynków wielorodzinnych: - Być może pilotaż będzie miał 
miejsce w naszym województwie. Nie jest to jeszcze prze-
sądzone – stwierdza Ryszard Gliwiński.

***
Dofinansowanie w formie dotacji z programu „Moja woda” 
obowiązuje na nie więcej niż 80 procent kosztów kwalifi-
kowanych instalacji. Wszystkie informacje znajdziemy na: 
https://nfosigw.gov.pl/moja-woda/.
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Święty Jan Paweł II 
– świadek Chrystusa 

– Wtedy Jan Paweł II wskazał na krzyż Chrystusa i Matkę Bożą. 
Przypomniał obronę krzyży we Włoszczowie i ukoronował obraz 
Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej. 

– Gdy trzeba było bronić krzyży we Włoszczowie w 1984 
roku, Polska znajdowała się w innej sytuacji społeczno-poli-
tycznej. Krzyż miał swoich nieprzyjaciół, ale było ich łatwo 
zidentyfikować. Dziś Jezus Chrystus i krzyż także mają wielu 
wrogów, ale bardzo podstępnych, ponieważ relatywizują oni 
to, co jest istotą naszego człowieczeństwa. Dziś człowiek czy-
ni się niezależnym w imię źle pojętej wolności, na przykład 
w kwestii ochrony życia. Wchodzi na złą drogę, a to początek 
jego nieszczęść. 

– Jakie znaczenie po 30 latach ma wspomnienie wizyty Jana 
Pawła II w Kielcach i Masłowie?

– Ojciec Święty był świadkiem Ewangelii i przypominał zasad-
nicze prawdy wiary. Jeśli patrzymy na przesłanie, które wyrasta 
z Ewangelii, to ono jest niezmienne, tak jak niezmienny jest 
Jezus Chrystus, „ten sam wczoraj, dziś i na wieki” (Hbr 13, 8). 
Jan Paweł II pozostawał w służbie prawdy i wolności człowie-
ka. Nie opowiadał o sobie, ale był autentycznym świadkiem 
Chrystusa i misjonarzem. Myślę, że trzeba iść tym śladem, aby 
przypomnieć sobie nie tylko jego osobę, ale przede wszyst-
kim przesłanie, które wyrasta z Bożego objawienia i z nauki 
Kościoła. 

Dziękuję za rozmowę. 

– Minęła 30. rocznica wizyty Jana Pawła II w Kielcach. Jak po 
latach odbieramy tamtą wizytę i słowa o znaczeniu rodziny? 

– W tym czasie, kiedy Jan Paweł II odwiedził Polskę z waż-
ną pielgrzymką związaną z Dekalogiem, byłem na misjach 
w Afryce. Nie mogłem więc bezpośrednio obserwować tam-
tych wydarzeń. Wtedy Polska znajdowała się w szczególnym 
momencie swoich dziejów. Skończył się poprzedni system, 
a byliśmy u progu nowego, mając nadzieję na lepsze jutro. 
Ojciec Święty mówił o przykazaniach będących fundamental-
nym prawem, które czyni człowieka bliskim Bogu i ludziom, 
ponieważ dotyczą one czci Boga i szacunku do człowieka. 
Na ziemi świętokrzyskiej Papież wygłosił homilię odnoszącą 
się do IV przykazania: „Czcij ojca swego i matkę swoją, jak 
ci nakazał Pan, abyś długo żył na ziemi i aby ci się dobrze 
powodziło na ziemi, którą Ci daje Pan, Bóg twój” (Pwt 5,16). 
W przykazaniu tym widać zależności wynikające z dobrych 
relacji w rodzinie. Tam, gdzie są one pozytywne, jest zapo-
wiedź ludzkiego szczęścia, miłości, zgody, wierności i innych 
cnót potrzebnych w codziennym życiu. Refleksja Papieża 
sprzed 30 lat jest ciągle aktualna. Jego homilia pozostaje ka-
techizmem tego, co każdy ochrzczony powinien robić, aby 
budować małżeństwo, rodzinę, relację z dziećmi, rodzicami 
i dziadkami. Pamiętajmy, że rodzina jest pożądana przez Pana 
Boga. Pan Jezus też mówił o rodzinie, dzieciach, o potrzebie 
wychowania i wzajemnego szacunku (Mk 10,13-16). Sam 
przyszedł na świat w rodzinie. 

– Pielgrzymka wiodła po śladach Dekalogu. Jan Paweł II dawał 
nam drogowskaz. Jak dziś na to patrzymy? 

– Jest to drogowskaz niezmienny, aktualny, bo dotyczy spraw 
Bożych i ludzkich. Dekalog wyrasta z Bożej miłości do czło-
wieka. Stwórca w innej perspektywie niż czasowa, kulturowa 
czy obyczajowa widzi ludzkie życie i relacje, które zawsze mu-
szą być zbudowane na prawdzie. Bez prawdy nic się nie ostoi. 
Dlatego drogowskaz, jakim są Boże przykazania, to trwały, 
fundamentalny znak i do niego trzeba odnosić życie, nasze 
zachowania, wyzwania w bardzo szybko zmieniającym się 
świecie. Istnieją wartości uniwersalne niezależnie od czasów, 
w jakich żyjemy, a obecne są zgoła inne niż te sprzed 30 lat. 
Wtedy ludzie mieli inne pragnienia, inne oczekiwania. Dziś 
w jakiś sposób jesteśmy nasyceni dobrobytem, konsumpcjo-
nizmem i łatwiej poddajemy się ideologiom, wychodzimy 
z Bożej sfery relacji. Widać, że to nie rodzi dobrych owo-
ców. Dlatego trzeba powrotu do tego, co jest autentycznie 
Boże, i tego, co kształtuje człowieka wewnętrznie, czyniąc go 
rzeczywiście dzieckiem Bożym, a jednocześnie świadkiem 
Chrystusa w okolicznościach, w jakich nam przychodzi żyć. 
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ZAPRASZAMY
Od poniedziałku 

do piątku w godzinach 
7.00 – 21.00

w soboty 7.00 – 14.00

Tel. 41 345-76-25

OKRĘGOWA 
STACJA KONTROLI 

POJAZDÓW 

HOLOWANIE  
POJAZDÓW 24 h 

powyżej 3,5 t

tel. 41 346 06 96

Kielce, ul. Jagiellońska 92

Pałac Saski, a sprawa polska
ZDANIEM SENATORA

Wraca zapowiadana od lat idea odbudowy w Warszawie Pałacu 
Saskiego. Wielu już chciało to zrobić. Kreślili projekty, gromadzili 
środki, ale póki co wciąż musimy się zadowalać fragmentem arkad 
kolumnady z Grobem Nieznanego Żołnierza, który ocalał, bo 
jakiś Niemiec nie podłożył  tam właśnie ładunków wybuchowych. 
Jarosław Kaczyński zapowiedział w ramach Polskiego Ładu budo-
wę i rozbudowę stu polskich muzeów. Mając tak bogatą historię, 
kulturę i sztukę,  posiadamy tych placówek proporcjonalnie naj-
mniej w Europie. Kluczowym dla nas miejscem, i to symbolicznym, 
jest właśnie Pałac Saski. Tu już nawet nie chodzi o jego wyjątkową 
urodę i to, jak był wkomponowany w architekturę przedwojennej 
Warszawy, ale o to, że Niemcy - tak jak prawie całą naszą stolicę - 
wysadzili go w powietrze po upadku Powstania Warszawskiego. 
Z zemsty i nienawiści: żeby kamień na kamieniu nie pozostał na 
tej ziemi po naszym Paryżu Północy i po Polsce. 
Jeśli więc nie teraz, to kiedy mamy się podjąć odbudowy Pała-
cu Saskiego? Owszem nie będzie ona tania, ale przecież to część 
naszego pomysłu na Polskę, na nowy ład, na to, by wstać z kolan 
mentalnie i gospodarczo. To nam potrzebne jak przekop Mierzei 

 Krzysztof Marek Słoń 
Senator RP, PiS

Wiślanej, jak tunel w Świnoujściu, gazociąg z Danii, Via Carpatia, 
Centralny Port Komunikacyjny i wiele innych ważnych projektów. 
Chór malkontentów ogłosi zapewne wszem i wobec listę wielu 
innych niezbędnych w ich mniemaniu potrzeb, ale odbudowany 
Pałac Saski to nasz obowiązek wobec przodków tworzących Oj-
czyznę. Wobec naszych królów, którzy rządzili i dbali o państwo. 
I powinność wobec kolejnych pokoleń. Dzięki temu przedsięwzię-
ciu osadzimy się jeszcze mocniej w naszej tożsamości. 
W ciągu kilku ostatnich stuleci większość naszych dzieł sztuki 
zniszczyli albo rozkradli nam zaborcy i najeźdźcy z zachodu 
i wschodu, a w czasie II wojny światowej - Niemcy i Rosjanie. 
Spoczywają teraz w tajemnych magazynach ich muzeów lub w rę-
kach spadkobierców. Pewnie już nigdy ich w całości nie odzyskamy, 
więc chociaż zróbmy to, co możemy – odbudujmy Pałac Saski. 
Nie ma co oglądać się na bezsprzecznie należące się nam reparacje 
wojenne (setki, jeśli nie tysiące miliardów dolarów), o które - w imię 
sprawiedliwości - nie przestaniemy się upominać. Nie ma też co 
liczyć, że Niemcy dołożą się do odbudowy. Trzeba to zacząć i skoń-
czyć bez odwlekania i ględzenia. Nie ma też co patrzeć na opozycję, 
zapamiętale piszącą swój coraz bardziej pogmatwany życiorys. 
Z pewnością będzie się dalej ośmieszać i kontestować nasz pomysł 
z Pałacem Saskim, bo jego odbudowa stanie się naszym kolejnym 
sukcesem, gdyż konsekwentnie i dobrze rządzimy Polską. Nasi 
przeciwnicy polityczni pokazali przecież swą śmieszność w Sej-
mie, a jeszcze bardziej w Senacie, przy okazji debaty i głosowania 
nad zgodą na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych 
w budżecie UE. Tak kluczyli, tak kręcili, tak konfabulowali, tak 
„preambuowali”, tak oczerniali PiS, żeby tylko nie przyłożyć ręki do 
naszego, a właściwie Polski sukcesu, że przedobrzyli na całej linii. 
W naszej propozycji dla Polaków to wszystko pięknie się układa. 
I 770 miliardów złotych dla Polski i Krajowy Plan Odbudowy 
i Pałac Saski, a im nawet głosowanie i poprawne liczenie do pięć-
dziesięciu się nie udało. Jak więc miałoby się udać rządzenie? 
Tak czy inaczej drodzy Rodacy, jesteśmy potomkami twórców 
ongiś najpotężniejszego państwa w Europie, więc na nas spoczywa 
- oprócz troski o rozwój gospodarczy, społeczny i nasz wspólny 
dobrobyt - obowiązek odbudowy takich miejsc jak Pałac Saski. Bo 
to po prostu Polska racja stanu i coś, co powinno nas zjednoczyć.
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