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Jeszcze wyżej?
emedia75068 WSPIERAJ WYDANIE TYGODNIKA eM poprzez płatny SMS! 

Wyślij SMS pod numer 75068 o treści emedia
(opłata 5 zł + VAT, tj. 6,15 brutto), a otrzymasz wyjątkowe tapety na telefon i komputer.

  
Informujemy, że numer telefonu każdego, kto wysyła SMS o treści emedia pod nr 75068, zostaje zapisany w bazie należącej do Radia eM Kielce. Więcej na https://emkielce.pl/dopobrania



2 19 WRZEŚNIA 20212

materiał partnera
AP

/1
1/

03
/2

02
1



19 WRZEŚNIA 2021 3

Tygodnik eM aktualności

WYDAWCA: Radio eM Kielce 107,9 FM, Busko-Zdrój 91,8 FM, Kielce ul. Sienkiewicza 2, 25-333 Kielce; REDAKTOR NACZELNY: ks. Leszek Skorupa; ZASTĘPCY REDAKTORA 
NACZELNEGO: Piotr Michalec, Tomasz Natkaniec red. prowadzący; DTP: ARTGRAF Radosław Kaszyński; eM REKLAMA: www.em.kielce.pl/reklama, reklama@em.kielce.pl, 

tel. 41 368 07 17, 41 349 50 33; facebook.com/radioemkielce , ADRES REDAKCJI: Tygodnik eM Kielce, ul. Sienkiewicza 2, 25-333 Kielce, tel. 41 368 04 61; 

fax. 41 343 26 51; e-mail: tygodnik@em.kielce.pl; KONTAKT CZYTELNIKAMI: 41 349 50 23; /Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

Tygodnik eM

Upamiętnią aktora
Pochodzący z Kielc wybitny aktor Wiesław Gołas 
zostanie upamiętniony w przestrzeni miejskiej 
– taką decyzję na wniosek radnych, mieszkań-
ców oraz stowarzyszeń podjął prezydent Bog-
dan Wenta. – Miasto postanowiło uhonorować 
Wiesława Gołasa popiersiem w alei na skwerze 
Szarych Szeregów. Myślę, że to będzie najlep-
sza forma – ogłosił prezydent. Przypomnijmy, 

Umowa podpisana!
Marzyli o tym od dawna, teraz wszystko nabrało realnych kształtów – aktorzy Teatru Lalki i Ak-
tora „Kubuś” za dwa lata zagrają pierwszy spektakl w nowej siedzibie na kieleckim Wzgórzu 
Zamkowym. – Nareszcie nie ma protestów i w końcu przystępujemy do budowy. Każdy dzień 
uświadamia nam, jak ważne są te przenosiny. Miejsce jest wyjątkowo piękne i myślę, że będzie 
nam tutaj dobrze – mówi Piotr Jędrzejczak, dyrektor „Kubusia”. Pierwsze prace mają ruszyć lada 
dzień. Projekt zrealizuje firma Anna-Bud. Budowa nowej siedziby „Kubusia” będzie kosztować 
blisko 37,5 mln zł.  /wk/
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Nasi najlepsi!
Już po raz trzeci zespół Impuls z Politechniki 
Świętokrzyskiej zwyciężył w zawodach łazików 
marsjańskich European Rover Challenge. Stu-
denci i doktoranci kieleckiej uczelni technicznej 

nie dali szans rywalom. Drugie miejsce zajęła 
drużyna z Turcji, a trzecie – ze Szwajcarii. Zawo-
dy odbywały się nie tylko w formie stacjonarnej. 
W kategorii zmagań zdalnych zwyciężyli zawod-
nicy z Indii przed Niemcami i Szkotami. W tym 
roku, poza trzema nagrodami głównymi, przy-
znane zostały także dodatkowe wyróżnienia, 
między innymi za osiągnięcia w poszczególnych 
kategoriach oraz rywalizację fair play.  /mł/

reklama

że Wiesław Gołas zmarł 9 września 2021 roku. 
Choć powinno minąć pięć lat od śmierci osoby 
do jej upamiętnienia w przestrzeni publicznej, 
wyjątki od tej reguły są możliwe. Ostateczną de-
cyzję podejmie rada miasta.  /wk/

SZYCIE KOŁDER •PRANIE PIERZA
z materiałów własnych i powierzonych przez klienta

•  Sprzedaż tanich kołder z nowego puchu 
(każdy rozmiar)

•   Sprzedaż poduszek z puchu tanich, lekkich, 
miękkich (każdy rozmiar)

•  Przeróbka starych pierzyn, kołder Klienta na 
nowe kołdry, poduszki..

• Czyszczenie pierza i puchu

ul. Sikorskiego 20d,(os. na stoku),25-434 Kielce (vis a vis kaufland)
czynne  pn-pt 9-17, sob 9-14

 tel.41 345-27-93, 534 222 122,  biuro@koldrex.pl

RABATY!
Skonsultujemy Dolinę
Miasto rozpoczęło konsultacje społeczne 
w sprawie zagospodarowania Doliny Silnicy. 
– Dolina należy do obszaru chronionego krajo-
brazu. To oznacza, że obowiązuje w nim zakaz 
zmiany stosunków wodnych, wycinki drzew 

i krzewów, zmiany rzeźby terenu, a także lo-
kalizacji obiektów budowlanych w odległości 
mniejszej niż sto metrów od linii brzegowej rze-
ki. Poza tym jest to teren zalewowy, zagrożony 
wystąpieniem wysokiej wody – wylicza Artur 
Hajdorowicz, dyrektor wydziału architektury 
i urbanistyki. Mieszkańcy mogą wyrażać swoje 

opinie przede wszystkim w ankiecie udostęp-
nionej na stronie internetowej Idea Kielce.  /wk/

Jeziorany większe
Zakończył się trzeci etap inwestycji na kielec-
kich Jezioranach. Klucze do nowych mieszkań 
otrzymało kolejne 15 rodzin. W brzoskwinio-
wym domku, na pięterku zamieszkali Monika 
i Konrad Dykiel. – Czekaliśmy na to miesz-
kanie bardzo krótko, bo półtora roku. Mamy 
niepełnosprawnego syna, żona ma raka. Mia-
sto stanęło na wysokości zadania i naprawdę 
bardzo nam pomogło w tej trudnej sytuacji. 
Do tej pory w pięć osób wynajmowaliśmy 
jednopokojowe mieszkanie… Tutaj koszty są 
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Będzie mural z bohaterem
Pułkownik Jan Piwnik ps. „Ponury” zostanie 
uwieczniony na muralu powstającym na ele-
wacji Staropolskiej Szkoły Wyższej. „Ponury” to 
patron ulicy, przy której mieści się uczelnia. – To 
postać symboliczna dla całego podziemia nie-
podległościowego i żołnierzy Armii Krajowej. 
Wiąże się z bogatą tradycją partyzancką Gór 
Świętokrzyskich. „Ponury” walczył i budował 
nadzieję Polaków na odzyskanie niepodległo-
ści. Cieszymy się, że w taki sposób możemy go 
upamiętnić – mówi Sebastian Jabłoński, pełno-
mocnik rektora uczelni ds. współpracy między-
narodowej. Dzieło tworzy kielecki artysta Igor 
Kowalczyk. Odsłonięcie nastąpi 25 września. 
Rozpoczęcie ceremonii o godzinie 12.55.  /mł//

Utrudnienia na Radomskiej
W ramach przebudowy ulic Zagnańskiej i Wi-
tosa modernizowany jest także fragment ulicy 
Radomskiej. Obejmie on 630-metrowy odci-
nek od nowego ronda na skrzyżowaniu z ulicą 
Szybowcową w stronę miasta do mostu. Re-
mont rozpoczął się 15 września i potrwa do 

Nie szczepią dzieci
Tylko około dziesięć procent rodziców złożyło 
deklaracje wyrażające zgodę na zaszczepienie 
dzieci przeciw Covid-19. Świętokrzyskie Kura-
torium Oświaty zbiera również dane dotyczące 
liczby uczniów, którzy już przyjęli szczepionki. 
– Zainteresowanie jest niewielkie. W zależ-
ności od decyzji dyrektorów placówek chętni 
będą mogli się zaszczepić w szkole, w punk-
tach szczepień mobilnych oraz stacjonarnych. 
Jeśli w danej szkole znajdzie się 30 chętnych 

15 listopada. Jak informuje Jarosław Skrzydło, 
rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg 
w Kielcach, na tym fragmencie ulicy Radom-
skiej obowiązuje ruch wahadłowy, sterowany 
sygnalizacją świetlną. Inwestycja będzie kosz-
tować około półtora miliona złotych.  /wk/

Pulmunolog akuszerką
Do niecodziennego zdarzenia doszło w Woje-
wódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej 

Za drogi dworzec
W przetargu na przebudowę dworca PKP 
w Kielcach wpłynęło dwanaście ofert. Wszyst-
kie przekraczają założony budżet. – Propozycje 
opiewały na kwoty od nieco ponad 44 mln zł 
do prawie 65,5 mln zł brutto. Obecnie komi-

sja przetargowa sprawdza oferty pod kątem 
formalnym i prawnym – wyjaśnia Bartłomiej 
Sarna z PKP S.A. Najtańszą propozycję złoży-
ła firma MGBuilding z Kielc (44 215 197 zł), 
ale kwota przewidziana na realizację zadania 
to 29 991 189 zł. Zwycięzca przetargu ma 17 
miesięcy na wykonanie przebudowy od chwi-
li podpisania umowy. W trakcie prac zostanie 
uruchomiony dworzec tymczasowy.  /wd/

Górze. Na izbie przyjęć medycy odebrali poród. 
Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby 
nie fakt, że w Czerwonej Górze nie ma oddzia-
łu położniczego, a poród odebrali pulmonolog 
i pielęgniarka. Szczęśliwa mama została prze-
wieziona do szpitala na Czarnowie. To praw-
dopodobnie pierwszy taki przypadek w historii 
szpitala. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny na 
Czerwonej Górze specjalizuje się w leczeniu cho-
rób płuc, w ortopedii oraz chirurgii.  /mn/

reklama

zdecydowanie mniejsze, a warunki o niebo 
lepsze – opowiadają. Inwestycja w całości ma 
być zrealizowana do 2023 roku. Jej całkowity 
koszt to około 20 mln zł.  /wk/
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Służby ćwiczyły
Pożar, pościg za zamaskowanymi mężczyznami, 
strzały, ludzie znikający pod powierzchnią Wi-
sły. To na szczęście tylko scenariusze ćwiczeń, 
które do 16 września odbywały się w naszym 
województwie. – Takie sytuacje mogą zdarzyć 

osób – uczniów, nauczycieli oraz rodziców –
kuratorium takie punkty wyjazdowe zorgani-
zuje – mówi Kazimierz Mądzik, świętokrzyski 
kurator oświaty.  /mn/

reklama
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się każdego dnia. Sprawdzamy przygotowanie 
służb w sytuacjach kryzysowych i ćwiczymy 
różne warianty – informuje bryg. Marcin Nyga 
z KW PSP w Kielcach. Ćwiczenia odbywały się 
między innymi w skarżyskim „Mesko”, ośrodku 
wychowawczym w Zawichoście czy w Stara-
chowicach. Uczestniczyli w nich policjanci, stra-
żacy, ratownicy medyczni i żołnierze.  /ar/

Plaga wypadków
Początek tygodnia upłynął pod znakiem wy-
padków drogowych. 14 września w Promniku 
kierująca samochodem osobowym kobieta ude-

rzyła w ciągnik rolniczy, którego kierowca trafił 
do szpitala. Do groźnego zdarzenia doszło tego 
samego dnia na ulicy Ściegiennego w Kielcach 
– zderzyły się tam trzy auta, dwóch kierowców 
również znalazło się w szpitalu. W miejscu zda-
rzenia tworzyły się ogromne korki. Tragicznie 
skończył się wypadek w miejscowości Mikuło-
wice, w powiecie buskim. Kierowca potrącił tam 
pieszego i uciekł z miejsca zdarzenia. Poszkodo-
wany zmarł na miejscu, policjanci ustalają dane 
kierującego. Z kolei na ulicy Kryształowej, także 
14 września, potrącony został rowerzysta, kie-
rowca był nietrzeźwy.  /ar/

MAGAZYN MAGAZYN 
SPORTOWYSPORTOWY

12.3012.30
    poniedziałek i piątek    poniedziałek i piątek

Kolejka nieprędko 
Dramatyczny jest stan Ciuchci Ekspresu Ponidzie. 
– Pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy po przejęciu 
kolejki, był remont hali. Groziła zawaleniem, 
a jest wciąż potrzebna. Przystąpiliśmy także do 
inwentaryzacji. Powołaliśmy zespół remontowy, 
który naprawia wagon. Został on już pomalo-
wany, trwa wykańczanie wnętrza. Dzięki temu 

oszczędzamy sporo pieniędzy – tłumaczy Rafał 
Wiśniewski z Zespołu Świętokrzyskich i Nadni-
dziańskich Parków Krajobrazowych. Równolegle 
prowadzone są szkolenia osób, które będą ob-
sługiwały kolejkę. Wyjedzie ona na tory praw-
dopodobnie w przyszłym roku.  /mł/

Może winyle?
Już w niedzielę, 26 września, w Domu Kultury 
„Zameczek” odbędzie się kolejna giełda winy-
li i płyt CD. To prawdziwa gratka dla fanów 

Atrapa prezentem 
Nietypową interwencję podjęli w miniony week-
end strażnicy miejscy. W ich ręce wpadł mężczy-
zna, który przywłaszczył sobie… dwumetrową 
atrapę rożka i spacerował z nią po kieleckich 
ulicach. Jak się okazało, zabrał ją sprzed jed-
nego z lokali przy ulicy Sienkiewicza. Podczas 
interwencji tłumaczył, że zrobił to dla swojej 
żony, która poprzedniego wieczoru prosiła go 
o zakup lodów. Niestety, mężczyzna zapomniał 
o prośbie, więc postanowił ukraść dwumetro-
wego rożka i ofiarować go swojej połowicy. Pla-
stikowy prezent trafił do policyjnego depozytu, 
a amator cudzej własności – na komisariat. /ar/

„Mały Książę” z… piasku
To będzie prawdziwa gratka dla całej rodziny: 
obejrzeć historię Małego Księcia opowiedzianą 
przez Tatianę Galicynę, zwyciężczynię programu 
„Mam Talent”. Artystka maluje piaskiem, świa-
tłem i wodą, a jej występom towarzyszy klima-
tyczna muzyka oraz gra aktorów. Tę wzruszającą 
opowieść o przyjaźni będzie można obejrzeć 
w Filharmonii Świętokrzyskiej w sobotę, 25 
września, o godz. 14.30. Ceny biletów - od 70 
do 85 złotych, w zależności od sektora.  /al/

tych nośników. Do wyboru będzie aż kilka ty-
sięcy, zaś odwiedzający mogą liczyć na pełny 
wachlarz gatunków muzycznych: rap, reggae, 
soul, funk, disco, world music, muzykę filmo-
wą, pop, jazz, blues, elektronika, hard metal, 
soft, rock progresywny i alternatywa. Wstęp 
jest bezpłatny.  /mł/
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INFORMUJE
W środę 22 września 2021r. w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 

Transportu po raz kolejny zostanie przeprowadzona kompania zachęcająca do korzystania 
z Transportu zbiorowego. Tego dnia przejazdy autobusami komunikacji miejskiej 

w Kielcach będą darmowe. 

ten teren zostanie zurbanizowany, minie jeszcze bardzo dużo 
czasu – zaznacza dyrektor Hajdorowicz.
Tam, gdzie planów brakuje (czyli w większości Kielc), po-
zwolenie na budowę można otrzymać w ramach decyzji 
administracyjnej. – To drugi sposób. Obowiązuje przy nim 
tak zwana zasada dobrego sąsiedztwa, czyli jeżeli w pobliżu 
terenu inwestycji znajdują się budynki wielorodzinne, to na 
zasadzie dobrego sąsiedztwa można uzyskać zgodę na budowę 
podobnego. Tyle tylko, że takie zgody wywołują coraz więcej 
konfliktów – wyjaśnia dyrektor Hajdorowicz.
Ostatnią opcją, która obowiązuje od niedawna, jest specusta-
wa mieszkaniowa, nazywana również „lex deweloper”. W tym 
przypadku wystarczy uzyskać zgodę rady miasta i wówczas, 
z pewnymi wyjątkami, można budować praktycznie wszędzie.
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Pozwolenia na budowę, a potem masowe protesty. Najpierw 
Podkarczówka, później Baranówek i Nowy Folwark – miesz-
kańcy tych części miasta sprzeciwili się planom deweloperów, 
którzy chcieli budować bloki pomiędzy domkami jednoro-
dzinnymi. Niedawno do tego grona dołączyły również Śli-
chowice. Tam lokatorzy obawiają się, że kolejny kolos miesz-
kaniowy bardzo negatywnie wpłynie na komunikację w tej 
części miasta. Nie da się więc ukryć, że problem istnieje, a nad 
jego rozwiązaniem dyskusja trwa.

LECI Z NAMI PILOT?
Istnieją trzy tryby uzyskiwania pozwoleń na budowę. – Po 
pierwsze, w ramach miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Biorąc pod uwagę ten tryb, w Kielcach pod 
zabudowę wielorodzinną na ten moment mamy przeznaczone 
w sumie niecałe dwadzieścia hektarów – informuje Artur 
Hajdorowicz, dyrektor wydziału architektury i urbanistyki 
urzędu miasta. Chodzi o tereny zlokalizowane na Ostrogórce 
i Dąbrowie II oraz przy ulicach: Klonowej, Lecha, Szwedzkiej, 
Zagnańskiej/Jesionowej. Dąbrowa wciąż wymaga uzbrojenia 
i rozwiązania problemu z gazociągiem.
– Od wielu lat rozwój budownictwa wielorodzinnego w Kiel-
cach przewidywany jest w zachodniej części miasta, za ulicą 
Malików. Tam jest około stu hektarów powierzchni, ale zanim 

Budownictwo wielorodzinne to te-
mat, który w ostatnich miesiącach 
wzbudzał ogromne emocje wśród 
mieszkańców, radnych, pracowników 
urzędu miasta oraz deweloperów. 
Choć problem jest stary jak świat, 
ożywiona dyskusja rozpoczęła się 
wiosną tego roku i trwa… do dziś. 
Czy naprawdę jest tak źle, jak niektó-
rzy twierdzą?au
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WZWYŻ A NIE WSZERZ!
Choć Kielce nigdy nie dorównają drapaczom chmur, jakimi 
szczyci się Dubaj, wiele osób twierdzi, że miasto powinno 
rozrastać się wzwyż, a nie wszerz. Takie rozwiązanie miałoby 
z jednej strony zaspokoić zapotrzebowanie na mieszkania, 
z drugiej nie zabierać cennej przestrzeni. – Inne miasta budują 
ponad sto metrów w górę. W Kielcach jest to zaledwie sześć-
dziesiąt. Drapaczami nazywa się dziesięciokondygnacyjne 
bloki. Nie należy się bać wysokości i technologii. Ziemi do 
budowania jest coraz mniej, następne pokolenie i tak postawi 
na pójście w górę – stwierdza Mirosław Sroka z Kolportera.
– Znacząca jest różnica między budynkiem dziewięciopię-
trowym a osiemnastopiętrowym. Ten drugi daje dwa razy 
więcej mieszkań, a nie zabiera cennej przestrzeni w mieście. 
Uważam, że wyższe budynki naprawdę mają sens i należy się 
nad tym rozwiązaniem pochylić – mówi deweloper Ryszard 
Grzyb.
– Warto myśleć o tym, aby piąć się w górę. To pozwoli efek-
tywniej wykorzystywać przestrzeń w mieście. Oczywiście 
musi być odpowiednia infrastruktura, przede wszystkim 
dobre drogi dojazdowe i wydolna kanalizacja. W Kielcach 
jest zainteresowanie tego typu budownictwem. To dla nas 
ogromna szansa. Miasto zyskałoby nie tylko od strony prak-
tycznej, ale również wizualnej – zauważa Anna Kibortt, prze-
wodnicząca klubu radnych Projekt Wspólne Kielce.
Radny Marcin Stępniewski uważa z kolei, że choć koncep-
cja budowania wzwyż jest zasadna, to należy również wziąć 
pod uwagę inne rozwiązanie: – Od dłuższego czasu mówię 
o poszerzeniu administracyjnych granic miasta. Nikt póki 
co nie podnosi tego tematu.

Pojawia się jednak pytanie, czy ościenne gminy chciałyby 
przyłączyć się do Kielc. – Ta propozycja padała już wielo-
krotnie. W wielu miastach tak zrobiono: Rzeszów powięk-
szył swoją powierzchnię aż dwuipółkrotnie, a przy okazji nie 
tylko zyskał dostęp do terenów inwestycyjnych, ale również 
zwiększył liczbę mieszkańców. Jednakże my jesteśmy pod tym 
względem w trochę trudniejszej sytuacji. Sąsiaduje z nami 
kilka bogatych gmin, w których przychody na jednego miesz-
kańca są dużo wyższe niż w Kielcach. Stąd pomysł wydaje mi 
się nie do końca realny – stwierdza Anna Kibortt.

A BIURA GDZIE?
Mieszkania mieszkaniami, ale by się rozwijać, miasto po-
trzebuje również powierzchni biurowych. – Deweloperzy 
w Kielcach wybudowali już dużo mieszkań, a młodzi teraz 
pytają o miejsca pracy. Chodzi o wysokiej klasy powierzch-
nie biurowe. To bardzo ważna kwestia i na niej powinniśmy 
się skupić, żeby kończący studia nie uciekali z miasta. Oni 
mieszkają w Kielcach i naprawdę wielu z nich chciałoby też 
tu zarabiać – mówi Ryszard Grzyb.
Jak podkreśla znany deweloper, absolutnie nie przeszkadza 
mu łączenie przestrzeni biurowej z mieszkaniową: – Nie mie-
szałbym jednak tych funkcji w obrębie jednego budynku, bo 
z tego zawsze wychodzą konflikty i różnego rodzaju kłopoty.
Możliwość stworzenia takiej przestrzeni pojawiła się przy ul. 
Zagnańskiej na trzyhektarowej działce należącej do MAC 
Edukacja. Więcej na ten temat na stronie 10. 
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W szpitalach problemy
Prawie wszyscy lekarze pracujący w Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym na Czarnowie wypowiedzieli pracę. Doku-
menty o rezygnacji z zatrudnienia złożyło również czterech 
medyków z oddziału wewnętrznego Szpitala Kieleckiego. 
Powodem tych decyzji w obu przypadkach jest przepraco-
wanie i zbyt dużo obowiązków.
W szpitalu na Czarnowie wypowiedzenie złożyło dziesię-
ciu medyków pracujących na SOR, czyli praktycznie cały 
zespół. – Bez nich oddział nie może funkcjonować. Jaki jest 
powód takiego kroku? To kwestie, o których informujemy 
od dawna. SOR nie jest z gumy, zespół ma ograniczoną 
wytrzymałość. Do Oddziału Ratunkowego na Czarnowie 
trafiają nie tylko pacjenci z Kielc i powiatu kieleckiego, ale 
też z innych części województwa. Niejednokrotnie przy-
wożeni są chorzy, którzy mogliby uzyskać pomoc w innych 
szpitalach – mówi Anna Mazur–Kałuża, rzecznik lecznicy.
Trudna jest też sytuacja w Szpitalu Kieleckim. – Czterech 
lekarzy specjalistów z oddziału wewnętrznego złożyło wy-
powiedzenia. Nadal jednak pracują, dzięki czemu nie mamy 
braków kadrowych i nie musimy obawiać się zamknięcia 
oddziału. Pacjenci otrzymują należytą pomoc. Jesteśmy też 
na finiszu rozmów z nowymi lekarzami, zainteresowanymi 

pracą w naszym szpitalu – mówi Agnieszka Nawrot, pełno-
mocnik zarządu spółki Artmedik, która prowadzi placów-
kę przy ul. Kościuszki. Do sytuacji w szpitalach będziemy 
jeszcze wracać. 

latach, firma VIVE Textile Recycling wycofała się ze sponsoro-
wania drużyny. Została jednak w nazwie, na prośbę holdingu 
piwowarskiego – Van Pur. 
Obecnie budżet kieleckiego klub jest zabezpieczony. Mistrz 
Polski chce stawiać jednak następne kroki, a jedną z możli-
wości jest pozyskanie kolejnego sponsora tytularnego.
– Mamy komfort. Jeśli nie będziemy sobie radzić, to mamy 
dużą wartość rynkową zespołu, co jest zabezpieczeniem. Dzia-
łamy ze zdwojoną siłą jako zarząd i dział marketingu. Przed 
nami bardzo dobre perspektywy – wyjaśnia Bertus Servaas, 
który był gościem ostatniego magazynu „Cały Ten Sport”.
Prezes Łomży Vive Kielce podkreślił, że bardzo dobrze układa 
się współpraca klubu z firmą Van Pur, a do wspierania drużyny 
dołączają kolejni partnerzy. Nie chciał jednak powiedzieć, czy 
VIVE wróciło do finansowania zespołu. Zaznaczył jednak, 
że może dojść do zmiany nazwy drużyny.
– To są pytania, na które teraz nie odpowiem. Moim zdaniem 
są firmy mogące zaoferować więcej. Jestem w stanie to zaak-
ceptować, mamy na to zgodę firmy Van Pur. Jeśli tylko ktoś 
da więcej pieniędzy, nie będziemy mieli z tym problemów. 
Prowadzimy rozmowy – podkreśla Bertus Servaas.
Budżet Łomży Vive Kielce na rozpoczęty sezon to ponad pięć 
milionów euro. 

Bardzo możliwe, że w najbliższych sezonach najbardziej uty-
tułowana drużyna w historii polskiego szczypiorniaka zyska 
nowego sponsora tytularnego, który zastąpi w nazwie Vive. – 
Jeśli tylko ktoś da więcej pieniędzy i zostanie zaakceptowany 
przez Łomżę, to nie będziemy mieli z tym problemów – mówi 
Bertus Servaas, prezes kieleckiego klubu.
Od sierpnia poprzedniego roku obowiązującą nazwą jest 
Łomża Vive Kielce. W poprzednim sezonie, po osiemnastu 
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Dodatkowe blisko 213 tysięcy złotych z unijnych funduszy Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
przeznaczył na realizację projektu „Stop wirusowi”. Dzięki tym środkom Regionalne Centrum Naukowo 

Technologiczne w Podzamczu nadal będzie mogło wykonywać bezpłatne testy na obecność koronawirusa

KOLEJNE PIENIĄDZE NA PROJEKT 
„STOP WIRUSOWI”

JEST WIĘCEJ BEZPŁATNYCH TESTÓW NA KORONAWIRUSA WIRUSA SARS-COV-2

Laboratorium Regionalnego Centrum 
Naukowo-Technologicznego w Po-
dzamczu od samego początku epide-
mii pracuje na najwyższych obrotach. 
Do tej pory, dzięki  uruchomionemu 
projektowi „Stop wirusowi!” Zapobie-
ganie rozprzestrzeniania się COVID-19 
w województwie świętokrzyskim prze-
badano już ponad 54 tysięcy próbek na 
obecność koronawirusa. - Jest to jeden 
z największych projektów samorządu 
województwa świętokrzyskiego, jaki jest 
realizowany ze środków Unii Europej-
skiej, w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Jako Zarząd niemalże 
od samego początku wybuchu epidemii 
podjęliśmy kroki zmierzające do walki 
z COVID-19 wdrażając w życie między innymi projekt „Stop 
wirusowi!” Dzięki naszym działaniom do placówek medycz-
nych w regionie trafiły duże ilości środków ochrony osobistej, 
a także sprzęt medyczny. Projekt pozwala nam też wykonywać 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zwiększył środki w ramach projektu 
„Stop wirusowi!” na zakup dodatkowych testów wykrywających koronawirusa.

Od samego początku trwania projektu w RCNT przebadano już ponad 54 tysięcy 
próbek na obecność koronawirusa. Mieszkańcy naszego województwa nadal mogą 
korzystać z bezpłatnych badań.  

    

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

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

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

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

oraz na stronie www.swietokrzyskie.pro

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

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Projekt trwa od 1 marca 2020 r do 31 grudnia 2021 r.

bezpłatne testy w kierunku wykrycia koronawirusa. Dodatko-
wo mieszkańcy regionu mogą korzystać z bezpłatnych testów 
na przeciwciała – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego.

 Dzięki Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego, w ra-
mach projektu „Stop wirusowi!  Regionalne Centrum Nauko-
wo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim od początku 
trwania projektu prowadziło bezpłatne badania na obecność 
SARS-CoV-2 zarówno u osób z personelu placówek medycz-
nych, jak i u mieszkańców województwa. - Mieszkańcy naszego 
regionu dalej będą mogli wykonywać bezpłatne testy wykry-
wające koronawirusa. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy 
coraz głośniej mówi się o wzbierającej czwartej fali pandemii. 
Bądźmy czujni i ostrożni. Dbajmy o siebie. A w razie potrzeby 
testujmy się – mówi Renata Janik, wicemarszałek województwa 
świętokrzyskiego.

 Wymazy do testów pobierane są pod namiotem na parkin-
gu RCNT w dni powszednie, od 8.00 do 11.00. Nie trzeba się 
rejestrować. Obowiązuje system kolejkowy.
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Radio eM Kielce zaprasza na cykl programów
„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI, KAPŁANI NIEZŁOMNI”
Słuchaj audycji radiowych od 24.09.2021 do 22.10.2021, w każdy piątek po godz. 20.00 
Powtórki audycji od 27.09.2021 do 25.10.2021, w każdy poniedziałek po godz. 22:30 

Oglądaj programy wideo emitowane od 27.09.2021 do 25.10.2021 
na stronie em.kielce.pl oraz facebook’u Radia eM Kielce w każdy poniedziałek o godz.18.00

Programy w ramach zadania „Wdzięczni Bohaterom - Żołnierzom Wyklętym walczącym na Kielecczyźnie” współfinansowanego ze środków otrzymanych  Ministra Obrony Narodowej.
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W 2019 roku MAC Edukacja przedstawił miastu koncepcję 
wybudowania na działce biurowców o łącznej powierzchni 
60 tysięcy metrów kwadratowych. 

ZA DUŻO NA BIURA
– Bacznie obserwujemy to, co dzieje się na rynku nierucho-
mości komercyjnych i dlatego zaproponowaliśmy zmiany 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
– informuje Maciej Barański, menadżer ds. komunikacji 
marketingowej MAC Edukacja.
Wspomniana firma poprosiła o uwzględnienie w planie 
również mieszkań. – Z wielu przeprowadzonych przez nas 
analiz wynika, że w Kielcach nie będzie zapotrzebowania 

na sześćdziesiąt tysięcy metrów kwadratowych biur – wy-
jaśnia Barański.
Prezydent Bogdan Wenta zgodził się na te zmiany, ale z za-
znaczeniem, że mieszkania nie mogą stanowić więcej niż 
49 procent powierzchni. – Zabiegamy o to, by miejsce speł-
niało tak zwaną funkcję mieszaną. Wtedy znalazłyby w nim 
miejsce gabinety lekarskie, przedszkola, sklepy spożywcze 
czy hotel, ale również biura i mieszkania. Problem polega 
jednak na tym, że miasto chce, aby w obrębie jednego bu-
dynku połączyć różne funkcje, na przykład biurową i miesz-
kaniową, a my chcielibyśmy, aby biurowiec był biurowcem, 
a blok blokiem. Na pewno spróbujemy przekonać miasto 
do naszej koncepcji. Z całym szacunkiem i sympatią do 
włodarzy Kielc, ale ich podejście jest dosyć zachowawcze, 
brakuje w nim śmiałej wizji. W końcu to my ponosimy ry-
zyko biznesowe – tłumaczy Barański.

MIESZKANIÓWKA DODATKOWO
Artur Hajdorowicz, dyrektor wydziału urbanistyki i archi-
tektury, tłumaczy, że władze nie chcą w tym miejscu osiedla, 
a funkcja mieszana z powodzeniem jest realizowana w in-
nych, większych miastach: – W trakcie procedury inwestor 
złożył wniosek, aby w planie uwzględnić bloki. Po szeregu 
spotkań i konsultacji prezydent przychylił się do tej prośby, 
ale traktuje tę funkcję jedynie jako dodatek i dlatego zgodził 
się, aby w budynkach usługowych pojawiły się mieszkania, 
lecz stanowiły nie więcej niż 49 procent powierzchni. Takie 
projekty są w większych miastach: na dole sklepy, nad nimi 
biura, a na samej górze apartamenty.
Dyrektor Hajdorowicz podkreśla, że miasto chce mieć 
kontrolę nad tym procesem. – Szczególnie zależy nam, 
aby finalnie na tej działce powstały miejsca pracy, dlatego 
traktujemy funkcję mieszkaniową jako dodatkową. Te tereny 
nie są odpowiednie na osiedle – dodaje.

***
Miasto wyłożyło projekt do publicznego wglądu i do 6 paź-
dziernika czeka na uwagi oraz sugestie, które może złożyć 
każdy zainteresowany. Jak informuje Artur Hajdorowicz, 
ostatni wniosek od inwestora dotyczył zwiększenia udzia-
łu mieszkaniówki do 51 procent. Oficjalnie do wydziału 
nie wpłynął jeszcze żaden dokument w sprawie osobnych 
budynków mieszkalnych. Sprawa jest więc w toku i nic nie 
zostało przesądzone. 

Należąca do MAC Edukacja 
trzyhektarowa działka na rogu ulic 
Zagnańskiej i Witosa w Kielcach ma się 
zmienić nie do poznania. Początkowo 
właściciel zamierzał wybudować 
tu wyłącznie biurowce, teraz mówi 
o wielofunkcyjnym osiedlu
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Miasto na rzecz szczepień

Kilkanaście tysięcy kielczan skorzystało z możliwości jaką dawało 
miasto. Warto przyjrzeć się jak wyglądało to w praktyce.

TU MOGLIŚMY SIĘ ZASZCZEPIĆ
Kluczowym działaniem miasta było uruchomienie działalności 
Punktów Szczepień Powszechnych. Umożliwiło to porozumienie 
zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia i wojewodą świę-
tokrzyskim. Umowy podpisano z placówkami działającymi 
w naszym mieście.
Jeden z punktów obsługiwał Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Przychodnia Rodzinna MEDICA w Kielcach. Kielczanie, 
od 5 maja, mogli przyjmować szczepionki w pomieszczeniach 
Klubu Seniora przy alei Legionów. Do dyspozycji były trzy stano-
wiska i gabinet lekarski. W tym miejscu zaszczepiły się dokładnie 

Mieścił się on przy halach Targów Kielce, a jego pracą kierował 
personel Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Szczepienia były 
przeprowadzane siedem dni w tygodniu. Od 6 maja zaszczepiono 
w sumie 6373 osoby. 
– Miasto Kielce wspierało i wspiera akcję szczepień powszech-
nych. Tylko w ten sposób możemy liczyć na to, że wspólnie uda 
nam się zwalczyć pandemię. Punkt drive-thru był trzecim miej-
skim punktem szczepień, przeznaczonym nie tylko dla mieszkań-
ców Kielc, ale wszystkich chętnych do zaszczepienia się z terenu 
regionu świętokrzyskiego. Dziękuję dyrekcji Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Kielcach  oraz Panu Wojewodzie Świę-
tokrzyskiemu za współpracę, a zarządowi i pracownikom Targów 
Kielce oraz Urzędu Miasta za przygotowanie stanowisk w punkcie 
szczepień – podkreślał Bogdan Wenta, prezydent Kielc.
Punkty Szczepień dysponowały szczepionkami firm Moderna 
i Pfizer, Astra Zeneca, oraz Johnson&Johnson. 

ZABAWA I SZCZEPIENIE
Ważnym elementem promocji szczepień były także pikniki. Jedna 
z imprez odbyła się w Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków 
Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty”. Kolejne miały miejsce w Klubie Se-
niora przy ulicy Kostki, alei Legionów, Tujowej, Krzemionkowej, 
a także na Osiedlu Świętokrzyskim i w Ogrodzie Botanicznym.
Podczas pikników uczestnicy brali udział w zajęciach sporto-
wych, wysłuchali występów artystycznych, a coś dla siebie mogli 
znaleźć również najmłodsi. Nie zabrakło możliwości szczepienia 
w mobilnym punkcie. 
– Musimy być odpowiedzialni za nasze zdrowie i swoich naj-
bliższych. Mam nadzieję, że inicjatywa Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Kielcach przekona jeszcze więcej osób do 
tego, by poddać się szczepieniu. To dzięki nim będziemy mogli 
bezpiecznie spotykać się na tego typu wydarzeniach i cieszyć się 
ze wspólnie spędzonego czasu – tłumaczył wówczas prezydent 
Bogdan Wenta.
Przypomnijmy, że w dalszym ciągu istnieje również możliwość 
bezpłatnego transportu do punktu szczepień. 
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Jednym z najskuteczniejszych 
sposobów w walce z koronawirusem 
są szczepienia przeciwko Covid-19. 
Szczepią się również kielczanie, którzy 
mieli i mają wiele możliwości, aby 
przyjąć szczepionkę. Władze miasta 
podjęły działania, aby Kielce skutecznie 
odparły czwartą falę pandemii

5873 osoby. Co ciekawe, w razie potrzeb punkt działał również 
w soboty, niedziele i święta.
W walce z pandemią poprzez szczepienia zaangażowała się także 
spółka SUPRAMED. Placówka wykonała szczepinia w punkcie 
zlokalizowanym w Klubie Seniora przy ulicy Jana Nowaka Je-
ziorańskiego. Pracę rozpoczęto już 28 kwietnia i przy większym 
natężeniu nie poprzestawano na dniach roboczych. Z punktu 
skorzystało łącznie 5161 kielczan.
Do 27 czerwca mieszkańcy naszego miasta mogli także wybrać 
niestandardową metodę szczepień poprzez punkt Drive-Thru. 
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Warto segregować śmieci!
Niebieski pojemnik na papier, zielony na szkło, czarny na odpady mieszane… 
O segregacji śmieci mówi się wiele, a jej zasady poznają już przedszkolaki. 
Choć sortowanie odpadów teoretycznie jest proste, wciąż dla wielu z nas 
pozostaje teorią właśnie

By utrwalać w nas nawyki związane z sortowaniem odpa-
dów, ministerstwo środowiska prowadzi kampanię eduka-
cyjną „Piątka za segregację”. Skierowana jest ona zarówno do 
samorządów, jak i do właścicieli gospodarstw domowych.

ZACZNIJMY OD PODSTAW
Warto wiedzieć, jak fakt sortowania śmieci przekłada się 
na ekologiczną praktykę. Otóż 59 kilogramów zebranej 
przez nas makulatury ratuje jedno drzewo, a dzięki jednej 
szklanej butelce, która trafi do recyklingu, możemy przez 
cztery godziny korzystać z oświetlenia, jakie daje żarówka.
Dzięki segregowaniu odpadów po prostu oszczędzamy, pła-
cąc mniej za odbiór śmieci. Warto o tym pamiętać już na 
etapie zakupów. Kupujmy tyle, ile naprawdę potrzebujemy, 
by później nie wyrzucać pożywienia do śmieci. Korzystaj-
my z toreb wielorazowych, by do koszy nie trafiały zbędne 
opakowania.
Prawidłowo segregując odpady, przyczyniamy się także do 
ograniczania nadmiernej eksploatacji surowców, zmniej-
szenia ich wydobycia oraz do wykorzystywania surowców 
wtórnych. Ograniczając wytwarzanie odpadów oraz prawi-
dłowo postępując z już powstałymi, mamy wpływ na wzrost 
czystości naszego środowiska.
O to, by o ważnych aspektach segregacji odpadów wiedziały 
już dzieci, dba Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Niedawno fundusz prze-
prowadził konkurs „Czyste Świętokrzyskie”. W jego ramach 
uczniowie szkół podstawowych wykonywali prace lub fil-
my związane z gospodarowaniem odpadami, ich utylizacją 
i segregacją. Celem był wzrost świadomości ekologicznej 
mieszkańców oraz uczniów szkół podstawowych. WFOŚi-
GW prowadził także zajęcia dla przedszkolaków, podczas 
których dzieci  dowiadywały się między innymi, jak segrego-
wać śmieci oraz czym są odnawialne źródła energii. – Wie-
lokrotnie się przekonałem, że przedszkolaki dobrze wiedzą, 
jaki kolor pojemnika odpowiada konkretnym odpadom, 
a dorośli często mają z tym problem. Chcemy więc zadbać 
o to, żeby ich wiedza się poszerzała i utrwalała – mówi Ry-
szard Gliwiński, prezes WFOŚiGW w Kielcach.

GMINNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbiórki od-
padów komunalnych jest obowiązkiem gmin. W drodze 
przetargu wybierają one przedsiębiorstwa, które odbierają 
odpady i je zagospodarowują. Gminy przygotowują też sys-
temy opłat, dzięki którym pokryją koszty tych usług, a także 
rozwoju niezbędnej infrastruktury, w tym tworzenia punk-
tów selektywnego zbierania śmieci.
Każda gmina sama określa zarówno metodę naliczania opłat 
za wywóz odpadów, jak i ich wysokość. Opłaty można zróż-
nicować nawet w obrębie tej samej gminy ze względu na 
gęstość zaludnienia, rodzaj zabudowy, odległość zabudowań 
od instalacji przetwarzania odpadów. 
Co ważne, gminy mają obowiązek prowadzić proces eduka-
cyjny dla mieszkańców. Mogą to robić na przykład poprzez 
organizowanie konkursów i tematycznych lekcji w szkołach 
czy rozwieszanie ulotek o recyklingu.

***
Warto pamiętać, że posegregowane odpady przestają być 
śmieciami – a stają się wartościowymi surowcami. Pamię-
tając o sortowaniu, oszczędzamy pieniądze i dbamy o naszą 
planetę. 
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Artykuł został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
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Tygodnik eM przestępczość

Jak kradli, tak kradną…
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Jak informuje młodszy aspirant Maciej Ślusarczyk z Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, złodzieje zwykle 
kradną samochody niemieckie, francuskie i japońskie. – 
Przestępców interesują pojazdy, które najczęściej widzimy 
na ulicach w naszym województwie. Rocznik ma mniejsze 
znaczenie – informuje Ślusarczyk.
Samochody są najczęściej kradzione z parkingów, na których 
zostały pozostawione na noc. Bywa, że znikają z ulic, a nawet 
garaży i ogrodzonych posesji. Niejednokrotnie dochodzi też 
do przywłaszczeń – na przykład wtedy, gdy ktoś nie odda 
pożyczonego pojazdu.

AC POMOŻE?
Łupem padają przede wszystkim te samochody, do których 
części są drogie albo trudne do zdobycia. – Znikają głównie 
droższe auta, takie jak toyoty, bmw czy hondy. Złodzieje 
niemal natychmiast po kradzieży rozbierają je na części 
i rozsyłają do warsztatów, które ich potrzebują. Z mojej ob-
serwacji wynika, że właściciele opli czy peugeotów mogą 
być spokojni, bo części do tych samochodów nie brakuje 
– ocenia Jan Macierzyński, właściciel firmy „Ubezpieczenia 
u Pana Janka”.
Jego zdaniem istnieje prosta i dosyć skuteczna metoda 
ochrony przed konsekwencjami kradzieży auta. Tą meto-
dą jest wykupienie ubezpieczenia autocasco, które chroni 
klienta przed skutkami przeróżnych zdarzeń, w tym oczy-
wiście kradzieży auta czy jakichś jego części.

STATYSTYKI POZYTYWNE
Z biegiem lat obserwować możemy wyraźną tendencję spad-
kową w kradzieżach samochodów. W 2020 roku wszczęto 
8823 postępowania związane z tym przestępstwem. Wykry-
walność wyniosła nieco ponad 21 procent. Z kolei w 2017 
roku postępowań było już ponad 9800. W 2013 roku po-
licjanci prowadzili ponad 13 500 takich spraw, a w 2010 – 
ponad 16 tysięcy. W roku 1998, było to… prawie 80 500 aut. 
Co ciekawe, także dziesięć lat temu największym zaintere-
sowaniem złodziei cieszyły się bardzo popularne modele. 
W 2010 roku w całej Polsce najczęściej łupem padały vol-
kswageny passaty, na drugim miejscu uplasowały się vol-
kswageny golfy, a na trzecim – audi A4. Dalej znajdziemy 
takie modele, jak audi A6, seat leon, volkswagen polo, skoda 
octawia czy seat ibiza. Popularne wśród złodziei były też: 
toyota corolla, opel vectra i toyota yaris.
Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o miejsca, w któ-
rych najczęściej dochodzi do kradzieży. Niezmiennie trze-
ba uważać na ulicach i drogach, parkingach przy blokach 
i w galeriach handlowych. Auta znikają nawet z garaży, 
bezpośrednio sprzed domów jednorodzinnych, a nawet ze 
stacji paliw.

***
Jak podaje „Rzeczpospolita”, tylko w pierwszej połowie tego 
roku, w całej Polsce zginęło 3729 samochodów. Najwięcej 
– w Warszawie i okolicach. Jednocześnie wzrosła wykry-
walność przestępstw. 

Kradzieże samochodów wciąż są problemem w naszym regionie. Od początku 
tego roku w naszym województwie łupem złodziei padło 67 pojazdów. 
Przeważnie znikają te auta, które cieszą się największą popularnością
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dogląda niemal każdego dnia. Pod koniec 
czerwca i na początku lipca wyrusza w teren. 
To wtedy zbiera ledwo dojrzałe kłosy. - Ważne, 
żeby się nie przegrzały i nie zasuszyły. Potem 
zaczynam swoją żmudną pracę wicia wieńca, 
która trwa czasami nawet do 6 tygodni – przy-
znaje.
Kiedy wije wieniec, śpiewa albo modli się. Za 
ludzi i ich słabości. Życie jest piękne, jakkol-
wiek by się nie układało – przyznaje szcze-
rze. Wtedy też powstają myśli, które ubiera 
w słowa zamknięte w wierszu. – Śpiewam 
piosenki o życiu. A pisząc wiersze, czuję, że 
daję każdemu po kwiatku. Odmawiam też 
pacierz, który jest gestem w kierunku ludzi 
ze słabościami – mówi szczerze. 
W każdym elemencie wieńca pani Józefy 
widać jej piękne wnętrze, dobroć i stosunek 
do ludzi. – Miło mi, jak przychodzą do mnie 

osoby, które mnie nie znają, a chwalą moją 
pracę. Często też doradzam innym paniom, jak 

wykonać poszczególne elementy, jakie wybierać zioła czy trawy - 
mówi artystka. Pani Józefo, gratulujemy! 

Obdarzona niezwykłym talentem, wielka artystka. A przy tym wspaniały i skromny człowiek. Delikatne dłonie Józefy Buckiej 
z gminy Miedziana Góra uwiły wieniec dożynkowy, jeden z najpiękniejszych w województwie świętokrzyskim. Jak przyznaje, 

jej moc tworzenia bierze się z miłości do naszej ziemi i tradycji. W swoim wieńcu zamknęła wczesne lato, piękno i zapachy pól

Dzieło naszej artystki już w tę niedzielę będzie 
reprezentowało województwo świętokrzyskie 
na Dożynkach Prezydenckich w Warszawie. 
Gratulacje mieszkance powiatu złożyli sta-
rosta kielecki Mirosław Gębski oraz wice-
starosta Tomasz Pleban. – Pani Józefo trzy-
maliśmy za Panią kciuki do samego końca. 
Wierzyliśmy w to, że komisja konkursowa 
doceni to, jak wiele wysiłku wymagało przy-
gotowanie tego pięknego wieńca – powiedzieli 
przedstawiciele naszego samorządu. 
- Jestem bardzo szczęśliwa – powiedziała 
nam wzruszona Józefa Bucka. Wieniec, który 
przygotowała składa się z żyta, pszenicy, jęcz-
mienia, owsa, lnu, prosa i odrobiny tatarki. 
Ważne są też kwiaty. Wieniec musi pachnieć, 
dlatego użyłam mięty, lawendy i macierzanki.
Jak się okazuje, droga do powstania tego dzieła 
nie jest ani łatwa, ani krótka. Najpierw w gło-
wie pani Józefy powstaje wizja bryły. Potem na 
małych drucikach przedstawia swoją mini kon-
strukcję mężowi Ireneuszowi, który stara się wykonać jej pomysł. – 
Mąż cierpliwie słucha i pomaga – przyznaje wzruszona bohaterka. 
W maju wspólnie sieją zboża. Pani Józefa wzrastające łany 

Starosta Kielecki Mirosław Gębski oraz wice-
starosta Tomasz Pleban z gratulacjami 

u Józefy i Ireneusza Buckich. 

technologia

One ułatwią ci życie
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Niemal każdy ma powerbank, słuchawki bezprzewodowe czy 
nawigację samochodową. Ale gadżetów, które sprawiają, że 
nasze codzienne obowiązki stają się o wiele łatwiejsze, a nawet 
przyjemniejsze, jest znacznie więcej. Czasami zadziwiają one 
swą prostotą. 

COŚ DLA LUDZI…
– Silikonowe ochraniacze na dłoń i palce kosztują niewiele, 
a niezwykle ułatwiają wszystkie kuchenne prace. Nie trzeba 
obawiać się przypadkowych skaleczeń ani poparzeń podczas 
przenoszenia gorących naczyń. To prosty, ale skuteczny ga-
dżet, który powinien być w każdej kuchni. My w każdym razie 
go używamy – mówią państwo Marzena i Piotr Kamińscy. 
Ci, którzy wiele czasu spędzają w drodze, również są oswojeni 
z rozmaitymi nowinkami. – Nie wyobrażam sobie podróży 
bez powerbanku. Czasami wyjeżdżam w bardzo długie trasy, 
więc możliwość podładowania telefonu jest dla mnie sprawą 
kluczową. Zimą korzystam z nagrzewnicy na szybę. Posia-
dam też elektryczny pojemnik na lunch, który podłącza się do 
adaptera zapalniczki. W ciągu kilku minut można podgrzać 
jedzenie – mówi pan Mariusz Wiesiołek.
W domu pani Katarzyna Mazur korzysta z inteligentnych 
żarówek: – Nagminnie nie wyłączam światła, więc to dla mnie 
idealne rozwiązanie. Dzięki aplikacji w telefonie mogę zgasić 
światło, gdy jestem daleko od mieszkania.

Ale to nie wszystko, bo rzecz jasna nie może też zabraknąć 
czegoś specjalnego dla niesfornych czworonożnych pupili... 

… I DLA ZWIERZĄT
– Mamy małego, ale rozbrykanego psiaka. Zdarza mu się 
przekopywać pod ogrodzeniem i wychodzić poza naszą 
posesję. Nie pomagają żadne zabezpieczenia, bo zawsze 
znajdzie sposób na to, żeby je ominąć. Znajoma poleciła 
nam więc obrożę z lokalizatorem i lampką ledową. Dzięki 
niej wiemy, gdzie aktualnie jest nasz pupil, i możemy go 
szybko namierzyć przy pomocy smartfona, a dzięki lampce 
jest dobrze widoczny np. wieczorem na drodze. To proste 
i tanie urządzenie, powszechnie dostępne w każdym lepszym 
sklepie dla zwierząt – mówi pani Joanna Błaszczyk.
Pani Joanna wspomina, ze jeszcze do niedawna mieli pro-
blem z kotem Benkiem: – Nauczył się otwierać szafkę z po-
jemnikiem na śmieci. Niemal codziennie musieliśmy po nim 
sprzątać. A rozwiązanie okazało się wręcz banalne. Zastoso-
waliśmy blokady, które zapobiegają otwieraniu szafek przez 
dzieci.  Okazały się skuteczne także w przypadku kotów. 
Przy pomocy odpowiednich gadżetów nasze kuchenne obo-
wiązki również mogą stać się o wiele prostsze i przyjemniej-
sze. – Używamy kilku wyspecjalizowanych urządzeń, . Po 
pracy często jesteśmy zbyt zmęczeni, by jeszcze sterczeć przy 
garach. Dlatego też korzystamy thermomixa, który pozwa-
la zaoszczędzić mnóstwo czasu podczas przygotowywania 
posiłku. Mamy też inteligentny nóż do masła. Dzięki jego 
podgrzewanemu ostrzu nie trzeba czekać, aż masło zmięk-
nie. Bardzo przydatna też jest elektryczna wyciskarka do 
owoców – wyjaśniają państwo Marzena i Piotr Kamińscy.
I w ten sposób sprawdza się stara prawda: najprostsze roz-
wiązania zwykle okazują się najskuteczniejsze! 

Tak się przyzwyczailiśmy do ich istnienia, 
że nie wyobrażamy sobie, aby zniknęły 
z naszego życia. Gadżety powodują, 
że wszystko staje się prostsze. Z jakich 
korzystamy na co dzień? Sprawdziliśmy
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Tygodnik eM materiał partnera

Opis stanowiska:
•  kreacja i obsługa medialnych kampanii reklamowych (radio, 

prasa, internet),
•  sprzedaż kampanii reklamowych w rozgłośni radiowej Radio 

eM Kielce, Tygodniku eM Kielce oraz na portalu em.kielce.pl,
• obsługa powierzonych klientów,
• aktywne pozyskiwanie nowych klientów,
•  budowanie długotrwałych relacji biznesowych z obsługiwany-

mi klientami,
• realizowanie budżetów sprzedażowych,
•  przygotowywanie ofert, wycen, raportów sprzedażowych.
• realizacja projektów medialnych i edukacyjnych.

Wymagania:
• łatwość nawiązywania kontaktów,
•  wyszukiwanie i budowanie długotrwałych relacji z Klientami,
•  umiejętność pisania i redagowania krótkich form dziennikar-

skich,
• znajomość pakietu MS Office,
• orientacja na cel,
• umiejętność pracy pod presją czasu,

Radio eM Kielce rozgłośnia z długoletnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją na rynku mediów oraz eM Kielce 
największy bezpłatny tygodnik w województwie świętokrzyskim, w związku z dynamicznym rozwojem poszukują:

•  odpowiedzialność, sumienność i kreatywność w wykonywaniu 
powierzonych zadań,

•  znajomość rynku mediów na terenie województwa świętokrzy-
skiego oraz doświadczenie w sprzedaży reklamy będą dodatko-
wymi atutami.

•  doświadczenie w koordynacji projektów dofinansowywanych 
ze środków Unii Europejskiej będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:
•  bardzo ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
•  zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu,
•  wynagrodzenie podstawowe i atrakcyjny system prowizyjny,
• szkolenia i pomoc w powierzonych obowiązkach,
• miłą i motywującą atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres 
rekrutacja@em.kielce.pl do dnia 24. 09. 2021wraz z klauzulą 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Radio eM Kielce w celu prowadzenia rekrutacji na apliko-
wane przeze mnie stanowisko”.

Specjalisty ds. Reklamy i Sprzedaży
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Zdarzył się cud
– To było coś naturalnego. Czerpiemy jako zgromadzenie 
z dziedzictwa i duchowości kardynała Wyszyńskiego. Modli-
łyśmy się po prostu do „swojego człowieka”. Siostry zaczęły 
nowennę, odmawianą dziewięć razy każdego dnia. Trwała 
ona sześć, siedem tygodni. Do dzisiaj jest odmawiana.

– I wówczas zdarzył się cud…

– Byłam w szpitalu w Gliwicach, ponieważ nie wyraziłam 
zgody na operację w Szczecinie. Tam potwierdzono diagnozę. 
Wtedy złożyłam śluby na wypadek śmierci. Któregoś dnia po 
południu lekarz powiedział siostrze, która przy mnie czuwała, 
że najprawdopodobniej nie przeżyję nocy. Rzeczywiście, była 
dla mnie tragiczna: wystąpił krwotok, obrzęk guza, zaczęłam 
się dusić. Myślałam, że każdy oddech jest ostatni. Nad ranem 
jednak poczułam się lepiej, a nawet dobrze. Znów normalnie 
oddychałam. Kiedy przyszedł pan doktor, oświadczył mojej 
opiekunce, że stał się cud. Po sześciu dniach zostałam wypi-
sana z oddziału.

– Pomógł prymas Wyszyński?

– Od początku żyłyśmy w przekonaniu, że to jest cud za przy-
czyną kardynała Stefana Wyszyńskiego. Biskup Jan Majdań-
ski powiedział nam, żebyśmy poprosiły lekarzy o dokument 
potwierdzający, iż z punktu widzenia medycyny mamy do 
czynienia z cudem. Pan doktor zapewnił wówczas, że nie 
wycofuje swoich słów, ale „on nie jest od orzekania cudów”. 
Sprawa wydawała się zamknięta.

– Później jednak powróciła.

– Przyszedł taki moment, kiedy przeredagowałyśmy nasze 
konstytucje zakonne. Wówczas wielkiej pomocy udzielił nam 
ojciec Gabriel Bartoszewski. Podczas jednego ze spotkań 
siostry zapytały ojca, jak przedstawia się sprawa beatyfikacji 
kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odpowiedział, że nie ma 
się co spieszyć, ponieważ brakuje świadectwa cudu. Siostry 
od razu odparły, że cud się dokonał w naszej wspólnocie. Tak 
zaczęła się druga cudowna historia.

– Minęło 21 lat od tego uzdrowienia. Nie było problemu z do-
tarciem do dokumentacji medycznej?

– Na moją prośbę o dokumenty szpitale odpowiadały, że zo-
stały zniszczone. Ale po jakimś czasie wszystkie się znalazły. 
Już wiedziałam, że to Bóg prowadzi całą sprawę, a nie my. 

– Dziękuję za rozmowę. 

– Została siostra uzdrowiona z choroby nowotworowej za 
wstawiennictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Cud ten, 
potwierdzony przez Kościół, posłużył w procesie beatyfikacyjnym 
Prymasa Tysiąclecia. Dla siostry okres wstąpienia do zgroma-
dzenia to początek zmagań z nowotworem…

– Chorobę zauważyłam dość wcześnie, ale ją zbagatelizowa-
łam. Kiedy wstąpiłam do wspólnoty i przymierzałam sukienkę 
postulancką, zobaczyłam na szyi podskórny guzek. Nie był 
bolesny, więc pomyślałam, że może mam go od zawsze. Po 
jakimś czasie postanowiłam przebadać się. Usłyszałam, że 
mam chorą tarczycę. To były lata, kiedy choremu nie mówi-
ło się o nowotworze. Zostałam przeniesiona z oddziału we-
wnętrznego na oddział chirurgii i wtedy dano mi teczkę, którą 
miałam zanieść na ten oddział. Wykorzystałam ów moment 
i zajrzałam do środka. Przeczytałam diagnozę. Później wszyst-
ko toczyło się bardzo szybko. Przeszłam operację i wydawało 
mi się, że sytuacja została opanowana. Pod koniec roku 1988 
zaczęłam się jednak bardzo źle czuć.Ro
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– Z czym się to wiązało?

– Miałam trudności z oddychaniem, przyjmowaniem posił-
ków i z normalnym funkcjonowaniem. Nie mogłam również 
spać w pozycji leżącej, bo dokuczały mi duszności. Zdiagnozo-
wano u mnie nowe choroby, a pan profesor powiedział, że nie 
mam szans na przeżycie. Dał mi maksymalnie trzy miesiące 
czasu. Zaproponował mi operację, ale bez gwarancji wylecze-
nia ze względu na rozległość guza i bliskie usytuowanie tętnic. 
Miałam wtedy 21 lat, więc był to dla mnie szok. 

– Wówczas rozpoczęła się wielka modlitwa za wstawiennictwem 
prymasa Stefana Wyszyńskiego.
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Pomóżmy nowej misji!
Soubre jest trzecią moją misją. Obejmuje ona część miasta z 16 
sąsiadującymi ze sobą wioskami, w których działają wspólnoty 
chrześcijańskie. Pierwszą Mszę Świętą na tym terenie, z udzia-
łem 127 osób, odprawiłem 20 września 2020 roku w malutkiej 
kapliczce ulepionej z gliny. Wraz z przyszłymi parafianami z róż-
nych grup etnicznych, w większości pracujących na plantacjach 
kawy, kakao i drzewa kauczukowego, rozpoczęliśmy karczowa-
nie terenu i budowę pierwszego budynku, który służy dziś jako 
magazyn i garaż. Ludzie sami się zorganizowali i każdego dnia 
przychodziła inna grupa etniczna, aby robić pustaki i kopać 
fundamenty pod nową kaplicę. Brali w tym udział wszyscy: 
młodzież, kobiety, mężczyźni. Od pracy nie stronili urzędnicy 
zatrudnieni w państwowych instytucjach. W połowie listopada 
2020 roku ruszyły roboty przy zalewaniu fundamentów kaplicy 
o wymiarach 33 metry długości i 10 metrów szerokości.
Kaplica w surowym stanie była gotowa 15 lutego 2021 roku. 
W środę popielcową, 17 lutego, ksiądz Sokołowski odprawił 
pierwszą Mszę Świętą. Wspomina, że wierni zjawili się bardzo 
licznie, bo posypanie głów popiołem Afrykanie traktują jako 
ósmy sakrament. – Pod koniec Mszy Świętej spadł bardzo moc-
ny i długi deszcz, co było znakiem szczególnego błogosławień-
stwa. W kolejnych tygodniach wykonaliśmy wspólnie pozostałe 
prace: tynkowanie, wylewki betonowe, oświetlenie, sufity z płyt, 
ławki. W całość wkomponowany jest czterotonowy kamień, 
będący cokołem pod ołtarz. Kaplica jest pięknie pomalowana 
i gromadzi wiernych na Mszach świętych, nabożeństwach, spo-
tkaniach różnych grup. W niedzielnej Mszy świętej uczestniczy 
teraz ponad 600 osób, a w codziennej ponad 30 – opowiada 
ksiądz Antoni. 

***
Nowa misja wymaga jednak ogromnego zaangażowania nie 
tylko duchowego i fizycznego, ale również materialnego. Dla-
tego liczy się każda złotówka.  Ofiary na budowę misji można 
przekazać na konto: PKO 40 1240 1372 1111 0010 6117 7623 
Misyjne Dzieło Diecezji Kieleckiej 25-013 Kielce, ul. Jana 
Pawła II 3. (BUDOWA MISJI ŚW. JANA PAWŁA II) 

Święty Jan Paweł II wiele razy przypominał, jak ważne są misje 
i głoszenie Ewangelii. „Mówienie, że cały Kościół jest misyj-
ny nie wyklucza istnienia specyficznej misji ad gentes, tak jak 
mówienie, że wszyscy katolicy winni być misjonarzami, nie 
wyklucza, a nawet wymaga, by istnieli misjonarze ad gentes »na 
całe życie«, mający specyficzne powołanie”, pisał w encyklice 
Redemptoris Missio.

WIZYTA W KIELCACH
Przypomnijmy, że biskup San Pedro Jean Jacques Koffi oi Koffi 
odwiedził Polskę w lipcu 2018 roku. Wówczas odprawił między 
innymi uroczystą Mszę Świętą w kieleckiej katedrze i spotkał 
się z biskupem kieleckim Janem Piotrowskim.
Odwiedził również miejsca związane ze świętym Janem Paw-
łem II i postanowił, że w jego diecezji powstanie misja pod 
wezwaniem papieża Polaka. – Dziękuję wam za ogromne dzieła 
dla świata i Afryki. Niech Pan Bóg błogosławi i wspomaga te 
działania oraz wasze starania. Wszyscy mamy święty obowią-
zek nieść pomoc misjom. Jesteśmy świadkami tego, co czynią 
misjonarze – mówił w 2018 roku biskup San Pedro.

POCZĄTEK
W 2020 roku wydał on oficjalny dekret powołujący parafię. 
Misję jej utworzenia otrzymał ksiądz Antoni Sokołowski: –  

W Soubre na Wybrzeżu Kości Słoniowej 
powstała parafia pod wezwaniem św. 
Jana Pawła II. Stosowny dekret wydał 
biskup Jean Jacques Koffi oi Koffi, który 
kilka lat temu gościł w Kielcach. Teraz 
my możemy pomóc w działalności 
wspólnotyau
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W czasach mojego ukochanego starożytnego Rzymu 
sprawy miały się o tyle ciekawiej niż dziś, że niewiele było 
wiadomo. Przynajmniej jeśli chodzi o geografię. Gdyby 
działały wówczas biura turystyczne, pewnie zbiłyby ma-
jątek na organizowaniu ekspedycji w nieznane, no ale nie 
działały. Ich funkcję pełniła wtedy rzymska armia, a tury-
styka legionowa dostarczała niekiedy naprawdę ekscytują-
cych wrażeń: można było zostać obdartym ze skóry przez 
Partów albo wbitym na pal przez Germanów. Kartografia 
też miała swe uroki: gdy autor mapy nie wiedział, co jest 
za siódmą górą i siódmą rzeką, pisał: Hic sunt leones czyli 
„tutaj są lwy”. I z głowy.
Niby od czasów starożytnych Rzymian trochę się zmieniło, 
niby pojawiło się parę wynalazków, dzięki którym teore-
tycznie powinniśmy być dobrze poinformowani: druk, 
radio, telewizja, internet. Niby mamy newsy dosłownie na 
wyciągnięcie ręki – wystarczy wziąć pilota i włączyć jakiś 
CNN, BBC, a gdy człowiek pragnie poznać rzeczywistość 
alternatywną – TVN lub TVP Info. Albo wstukać co trzeba 
w Google lub kliknąć na You Tube. I – wydawałoby się – 
wiesz wszystko.

A jednak nie. Wręcz przeciwnie. Odnoszę wrażenie, że 
wiemy coraz mniej. I w wielu kwestiach możemy co naj-
wyżej bezradnie rozłożyć ręce i powtórzyć za niedoinfor-
mowanym starożytnym kartografem: „Tu są lwy”. Bo jeśli 
nie zobaczymy czegoś w okienku telewizora lub monitorze 
komputera – to coś dla nas nie istnieje. Tego nie ma. Co 
gorsza, nie zdajemy sobie sprawy, że to nie my decydujemy, 
jak postrzegamy rzeczywistość. Decydują za nas medialni 
giganci. Oni serwują nam codziennie taki zestaw infor-
macji, jaki chcą. Prymitywny. Sprowadzony do brudnej 
polityki, sensacji, plotek, a ostatnio zwykłych fake newsów. 
Egzystujemy w tej medialnej jaskini platońskiej i zapomi-
namy, że można z niej wyjść. Że gdzie indziej też jest życie. 
Na przykład na ulicach niemiłosiernie przeludnionego 
Bombaju. Albo w niepozornym szałasie w jakiejś połu-
dniowoafrykańskiej wiosce. Albo niewielkim pueblo na 
argentyńskiej pampie. Ale o ludziach tam mieszkających 
i ich problemach nie wiemy nic. Są dla nas tak odlegli, jak 
gwiazdy na niebie. Bo ich nie ma w mediach. 
Na szczęście istnieje jeszcze kino i nie mówię o kinie hol-
lywoodzkim, ale tym niezależnym, pokazującym nam 
zwyczajny, nieuszminkowany świat. Bywa, że to ono jest 
najlepszym nośnikiem informacji o świecie, który – jak 
nam się wydaje – nie istnieje. Tak rzecz się ma w przy-
padku dwóch filmów, które szczerze Państwu polecam: 
„O chłopcu, który ujarzmił wiatr” z 2019 roku oraz o rok 
wcześniejszym „Kafarnaum”. Ich bohaterami są młodzi 
chłopcy żyjący w niewyobrażalnej biedzie i wspinający się 
na palcach po to, co my mamy pod stopami.
No właśnie. Czy włączając wieczorem światło, choćby 
przez jedną chwilę pomyśleliście, że są na świecie miej-
sca, w których brak energii elektrycznej oznacza… śmierć 
głodową? Właśnie o tym opowiada pierwszy film: to hi-
storia uzdolnionego w przedmiotach ścisłych Williama 
Kamkwamby z maleńkiej malawijskiej wioski, w której 
nie ma prądu. Tymczasem nadchodzi susza i przydałoby 
się nawodnienie pól, by zebrać choćby najskromniejszy 
plon. Ale jak je nawodnić, skoro konieczny jest generator 
wiatrowy wytwarzający prąd potrzebny do obsługi pompy. 
Tylko jak go zbudować? 
Nastoletni William, pokonując Himalaje przeszkód, kon-
struuje urządzenie z rowerowej ramy, zardzewiałego że-
lastwa i Bóg wie czego jeszcze. I wytwarza prąd. Dzięki 
zaradnemu chłopcu mieszkańcy wioski przeżyją. A teraz 
najważniejsze: ta historia jest prawdziwa. William istnieje 
naprawdę i naprawdę uratował swą osadę przed śmiercią.
Bohater drugiego filmu ma 12 lat, mieszka w Bejrucie i każ-
dego dnia walczy w slumsach o przetrwanie. W dodatku 
nie sam, bo opiekuje się rocznym dzieckiem. Dokonuje cu-
dów, by utrzymać przy życiu malca i siebie. Chce pracować, 
ale nie może znaleźć najprostszego zajęcia. Radzi sobie, 
sprzedając wodę z dodatkiem halucynogennych lekarstw. 
I marzy o wyjeździe do Szwecji, bo tam miałby co jeść. On 
też wspina się na palce po to, co my mamy pod stopami. 
Ich świat istnieje. Jest morderczo realny. Wystarczy za-
mknąć oczy i pomyśleć, że leży zaledwie o kilka godzin 
lotu od nas. Niedaleko.
Tam, gdzie mieszkają lwy.  

e-mail: radio@em.kielce.pl 

TELEFON 
interwencyjny 

Radia eM: 

41 349 50 40
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