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Kielce bezpieczne?
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
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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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Wysoka jakość Wysoka jakość 
w najlepszej ceniew najlepszej cenie

OKNA•DRZWI•ROLETKI•BRAMYOKNA•DRZWI•ROLETKI•BRAMY

Kielce ul. Wspólna 6, 
tel. 515 015 563, tel. 41 366 14 16
biuro@abe.kielce.pl;  www.abe.kielce.pl

DO KOŃCA 
WRZEŚNIA
PROMOCJA

RABAT DO 30 %

MASZ PROBLEM? 
Zgłoś się do reporterów 

Radia eM

TELEFON 
interwencyjny Radia eM: 

41 349 50 40
e-mail: radio@em.kielce.pl

Formularz Twój News dostępny 
po zeskanowaniu kodu QR



blaty i akcesoria meblowe

płyty OSB, HDF, MDF, laminowane, niepalne 

wyposażenie garderoby, uchwyty

szuflady, prowadnice, obrzeża

gałki, drążki , wieszaki

systemy do drzwi przesuwnych

usługi cięcia i oklejania 

płyty fornirowane i sklejki

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

sobota:  9.00 - 13.00

Centrum Obsługi Stolarstwa
Meblopłyt Plus 
Autoryzowany Dystrybutor SWISS KRONO
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Tygodnik eM

Nowy porządek
Na kieleckiej Sienkiewce pojawiły się donice ma-
jące ograniczać ruch aut w centrum miasta. Szy-
kany zostały ustawione w trzech miejscach: przy 
mostku na Silnicy, pomiędzy ulicą Małą i Dużą 
oraz na Placu Literatów. Na tym jednak nie ko-
niec zmian. Z Sienkiewki zniknęły również zaka-
zy wjazdu dla rowerów. Ponadto miasto otwo-
rzyło dla ruchu samochodowego ulicę Silniczną, 

Zakończenie jubileuszu
Trwa jubileusz 850-lecia Bazyliki Katedralnej w Kielcach. Jego zakończenie zaplanowano już 2 
października. – W tym dniu pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, Księdza 
Arcybiskupa Salvatore Pennacchio, w obecności zaproszonych księży biskupów, kapłanów, wier-
nych parafii katedralnej, mieszkańców Kielc oraz pielgrzymów reprezentujących Róże Żywego 
Różańca będziemy dziękować Bożej Opatrzności przez pośrednictwo Maryi Łaskawej Pani Kie-
leckiej i Królowej Różańca św. za 850 lat naszej jubileuszowej Katedry. Uroczystości rozpoczną 
się o godzinie 9.30. Msza Święta zostanie odprawiona o godzinie 12. /mł/
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Głosujemy!
Miasto opublikowało ostateczną listę 162 projek-
tów dopuszczonych do głosowania w dziewiątej 
edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. 
To rozpocznie się w poniedziałek, 27 września 

i potrwa do 11 października. - Najbliższe dni to 
dobry czas dla wnioskodawców na przygotowa-
nie działań informacyjnych i promocyjnych, które 
pomogą zachęcić kielczan do oddania głosu na 
ich projekty. Dla mieszkańców z kolei to dosko-
nała okazja do tego, by na spokojnie zapoznać 
się ze wszystkimi projektami, tak by później móc 
oddać w pełni świadomy głos - tłumaczy Tomasz 
Porębski, rzecznik prezydenta Kielc.  /wk/

reklama

od skrzyżowania z Pelca do Piotrkowskiej, a tak-
że wprowadziło dwie strefy buforowe na ulicy 
Paderewskiego. Wszystkie wyżej wymienione 
zmiany dotyczące ruchu w centrum obowiązują 
od poniedziałku, 20 września 2021 roku.  /wk/

Upamiętnią Pilcha?
Stowarzyszenie Sportowe Renesans zawnio-
skowało o upamiętnienie w przestrzeni miasta 
jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy 
ostatnich dekad, Jerzego Pilcha. „Zmęczony 
wielkomiejskim życiem Warszawy, a także po-
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Kombinezon starości
Pracownicy i studenci Politechniki Świętokrzy-
skiej testują symulator starości. Uczelnia roz-
poczyna warsztaty, które pozwolą doświadczyć 

OKNA I DRZWIOKNA I DRZWI
NA KAŻDĄ KIESZEŃ

Kielce ul. Wspólna 6, tel. 515 015 563, tel. 41 366 14 16; biuro@abe.kielce.pl; www.abe.kielce.pl

Kielce ul. Mielczarskiego 63, tel. 662 291 099; a.bednarczyk@abe.kielce.pl; www.abe.kielce.pl

Teraz wyprzedaż drzwi i okien z ekspozycji od 100 zł

Koncertują na organach
W kieleckiej bazylice katedralnej rozpoczyna 
się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Orga-
nowej i Kameralnej. W każdą niedzielę, od 26 
września do 24 października o godzinie 19 na 
katedralnych organach zagrają wybitni muzy-
cy i profesorowie uczelni muzycznych, którzy 

RCNT wyróżnione
Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne 
otrzymało certyfikat „Wysoka jakość w ochronie 
zdrowia” potwierdzający spełnianie najwyż-
szych standardów w wykonywaniu świadczeń 
medycznych i budowaniu kontaktów z pacjen-
tami. Specjalne wyróżnienia otrzymał rów-
nież dyrektor RCNT, Marcin Zawierucha. RCNT 
w procesie certyfikacyjnym dostał 48 punktów 
na 50 możliwych. Ważną rolę w uzyskaniu tak 
wysokiego wyniku miało zaangażowanie labo-

zaprezentują możliwości odnowionego instru-
mentu. Koncerty poprowadzi ksiądz Michał 
Olejarczyk, przewodniczący Diecezjalnej Komi-
sji Muzyczno-Organistowskiej, a wystąpią m. 
in. Ulrich Walter, Paweł Wróbel, Michał Marku-
szewski, Ireneusz Wyrwa i Karol Gołębiowski. 
Festiwal objął honorowym patronatem biskup 
kielecki Jan Piotrowski.  /wd/

Konkurs na wspomnienia
Do 30 stycznia 2022 r. Ośrodek Myśli Patriotycz-
nej i Obywatelskiej w Kielcach przedłuża termin 

nadsyłania prac II edycji Konkursu Wspomnień 
„Historia z mojej pamięci”.  Jest on adresowany 
do wszystkich, którzy chcą podzielić się historią 
swoich rodzin, tradycji Kielc lub regionu świę-
tokrzyskiego Polega na przygotowaniu tekstu 
dotyczącego historii zachowanej we własnej 
lub rodzinnej pamięci, ale też opisu pamiątki 
(fotografii, listów, przedmiotów, miejsc), z któ-
rą wiąże się rodzinna historia. Uczestnik może 
zgłosić do konkursu jedną pracę, napisaną 
w języku polskim, wcześniej niepublikowaną 
i nienagrodzoną w innych konkursach. Nale-
ży ją dostarczyć w egzemplarzu zapisanym 
w formacie .odt, .doc lub .docx. lub wydruku 
komputerowym, ewentualnie maszynopisie 
(maksymalnie znormalizowane 15 stron A4). 
Dopuszcza się staranny, czytelny rękopis. Szcze-
gółowe informacje: nr tel. 41 36-76 801 oraz 
na stronie www.ompio.pl  /mm/

reklama

reklama

garszającym się stanem zdrowia, na jesień 
swojego życia wybrał Kielce, gdzie zaczął pra-
cować nad swoją nową książką. Planował na-
wet otworzyć w Kielcach wydawnictwo. Stolica 
województwa świętokrzyskiego okazała się być 
jego ostatnim miejscem na ziemi, gdzie zmarł 
i został pochowany”, czytamy we wniosku. Sto-
warzyszenie proponuje, by nazwać jego imie-
niem np. Miejską Bibliotekę Publiczną, ulicę, 
rondo lub skwer.  /wk/

problemów, z jakimi borykają się na co dzień 
seniorzy. – Uczestnicy mogą nałożyć na sie-
bie kombinezon i wczuć się w osobę starszą, 
z różnego rodzaju schorzeniami. Ten strój skła-
da się z różnych elementów: jest kołnierz na 
szyi, pancerz, który krępuje ruchy, dodatkowo 
mamy obciążenie na łokcie, kostki czy kolana 
oraz rękawiczki - możemy przez nie odczuwać 
różne stopnie choroby Parkinsona. Są też oku-
lary symulujące choroby wzroku, na przykład 
zaćmę – mówi Małgorzata Wijas z Wydziału 
Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki 
Świętokrzyskiej.  /mn/   



26 WRZEŚNIA 2021 5

aktualności/reklamaTygodnik eMTygodnik eM

Kontakt z redakcją 
41 349 50 23

AP
/0

2/
12

/2
0

AP
/0

2/
12

/2
0

ratorium w Podzamczu w walkę z epidemią ko-
ronawirusa. Przypomnijmy, że RCNT wykonuje 
średnio co drugi spośród wszystkich testów na 
obecność SARS Cov2 przeprowadzanych w wo-
jewództwie świętokrzyskim.  /mn/

reklama

Czwarta fala atakuje
Wzrasta liczba osób hospitalizowanych z powo-
du koronawirusa. W naszym regionie w środę, 
22 września, zajęte były 22 łóżka z 215 dostęp-
nych dla pacjentów covidowych; pięć osób jest 
podpiętych do respiratorów. Niemal wszyscy 
hospitalizowani nie zaszczepili się. – Wśród tych 
zakażonych koronawirusem zdarzają się poje-

Sielpia pięknieje
To już ostatni sezon, w którym po spuszczeniu 
wody ze zbiornika w Sielpi, przy kąpielisku 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 

dyncze przypadki osób zaszczepionych, jednak 
decydowana większość nie przyjęła preparatu 
przeciw Covid-19. Jeśli chodzi o pacjentów za-
szczepionych, są to głównie osoby z chorobami 
współistniejącymi – mówi Katarzyna Ofman, 
rzecznik Szpitala Powiatowego w Starachowi-
cach, gdzie leczone są osoby zakażone korona-
wirusem.  /mn/

odbywają się prace rewitalizacyjne. Już wkrót-
ce na tamtejszym zalewie pojawi się nowe 
molo i wyspa. - Grobla funkcjonująca jako 
ciąg spacerowy, zostanie przebudowana. Po-
łożona zostanie stumetrowa kładka na palach, 
przypominająca klasyczne molo. To rozwiąza-

nie nie tylko będzie bardzo estetyczne, ale 
i poprawi jakość wody – informuje Krzysztof 
Obratański, burmistrz miasta i gminy Końskie. 
Na zalewie będzie również wyspa spełniają-
ca funkcję podpory pod kładkę łączącą oba 
brzegi. W planach jest także budowa wieży  
widokowej.  /ar/
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INFORMUJE
Od soboty 9 października 2021 roku zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji 

miejskiej w Kielcach. Z projektem oraz nowymi rozkładami jazdy można się zapoznać na stronie 
internetowej www.ztm.kielce.pl 

 Jednocześnie przypominamy, że w każdą niedzielę można korzystać ze specjalnej linii T do Parku 
Etnograficznego w Tokarni. Autobus tej linii każdym kursem dodatkowo wjeżdża do Chęcin. 

publicznego oraz spoczynku nocnego. W ubiegłym roku od-
notowano 1002 takie zdarzenia. Do poważnych przestępstw 
należą też te z katalogu rozbójniczych.
- To wymuszenia i kradzieże rozbójnicze. W ubiegłym roku 
było ich siedem. Kradzieże w sklepach i drogeriach są praw-
dziwą plagą – tych odnotowaliśmy 132. Warto pamiętać, że na 
terenie KP I są galerie handlowe – Echo oraz Korona, a także 
hipermarket Auchan – zaznacza Macek.
Policjant wyjaśnia, że to właśnie kradzieże są największą plagą 
rejonu, który obejmuje Komisariat I. Nie brakuje też pro-
blemów związanych z osobami bezdomnymi, koczującymi 
w pobliżu ogródków działkowych przy ulicy Wschodniej. 
Dochodzi także do aktów wandalizmu, na przykład w rejonie 
Doliny Silnicy.

KOMISARIAT II, CZYLI NOCNE LIBACJE
Weźmy teraz pod lupę jednostkę z numerem drugim. Ta swo-
im zasięgiem obejmuje między innymi owiany niegdyś złą 
sławą Czarnów, osiedle Jagiellońskie, a także rejony bloków 
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Jedno nie ulega wątpliwości – policjanci pracujący na kie-
leckich komisariatach mają co robić. Gdzie najczęściej do-
chodzi do rozbojów, kradzieży czy pobić? Przypatrzmy się 
temu dokładniej.

KOMISARIAT I, CZYLI KRADZIEŻE 
Największym spośród komisariatów w Kielcach jest ten z nu-
merem I.  Obejmuje swoim zasięgiem duże osiedla: Świę-
tokrzyskie, Na Stoku, Uroczysko, Sady, Szydłówek, Sieje, 
Bocianek, Słoneczne Wzgórze, ale również gminę Masłów 
i Zagnańsk. W tej jednostce pracuje najwięcej policjantów, 
jest ich 98.
- W ubiegłym roku funkcjonariusze w tym rejonie podjęli 
14082 interwencje. W tej liczbie, 1166 interwencji domowych 
– wylicza Karol Macek, oficer prasowy Komendy Miejskiej 
Policji w Kielcach.
Blokowiska zamieszkałe przez tysiące kielczan przysparzają 
mundurowym niemało pracy. Jednym z najczęściej spotyka-
nych problemów są przypadki zakłócania ładu i porządku 

Czy Kielce są bezpieczne? Czy owiane kiedyś złą sławą osiedla mają 
już lepszą reputację? I czy zmienił się sposób działania przestępców 
działających w naszym mieście? Sprawdziliśmy au
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socjalnych, na przykład ulicę Grunwaldzką 43A czy Młodą 
4. Ale także Ślichowice, Malików, osiedle Pod Dalnią, Jagiel-
lońskie i Podkarczówka.
- W tej jednostce pracuje 72 policjantów, czyli mniej niż w Ko-
misariacie I, a interwencji jest więcej. 18 897 – tyle podjęli 
ich mundurowi w ubiegłym roku. Wiedząc jaki jest to rejon, 
nie stanowi zaskoczenia fakt, że mnóstwo z tych zgłoszeń to 
interwencje domowe. Było ich 1291 – wylicza podkomisarz 
Macek.
Zakłócanie ładu i porządku jest niestety w tym rejonie tak-
że na porządku… nocnym. Tego typu sytuacji mundurowi 
odnotowali w ubiegłym roku 1021. Kradzieży było 90, a kra-
dzieży z włamaniem - 32.
- Przestępstw rozbójniczych mieliśmy siedem, a przestępstw 
przeciwko zdrowiu i życiu – 24. Wliczamy w to bójki, pobicia, 
uszkodzenie ciała – wyjaśnia policjant.
Co ciekawe, sporo pracy funkcjonariuszom przysparza szpital 
przy ulicy Grunwaldzkiej. A konkretnie jego pacjenci. - Osoby 
nietrzeźwe, niezadowoleni awanturnicy na SOR-ze, ucieczki 
i zaginięcia, niewłaściwe traktowanie personelu, kradzieże… 
Lista jest długa. Przypadki skradzionych telefonów, pieniędzy 
i portfeli też są częste – mówi Macek.

KOMISARIAT III, CZYLI NOCNE ŻYCIE 
Pora na jednostkę obejmującą najmniejszy rejon. Policjan-
ci z Komisariatu III strzegą porządku w centrum Kielc, na 
terenien ograniczonym następującymi ulicami: 1 Maja, Al. 
IX Wieków Kielc, Pocieszka, Warszawska, Źródłowa, Tar-
nowska, Seminaryjska, Jana Pawła II, Ściegiennego, Gagarina, 
Krakowska. Jak można się domyślać, w tym rejonie sporo się 
dzieje, zwłaszcza nocą.
- W Komisariacie III pracuje 69 funkcjonariuszy, najwięcej 
interwencji podejmują podczas wakacji. W ubiegłym roku 
było ich 7286, w tym 83 interwencje domowe. Liczba zgłoszeń 
dotyczących zakłócania ładu i porządku nocnego pokazuje, 
z czym najczęściej zmagają się policjanci - były aż 972 takie 
sytuacje – wylicza Karol Macek.
Najbardziej newralgiczne punkty pozostają niezmienne. To 
oczywiście kielecki Rynek, gdzie gromadzą się imprezowicze 
i osoby bezdomne – wybryki chuligańskie są tam niestety 
normą. Kolejne miejsce doskonale znane mundurowym to 
okolice sklepu „Bartek” i dawnego kina Romantica przy ulicy 
Czarnowskiej.
- KP III obsługuje także dwa dworce: PKP i PKS. Mamy tam 
dużą liczbę kradzieży, a także wykroczeń. Zdarzają się osoby 
nietrzeźwe, śpiące na dworcach czy zaczepiające przechod-
niów. Warto wspomnieć też o Parku Miejskim oraz o Skwerze 
Szarych Szeregów. To miejsca, w których spotykają się miesz-
kańcy i piją alkohol. Zdarza się, że zatrzymujemy kogoś kto 
ma przy sobie narkotyki.
W 2020 roku na terenie podlegającym KP III policjanci od-
notowali 73 kradzieże – głównie generują je kluby nocne. 
Włamań było 78, ale warto pamiętać, że w tych statystykach 
znajdują się również przypadki korzystania z cudzej karty 
płatniczej. Jeśli chodzi o przestępstwa narkotykowe, policjanci 
zanotowali ich 38 – najwięcej spośród wszystkich komisaria-
tów. Sporo było też bójek i pobić - 32.

KP IV, CZYLI CMENTARZE
Pora na ostatnią jednostkę – Komisariat z numerem IV. Obej-
muje swoim zasięgiem między innymi ulicę Biesak, Słowik, 
miejscowość Posłowice, a także Bukówkę, KSM, ulicę San-
domierską, Barwinek czy pod Telegrafem.
- W ubiegłym roku policjanci obsłużyli tam 9438 interwencji. 
W tym zgłoszeń domowych było 135. Przypadków zakłócenia 
ładu i porządku nocnego – 747 – wylicza Maceck.
Policjanci z KP IV mają pod swoją opieką także cmentarz 
w Cedzynie, czy na Ściegiennego, gdzie dochodzi niestety do 
kradzieży i dewastacji nagrobków. Miejscem częstych inter-
wencji jest też skatepark – oprócz dobrej zabawy, dochodzi 
tam do bójek i pobić, a także spożywania alkoholu czy zaży-
wania narkotyków. Podobnie jest ze skałkami na Kadzielni 
czy ze skwerem przy ulicy Tarnowskiej na KSM. Oprócz tego, 
mundurowi w ubiegłym roku odnotowali 47 kradzieży i aż 
72 włamania.
- Ogromną plagą są nieprawidłowo zaparkowane samochody, 
głównie na osiedlu KSM i na Barwinku. Przy wieżowcach 
budowanych wiele lat temu było niewiele miejsc parkingo-
wych, a  zbiegiem lat aut przybyło – podsumowuje policjant.

***
Tak oto wygląda przestępcza mapa naszego miasta. Czy 
czujemy się w nim bezpieczni? Czy bez obaw możemy wy-
brać się na wieczorny spacer po naszym osiedlu? Oceńcie 
Państwo sami. 

STUDIA
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W komunikacji zmiany
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To był dobry pomysł…
Minął rok od powstania ośrodka dla chorych na Alzheimera 
w budynku po dawnym liceum na Osiedlu Świętokrzyskim. 
Wtorkowe świętowanie połączone było z obchodami Świa-
towego Dnia Choroby Alzheimera.
Przypomnijmy, że Filia Ośrodka Wsparcia Dziennego dla 
Osób Chorych na Alzheimera przy ulicy Jana Nowaka–Je-
ziorańskiego ruszyla pod koniec września 2020 roku.
– Dziękuję za wsparcie przy realizacji mojej inicjatywy, za 
to że znalazły się osoby otwarte i wrażliwe na to, aby pomysł 
z kartki papieru przekuć w czyn. Szczególne podziękowania 
należą się pani Renacie Janik, wicemarszałek województwa 
świętokrzyskiego; Bogdanowi Wencie, prezydentowi Kielc 
i całej dyrekcji MOPR Kielce – mówił Dariusz Kisiel, kie-
lecki radny.
– Działalność ośrodka przynosi cenne doświadczenia 
i refleksje, które są fundamentem wspólnej pracy na rzecz 
dotkniętych chorobą Alzheimera – dodała wicemarszałek 
Renata Janik.
Powstanie ośrodka było też początkiem zmian w budynku 
po dawnym liceum – jednej z największych szkół w Kielcach. 
Przypomnijmy, że jeszcze rok temu ten obiekt stał… pusty.
– Widać że inauguracja ośrodka uruchomiła efekt domi-
na i pojawiają się kolejne inicjatywy: tak zwany amfiteatr 

przejęło Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, prowadzone 
są rozmowy z MOPR o mieszkaniach chronionych w tym 
budynku, ale również o zagospodarowaniu piętra na ośrodek 
nocny  – dodaje Dariusz Kisiel. 

Miasto skonsultowało z mieszkańcami kwestię zmian w ko-
munikacji miejskiej już w ubiegłym roku. W ankiecie wzięło 
udział około siedemset osób.
- Wielu pasażerów narzekało, że trudno się połapać w tej 
siatce połączeń, albo że autobusy bardzo często jeżdżą sta-
dami. Chcemy to zmienić – informuje wiceprezydent.
Głównym celem remarszrutyzacji jest zwiększenie funkcjo-
nalności komunikacji publicznej. - Oczywiście, to przełoży 
się na pewne zmiany przyzwyczajeń pasażerów. Część osób 
nie będzie mogła przejechać bezpośrednio z punktu A do B, 
ale będzie musiała się przesiąść na inną linię. Mamy jednak 
przekonanie graniczące z pewnością, że mimo to czas ich 
podróży się skróci - tłumaczy. 
Jak informuje Barbara Damian, dyrektor Zarządu Transpor-
tu Miejskiego w Kielcach, nowy porządek zacznie obowiązy-
wać od 9 października. Wówczas nastąpi częściowa zmiana 
trasy dziewięciu linii (4, 13, 21, 30, 35, 36, 38, 54, 103). Z kolei 
trzy kolejne zostaną zlikwidowane (55, 100, 110).
- Specjalnie informujemy o tym wcześniej, bo wiemy, że 
mieszkańcy będą reagować. Zakładamy więc możliwość 
drobnych korekt, które mogą ułatwić ten trudny proces – 
mówi. 

- Ten etap miał być wprowadzony dużo wcześniej. Pande-
mia skomplikowała jednak  prawidłowe funkcjonowanie 
komunikacji publicznej i musieliśmy zająć się dostosowy-
waniem jej do bieżących wymogów, więc to nie był czas na 
wprowadzanie długofalowych zmian – mówi wiceprezydent 
Agata Wojda.
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Zrobiłaś więcej, 
niż niejeden dorosły...

Ta historia jest naprawdę wyjątkowa, tak samo jak Ty. Po-
znaliśmy się, choć nigdy osobiście, na początku 2020 roku. 
Okoliczności nie były sprzyjające. Okazało się, że jesteś chora 
na nowotwór, potrzebujesz pomocy i kosztownego leczenia 
w Stanach Zjednoczonych. Oczy wyszły nam z orbit, kiedy 
okazało się, że Twoje życie zostało wycenione na… dziewięć 
milionów złotych. Nie do końca wierzyliśmy w powodzenie 
tej zbiórki, ale potem na naszych oczach wydarzył się cud. Ty 
nim byłaś… W zaledwie kilka dni zebraliśmy dla Ciebie te 
pieniądze i dzięki nim wraz z rodzicami pojechałaś za ocean.

STANĘŁAŚ NA CZELE ARMII
Choć miałaś niespełna dwa latka, stanęłaś na czele armii 
liczącej setki tysięcy osób. Być może nie do końca świado-
mie, zjednoczyłaś i zmobilizowałaś do działania nie tylko 
kielczan. Twoje imię i nazwisko stało się glośne w całej Pol-
sce. Każdy chciał pomóc. 
Najpiękniejszym elementem tej historii były licytacje. Ser-
ce rosło kiedy chcąc Ci pomóc nieznajomi zapraszali się 
na obiady, dzieci oferowały że wyprowadzą sąsiadom psa 
na spacer, a studenci proponowali prowadzenie audycji na 
antenie radia. Byli też tacy, którzy w wolnym czasie piekli 
przepyszne ciasta i tworzyli niesamowite ozdoby. Wszystko 
dla Ciebie…
Byliśmy świadkami niesamowitego, wręcz niedorzecznego 
zrywu ludzkich serc. Z każdym dniem coraz bardziej się do 
Ciebie przywiązywaliśmy, żyliśmy Twoją historią i z niecier-
pliwością czekaliśmy na kolejny list od Ciebie. Choć wieści 
były raz gorsze, raz lepsze, za każdym razem wywoływały 
ogromne emocje wśród Twojej armii. Pamiętasz jak napisa-
łaś, że leczenie zatrzymało rozwój choroby albo że wracasz 
do nas, do Kielc? Radości nie było końca! 

OSTATNI LIST
Ostatniego listu chyba nikt nie chciał czytać. Napisałaś go 
dwa tygodnie przed śmiercią. Mimo tak trudnych chwil zna-
lazłaś siłę i dałaś nam kolejną, bardzo ważną lekcję. Możesz 
być pewna, zapamiętamy ją do końca życia.
„Niedawno miałam robione badania i niestety ale okazało 
się, że mam guzy na wątrobie. Są to przerzuty mojej choroby 
z którą walczę od dawna i niestety, ale nie zostało mi wiele 
czasu. (…). Proszę Was żebyście obiecali mi, że nie będziecie 
się przejmować głupotami i będziecie doceniać każdy dzień, 

Droga Haniu, przez ostatnie półtora roku to Ty pisałaś do nas listy. Teraz my 
chcielibyśmy do Ciebie napisać i spróbować powiedzieć, jak wiele nas, kielczan, 
nauczyłaś

będziecie się dużo uśmiechać i każdą porażkę w życiu bę-
dziecie umieli przyjąć z uśmiechem, bo pamiętajcie, liczą się 
tylko rodzina i zdrowie (…). Mówi się, że piekło na ziemi jest 
wtedy, gdy widzisz jak tracisz kogoś, kogo kochasz, ale nic 
nie możesz z tym zrobić”. Przeczytaliśmy te słowa ze łzami 
w oczach, ze ściśniętym gardłem. Zaraz po nich pojawiła 
się informacja, że odeszłaś.
Przecieraliśmy oczy i nie chcieliśmy wierzyć, że to koniec. 
Przecież mieliśmy się kiedyś spotkać na wielkim, wspólnym 
ognisku i bawić do rana. I choć 19 września nasze serca 
rozpadły się na miliony kawałków wiemy, że zrobiliśmy 
wszystko co mogliśmy, by Cię uratować!

***
Na Twoim ostatnim pożegnaniu padły ważne słowa z Listu 
świętego Pawła Apostoła do Rzymian: „Nikt zaś z nas nie 
żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie”. Już na zawsze 
zostaniesz w naszej pamięci jako ktoś, komu udało się do-
konać niemożliwego. Choć miałaś tylko trzy latka zrobiłaś 
na tym świecie więcej niż niejeden dorosły. Wierzymy, że 
tak miało być, że teraz już nie cierpisz. 
Że jesteś w raju, wśród aniołów. 
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ekologia

Eko od małego!
Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na nasze nawyki w dorosłym życiu mają zasady 
przyswojone w dzieciństwie. By bycie „eko” było dla nas oczywiste, edukacja 
ekologiczna zaczyna się już w przedszkolach. Sprawdźmy, jakie są szanse i możliwości 
zajęć z ochrony środowiska

Pierwszego września ubiegłego rok Ministerstwo Edukacji 
i Nauki  wprowadziło przepis, który zobowiązuje nauczycieli 
do omawiania z uczniami najistotniejszych problemów kli-
matycznych i ochrony środowiska.

OD MAŁEGO, NA CAŁEGO
Edukacja ekologiczna jest realizowana na wszystkich pozio-
mach edukacyjnych - od przedszkola, po szkoły ponadpod-
stawowe. Wynika to z podstawy programowej.
- W przypadku przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych, 
nauczanie prowadzone jest w ramach edukacji przyrodniczej. 
Od klasy IV wzwyż, aż po szkoły ponadpodstawowe treści eko-
logiczne przekazywane są w trakcie lekcji z przyrody, biologii, 
chemii, geografii czy techniki. Zagadnienia związane z ochroną 
środowiska są poruszane także na zajęciach z wiedzy o społe-
czeństwie, przedsiębiorczości czy języków obcych – wylicza 
Katarzyna Nowacka, świętokrzyski wicekurator oświaty.
Przykładowo w klasie IV szkoły podstawowej dzieci uczą się 
zasad segregacji śmieci, a w szkole ponadpodstawowej poznają 
mechanizmy powstawania smogu i dowiadują się, jak można 
zapobiegać temu zjawisku.
- Wiedza ekologiczna, którą przekazują uczniom nauczyciele to 
jedno, ale bardzo ważne jest też to, aby kształtować umiejętno-
ści. Pedagodzy muszą dobrać techniki pracy tak, by pozwoliły 
one dzieciom zastosować teoretyczną wiedzę w praktyce. Mogą 
to być quizy, konkursy czy inne działania praktyczne – mówi 
Nowacka.

PRZEDE WSZYSTKIM DOBRY PRZYKŁAD
Nie jest nowością fakt, że dzieci uczą się przede wszystkim 
poprzez naśladowanie. Dlatego w każdej społeczności szkol-
nej powinna znaleźć się osoba dorosła, która będzie świecić 
przykładem.
- Może być to nauczyciel albo inny pracownik szkoły. W pla-
cówkach edukacyjnych powinny być także kreowane sytuacje, 
gdzie wszystkie dzieci biorą udział w aktywnościach ekologicz-
nych. Wspólnie segregowane są śmieci, oszczędzany jest prąd, 
woda, zbierane odpady. Gdy młodzi ludzie będą traktować za-
chowania ekologiczne jako codzienność, mamy dużą szansę na 
to, że te nawyki w nich zostaną – zauważa wicekurator oświaty.
Jak ocenia, szkoły w naszym regionie są bardzo aktywne jeśli 
chodzi o ekologię i chętnie współpracują z różnymi firmami. 
Efektem takich działań są liczne festyny czy gry i zabawy or-
ganizowane dla dzieciaków.
- W ramach takiej współpracy dzieci angażowane są także 
w konkursy i spotkania edukacyjne. Te formy aktywności są 
bardzo ważne, mają wpływ na kształtowanie się odpowied-
nich postaw. Dużo zależy od pomysłowości szkół, które mogą 
wybierać różne formy edukacji ekologicznej. Najważniejsza 
jest systematyczność, konsekwencja i wpisanie tych działań 
w szkolną codzienność.
W niektórych placówkach prowadzone były konkursy, w któ-
rych dzieci rozpisywały plany realizacji inwestycji ekologicz-
nych. Zwycięzcy otrzymywali pieniądze na swoje pomysły. 
Nie brakowało także przykładów tworzenia plakatów, pisania 
listów, malowania.
- Nauczyciele obserwują pozytywne zachowania wśród 
uczniów. Widać to choćby po tym, że ustawiane w pobliżu szkół 
pojemniki na odpady są zapełniane zgodnie z przeznaczeniem. 
Dzieci często wnoszą tę wiedzę do swoich domów, przekazują 
rodzicom i dziadkom, motywują wszystkich członków rodziny 
– podsumowuje Katarzyna Nowacka.

***
Kształtowanie odpowiednich postaw nie zawsze jest łatwe. Ale, 
zaczynając już od najmłodszych lat, mamy duże szanse na to, że 
wyrośnie pokolenie świadomych ekologiczne i odpowiedzial-
nych mieszkańców. Zyska planeta i my wszyscy. 
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Artykuł został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
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Samarytanka Zosia
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To obecnie cicha i spokojna okolica. Na skrzyżowaniu ulicy 
Klonowej i Dębowej, pomiędzy domami i blokami, rośnie 
sporo drzew. Ale łatwo zauważymy ułożoną z płyt chodniko-
wych dróżkę prowadzącą do miejsca, w którym we wrześniu  
1939 roku rozegrał się dramat. Znajdziemy tu pomnik, a na nim 
tablicę z napisem: „W tym miejscu, opatrując rany żołnierza 
polskiego, zginęła dh Zofia Dziewięcka”. Przyjrzyjmy się więc 
bohaterskiej harcerce i jej historii.

HARCERSTWO I NAUKA
Zosia urodziła się 5 maja 1919 roku w Kurozwękach, nieopodal 
Kielc. Edukację rozpoczęła właśnie w tej miejscowości. Była 
córką Celiny i Antoniego. Ojciec otrzymał posadę nauczycie-
la historii w Szkole Podstawowej nr 10 w Kielcach, rodzina 
przeprowadziła się więc do naszego miasta. W międzyczasie 
Zosia rozpoczęła edukację w Państwowym Gimnazjum im. 
Błogosławionej Kingi w Kielcach. Tam uczyła się w klasie 
matematyczno-przyrodniczej. Przełomowy był dla niej rok 
1937, kiedy zdała maturę i otrzymała świadectwo dojrzałości. 
Harcerką została w 1932 roku, gdy wstąpiła w szeregi drużyny 
im. płk Emilii Plater.
Zapewne po ojcu odziedziczyła dwie cechy: patriotyzm i za-
miłowanie do przekazywania wiedzy. Sama chciała zostać na-
uczycielką. W tym celu rozpoczęła naukę w Szkole Ćwiczeń 
przy ulicy Leśnej. 
Przez dwa lata, aż do wybuchu wojny, była słuchaczką Peda-
gogium Państwowego Kielcach. Tam stała na czele samorządu 
szkolnego. Została też członkiem staroharcerskiego zastępu 
„Jodeł”. 

5 WRZEŚNIA 1939 ROKU
Jak wiemy, Niemcy dotarli do naszego miasta już 5 września 
1939 roku. W obronę Kielc przed okupantem zaangażowani 
byli nie tylko ci, którzy brali udział w bezpośrednich działaniach 
zbrojnych, ale również harcerze. Jedną z nich była właśnie Zosia 
Dziewięcka, która posiadała już stopień samarytanki. Po wy-
buchu wojny przydzielono ją jako sanitariuszkę do Wojennego 
Pogotowia Harcerskiego.  
Jedną z ostatnich osób jakie ją widziały, była Maria Sowiar, 
obsługująca centralę telefoniczną w obronie przeciwlotniczej, 
w kieleckim magistracie. Stamtąd Zosia udała się do domu. 
– Zachowały się relacje z tego dnia. Niemcy wkraczali do Kielc, 
ale Zosia nie chciała wejść do schronu i została na ulicy razem 
z siostrą – tłumaczy dr Marek Maciągowski, dyrektor Ośrodka 
Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach.
Dziewczyny zobaczyły nagle idącego ulicą Głęboczki rannego 
żołnierza. Zosia nie zwlekała ani chwili i ruszyła z pomocą. Za-
prowadziła go na ulicę Klonową. Podczas opatrywania doszło 
jednak do tragedii. Jeden z Niemców zauważył harcerkę i trafił 
kulą prosto w jej serce. Bohaterska Zosia zginęła na miejscu.

UPAMIĘTNIENIE
W 2001 roku, w miejscu gdzie doszło do tej makabrycznej 
zbrodni, staraniem Kręgu Staroharcerskiego „Łysica-Jodła” 
Hufca Kielce-miasto stanął pomnik. Dziś jest miejscem nie 
tylko pamięci o odważnej harcerce, ale również edukacji mło-
dego pokolenia, które z Zosi może brać przykład. I powinno. 

Zginęła, niosąc pomoc 
drugiemu człowiekowi. 
Zofia Dziewięcka, 
dwudziestoletnia 
kielczanka, jest 
modelowym przykładem 
bohaterskiej postawy 
i wzorem dla młodych 
osób w każdym czasie. 
W tym roku mijają 82. 
lata od jej zamordowania 
przez Niemców

(Korzystałem z „Bohaterska Samarytanka Pogotowia Harcerskiego”, a także materiałów 
Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz Muzeum Historii Kielce
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Będziesz pan wisiał!

Posadzili jodły ku pamięci 

ZDANIEM SENATORA

Dla osób, które nie śledzą polskiej sceny politycznej spieszę 
z informacją, że tytuł felietonu nie jest przypadkowy i nie został 
zaczerpnięty z jakiejś powieści czy filmu fabularnego o średnio-
wiecznych rzezimieszkach. Oddaje on samo życie, a konkretnie 
życie parlamentarne. 
Otóż pewien pan poseł, wybraniec narodu, znany z często uży-
wanego, pięknego i serdecznego staropolskiego pozdrowienia 
„Szczęść Boże”,  wykrzyczał podczas debaty sejmowej groźbę 
karalną (jak w tytule) w stronę ministra polskiego rządu, od-
powiedzialnego za zdrowie Polaków. Czy można to tłumaczyć 

 Krzysztof Marek Słoń 
Senator RP, PiS

temperaturą sporu politycznego, troską o rodaków? Moim zda-
niem - absolutnie nie! 
Została przekroczona kolejna granica, Rubikon podgrzewania 
emocji i zimnej kalkulacji politycznej. To właściwie samosąd 
i lincz w świetle kamer, a wszyscy ci, którzy temu przyklasnęli 
albo pomyśleli „dobrze mu powiedział”, przykładają do tej ha-
niebnej groźby swoją rękę. Za bardzo spowszedniała nam niestety 
mowa nienawiści, hejt, złorzeczenie, wyzwiska, poniżanie i po-
niewieranie. Siejemy w ten sposób wiatr, ale zbierzemy nie burzę, 
a wręcz cyklon. Takie słowa słyszymy z ust elity narodu, a prawo 
jest uchwalane w atmosferze karczemnej awantury. 
Nie potrzebujemy znanych ze swoich krwawych wyczynów w kra-
jach Zachodniej Europy, terrorystów i zamachowców. Sami się 
pozabijamy, jak tak dalej pójdzie. Fanatyczni zwolennicy niebie-
skich, czerwonych, zielonych albo żółtych zaczną wymierzać, ich 
zdaniem, jedynie słuszną sprawiedliwość. 
Nie wznośmy na piedestały krzykaczy i hejterów, bo na to nie za-
sługują. Nie podbijajmy ich popularności.  I ten pan poseł na to nie 
zasługuje i ci, co niedawno porównywali naszych pograniczników 
i żołnierzy do SS-manów, psów i śmieci, a wcześniej pluli w twarz 
policjantom na służbie. Do tego jeszcze dochodzi publikowanie 
wizerunków, danych osobowych i adresów funkcjonariuszy służb 
mundurowych. Czy ktoś tego kiedyś w szale i amoku nie wyko-
rzysta? Kolejny pobity ksiądz, sprofanowany krzyż? 
Za dużo tego! Stop!

reklama

Nieformalna grupa Białogońskie Skrzaty postanowiła upamięt-
nić świętego Jana Pawła II. Uczniowie posadzili jodły na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 20. Zaangażowali się przedstawiciele 
władz samorządowych.
Sadzenie drzew, śpiewanie ‚’Barki’’ i piękny dźwięk skrzypiec  – 
tak wyglądała uroczystość przed kielecką szkołą, która odbyła 
się 21 września. – Papież jest symbolem dla wszystkich Polaków, 
a także pielgrzymem świętokrzyskim. Drzewa natomiast  po-
kazują mądrość, a w zabieganym świecie ważne jest, aby szukać 
jej w ciszy i szumie drzew. To odniesienie do historii Abrahama, 
który siedział pod dębem Mamre, a potem zaczął podążać za 
Bogiem – mówi ks. Stefan Radziszewski, proboszcz parafii Prze-
mienienia Pańskiego na kieleckim Białogonie. W wydarzeniu 
wzięła udział między innymi Renata Janik, wicemarszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego. –  Inicjatywa pokazuje, że możemy 
jednocześnie upamiętnić wybitnego Polaka, św. Jana Pawła II, 
jak i  czerpać z jego mądrości. Swoje siły połączyło wiele orga-
nizacji pozarządowych, szkoła podstawowa i tutejsza parafia. 
Przy tej okazji uczymy młodych ludzi szacunku dla przyrody 
oraz tego, aby szli śladem Papieża – mówi Renata Janik. Z kolei 
radny Arkadiusz Ślipikowski przypomina, że akcja jest ożywie-
niem projektu z 2011 roku. – Przy okazji beatyfikacji wielkich 
świętych, jako przedstawiciel grupy Białogońskie Skrzaty, cie-

szę się, że mogliśmy weprzeć tę inicjatywę. Przypomnijmy, że 
związki świętego Jana Pawła II z Kielcami są bardzo silne, papież 
odwiedził miasto 3 czerwca 1991 roku. au
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Warto skorzystać! 
Od 1 lipca 2021 roku trwa nabór 
wniosków o przyznanie świadczenia 
pieniężnego Kielecki Bon Żłobkowy. 
Bon w wysokości 400 zł miesięcznie 
jest dofinansowaniem do zapłaty 
za pobyt dziecka w niepublicznym 
żłobku lub klubie dziecięcym. 
Wystarczy złożyć wniosek i  dać nie 
tylko maluchowi, ale również sobie 
możliwość rozwoju. Zachęca do 
tego Monika Siciarska z Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie

- Pani Moniko, proszę wyjaśnić naszym czytelnikom, czym 
w ogóle jest bon żłobkowy i komu przysługuje?

- Kielecki Bon Żłobkowy to świadczenie pieniężne, które 
przysługuje rodzicom, opiekunom albo rodzinom zastęp-
czym dzieci w wieku do lat 3. Aby ubiegać się o środki, mu-
szą oni jednak spełnić kilka warunków. Przede wszystkim 
być mieszkańcami Kielc, którzy złożą wniosek o przyjęcie 
dziecka do żłobka samorządowego prowadzonego przez 
nasze miasto, a następnie zrezygnują z ubiegania się o miej-
sce w tym żłobku z powodu jego braku. Kolejny warunek to 
zatrudnienie na umowę o pracę lub inny rodzaj, na przykład 
umowę zlecenie, bądź o dzieło oraz niekorzystanie z urlopu 
wychowawczego, a także złożenie pisemnego zaświadczenia 
z klubu dziecięcego albo żłobka niepublicznego o możliwości 
objęcia dziecka opieką. Co ważne, o przyznanie bonu mogą 
ubiegać się rodzice, których przeciętny miesięczny dochód 
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 złotych. 
Warto tutaj wspomnieć, że Kielecki Bon Żłobkowy został 
wprowadzony w 2020 roku. Jednak niedawno Rada Miasta 
Kielce uchwaliła zmiany w świadczeniu polegające na tym, 
że w ramach środków rodzice mogą korzystać również z klu-
bów dziecięcych. W poprzednim roku wymagane było też 
wcześniejsze zawarcie umowy ze żłobkiem, natomiast teraz 
robi się to dopiero, kiedy rodzic otrzyma decyzję o przyznaniu 
bonu żłobkowego. 

- Trzeba przyznać, że tych kryteriów jest rzeczywiście bardzo 
dużo, a 400 złotych miesięcznie na jedno dziecko to niemało 
pieniędzy. Na jaki okres są one przyznawane?

- Bon żłobkowy przyznaje się na rok szkolny. Oznacza to, 
że świadczenie przysługuje od 1 września do końca roku 

szkolnego. W przypadku kiedy rodzic złoży wniosek po 31 
października bon żłobkowy przysługuje od miesiąca, w któ-
rym wpłynął wniosek, do końca roku szkolnego. 

- W jaki sposób można ubiegać się o te środki?

- Wystarczy wypełnić wniosek, który jest załącznikiem do za-
rządzenia prezydenta Kielc. Składa się go w Dziale Świadczeń 
Rodzinnych Miejskiego ośrodka Pomocy Rodzinie w Kiel-
cach, przy ulicy Targowej 18. To jest na dwunastym piętrze. 
Sugeruję jednak wcześniej umówić się na spotkanie z pracow-
nikiem, który sprawdzi i przeanalizuje dokument. Wówczas 
jest pewność, że został poprawnie wypełniony, a rodzic nie 
będzie musiał ponownie przychodzić do placówki w celu 
uzupełnienia danych. To tylko niepotrzebnie wydłuża czas 
rozpatrzenia wniosku. Dokument można znaleźć w formie 
elektronicznej na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie albo w formie papierowej, w Dziale Świad-
czeń Rodzinnych.

- Dlaczego według Pani warto skorzystać z tego wsparcia?

- Dziecko, które uczęszcza do żłobka bądź klubu dziecięcego 
szybciej sie rozwija, jest bardziej uspołecznione. Z kolei rodzi-
ce mają możliwość pracy, realizowania siebie, jest to istotne 
szczególnie dla mam maluchów. W pierwszym półroczu 2021 
roku wydaliśmy już 44 bony żłobkowe, w tym dwa do klubów 
dziecięcych, co pokazuje zainteresowanie tym świadczeniem. 
Podobnie było w ubiegłym roku.

- Wydaliście 44 bony, zatem ile jeszcze zostało? Czy istnieją ja-
kieś limity osób, którym możecie Państwo przyznać tego typu 
świadczenie?

- Staramy się, aby jak najwięcej osób zostało w naszym mie-
ście, a ten program niesie realną pomoc. Dlatego nie mamy 
limitów. Każdy chętny może złożyć wniosek o przyznanie 
Kieleckiego Bonu Żłobkowego. 



14 26 WRZEŚNIA 2021

materiał partnera
BW

/1
/2

02
1

„CZYSTE SERCE” 2021
Do końca września można składać wnioski 
o przyznanie tegorocznej Nagrody Wojewody 
Świętokrzyskiego „Czyste Serce”.
Honorową nagrodę otrzymują osoby oraz in-
stytucje za bezinteresowną działalność na rzecz 
mieszkańców regionu świętokrzyskiego. W tym 
roku zostanie wręczona w pięciu kategoriach: 
„Instytucja”, „Organizacja pozarządowa”, „Wyda-
rzenie/akcja”, „Osoba fizyczna” oraz „Działania 
społeczne podjęte w trakcie trwania pandemii 
COVID-19”.
Nagroda wojewody jest hołdem dla Marka Ko-
tańskiego, psychologa i terapeuty, twórcy m.in. 
„Monaru” oraz „Ruchu Czystych Serc”. Po raz 
pierwszy została wręczona w 2003 r.
Uprawnionymi do złożenia wniosku są: osoby 
fizyczne, osoby prawne, jednostki samorządu 
terytorialnego oraz instytucje, które zamieszkują 
lub mają swą siedzibę na terenie województwa 

świętokrzyskiego. Wnioski można składać do 
30 września 2021 r. Regulamin nagrody oraz 
formularze wniosków dostępne są na stronie in-
ternetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.
uw.gov.pl (w zakładce „Komunikaty”).

#SZCZEPIMYSIĘ 
- KONKURS WOJEWODY
Trwa konkurs na spot filmowy promujący szcze-
pienia przeciwko COVID-19, który ogłosił wo-
jewoda Zbigniew Koniusz.
Jest on skierowany do mieszkańców wojewódz-
twa świętokrzyskiego oraz organizacji poza-
rządowych z regionu. W konkursie oceniane 
będą materiały filmowe, których motywem 
przewodnim jest zachęcanie do szczepień oraz 
informowanie o korzyściach wynikających ze 
szczepienia przeciw COVID-19. Zadanie kon-
kursowe polega na stworzeniu spotu, który bę-
dzie spełniał warunki i cele konkursu, opubliko-
waniu go na swoim profilu w jednej z platform 
społecznościowych oraz przesłaniu wymaga-
nego kompletnego zgłoszenia do organizatora, 

Materiały Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, www.kielce.uw.gov.pl
Redakcja: Biuro Wojewody, 41 342 12 32, sekretariat.bw@kielce.uw.gov.pl

Aktualności Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie. 
– Co tydzień jest do wygrania 500 złotych, a nagro-
da główna wynosi 5 tysięcy złotych. Myślę, że jest 
to ciekawa propozycja szczególnie dla młodszych, 
ale nie tylko. Kreatywność naszych obywateli jest 
przeróżna, co można zauważyć śledząc media 
społecznościowe. Dlatego z góry zachęcam do 
uczestnictwa w tym konkursie – mówił wojewoda 
ogłaszając przedsięwzięcie podczas konferencji 
prasowej.
Zgłoszenia konkursowe są przyjmowane od 20 
września 2021 r. do wyczerpania środków finan-
sowych na „Nagrody Tygodnia”  - jednak nie 
dłużej niż do 26 listopada 2021 r. Szczegółowe 
informacje w regulaminie konkursu dostępnym 
na stronie www.kielce.uw.gov.pl (w zakładce 
„Komunikaty”).

KOLEJNE „SENIORALIA” ZA NAMI
W ramach programu rządowego „Senior+”, 
w Parku Etnograficznym w Tokarni odbyły się 
piąte z kolei „Senioralia”. W oficjalnym otwarciu 
imprezy, której celem była aktywizacja seniorów 
do udziału w życiu społecznym, wziął udział wo-
jewoda Zbigniew Koniusz.
Główną tematyką „Senioraliów” było bezpie-
czeństwo, zdrowie, a także edukacja seniorów. 
W trakcie plenerowego przedsięwzięcia swoje 
stoiska zaprezentowali m.in.: Komenda Woje-
wódzka Policji w Kielcach, Narodowy Fundusz 
Zdrowia, Urząd Komunikacji Elektronicznej, 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych, Wojewódzki Inspektorat 
Inspekcji Handlowej, Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny Pracy, Wojewódzka Stacja Sanitarno-
-Epidemiologicznej oraz PGE S.A i Uzdrowisko 
Busko Zdrój. Całości towarzyszyły atrakcyjne 
występy artystyczne seniorów ze świętokrzy-
skich placówek. Podczas imprezy nie zabrakło 
również ciekawych warsztatów tematycznych.
Seniorzy mogli ponadto otrzymać bezpłatnie 
podstawowe konsultacje medyczne, pogłębić 
wiedzę dotyczącą profilaktyki zdrowia oraz diety. 
Dodatkowo, w Parku Etnograficznym w Tokarni, 
można było skorzystać z możliwości zaszczepie-
nia się przeciwko COVID-19.
W województwie świętokrzyskim funkcjonuje 
obecnie 56 placówek dla seniorów, w skład któ-
rych wchodzi 14 Dziennych Domów Senior + 
oraz 42 Kluby Senior +.

MISTRZOWSKIE SPOTKANIE 
U WOJEWODY
Wojewoda Zbigniew Koniusz spotkał się ze 
świętokrzyskimi sportowcami – uczestnikami 
Igrzysk Paraolimpijskich Tokio 2020.
Na zaproszenie wojewody, olimpijczycy przybyli 
wraz z najbliższymi na spotkanie do Świętokrzy-
skiego Urzędu Wojewódzkiego. Wzięło w nim 
udział trzech zawodników, którzy reprezento-
wali nasze barwy w Tokio. Maksym Chudzicki, 
reprezentant Polski w tenisie stołowym, wrócił 

do domu z brązowym medalem. Kolejny olim-
pijczyk pochodzący z ziemi świętokrzyskiej to 
Łukasz Ciszek, który reprezentował nas w łucz-
nictwie. Pływak Wojciech Makowski zdobył 
w stylu grzbietowym 6. miejsce w finale.
Spotkanie z paraolimpijczykami było dla wszyst-
kich wzruszające, a atmosfera była iście sporto-
wa. Wszyscy reprezentanci z dumą opowiadali 
o swych wrażeniach z paraolimpiady w Tokio, 
o trudach związanych z aklimatyzacją i o tym, 
z jakimi przeciwnościami musieli sobie radzić. 
Wojewoda wręczył przybyłym gościom symbo-
liczne upominki, dodając, że są oni wyjątkowi 
i w pełni zasługują na szacunek oraz podzięko-
wania za świetne sportowe osiągnięcia i promo-
cję regionu świętokrzyskiego.
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Powiat kielecki znów najlepszy!

- Pomimo pandemii, 3 mln 600 tys. 
zł przekazaliśmy organizacjom po-
zarządowym, które skupiły się na 
działaniach nastawionych na pomoc 
mieszkańcom, szczególnie niepełno-
sprawnym. W 2020 roku Powiat Kie-
lecki zwyciężył w V edycji Rankingu 
Zdrowia Polski Dziennika Gazety 
Prawnej – wyliczał Stefan Bąk członek 
Zarządu Powiatu. 
- Kiedy w 2019 roku rozpoczęliśmy 
pracę, skupiliśmy się na pozyskiwaniu 

środków z rządowych programów na 
rozwój dróg. Pierwsza dotacja wynosiła 

83 mln zł - przypomniał z kolei Cezary Majcher. Wprowadzi-
liśmy udogodnienia w Wydziale Komunikacji – W pierwszym 
półroczu tego roku zarejestrowaliśmy rekordową liczbę aut, 
ponad 17 tysięcy 400 samochodów - mówił.
W powiecie kieleckim chce mieszkać coraz więcej osób. 
- W 2020 roku wydaliśmy 2750 pozwoleń na budowę. Wprowa-
dzamy e - geodezję i e - budownictwo. Na ten cel przeznaczy-
liśmy ponad 15 mln złotych – mówił Mariusz Ściana, członek 
Zarządu Powiatu. 

Powiat kielecki po raz kolejny zdobył pierwsze miejsce w kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców! Nie zwalniamy 
tempa, a jakość i styl naszej pracy stawiają nas w ścisłej samorządowej czołówce kraju! Powiat otrzymał też honorowy tytuł 

„Dobry polski samorząd 2020”

Nagrody wręczono w Wiśle, podczas 
Zgromadzenia Ogólnego Związku Po-
wiatów Polskich. - Jest to olbrzymie 
wyróżnienie - przyznał podczas kon-
ferencji prasowej zorganizowanej po 
powrocie starosta. - Znalezienie się na 
pozycji lidera w prestiżowym i jak są-
dzę najbardziej obiektywnym rankingu 
organizowanym przez Związek Powia-
tów Polskich odbieram jako ogromny 
sukces i motywację. Zapunktowaliśmy 
w 57 kategoriach. Kolejny rok w ścisłej 
czołówce to powód do dumy. - W 2020 
roku powiat poprawił swoją lokatę, 
awansując z trzeciego na pierwsze miejsce. Wymaga to konse-
kwencji w działaniu i sprawności w funkcjonowaniu samorządu. 
Jacek Kuzia, przewodniczący Rady Powiatu zauważył, że ran-
king jest obszerny. - Byliśmy poddawani ocenie we wszystkich 
kategoriach. 
- Pozyskaliśmy ponad 62 mln zł, z funduszy zewnętrznych było 
to ponad 11 mln 812 tys. zł oraz ponad 51 mln 273 tys. zł 
z funduszy krajowych. Otrzymaliśmy środki na zakup działki 
pod budowę kompleksu sportowego i internatu w Łopusznie 
– wyliczał wicestarosta Tomasz Pleban. 

Nagrodę dla najlepszego powiatu odebrali starosta Mirosław 
Gębski, przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia, wicestarosta 

Tomasz Pleban oraz Ewelina Kaczmarzyk, dyrektor Wydziału 
Organizacji i Zarządzania Kryzysowego. 

- Dlaczego nie wolno wyrzucać niczego do toalety?

- Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich: - Dla-
tego, że udrażnianie kanalizacji oraz naprawa pompowni 
i urządzeń w oczyszczalni ścieków są bardzo kosztowne. 
Płacą za to wszyscy. Z jednej strony ludzie chcieliby, żeby 
opłaty za wodę i ścieki były jak najmniejsze, a z drugiej zatykają, 
niszczą nasz system kanalizacyjny. Dam przykład: jeden nowoczesny 
samochód do udrażniania kanalizacji może kosztować nawet dwa miliony 
złotych. A jego eksploatowanie też nie jest tanie. Do toalety nie wolno 
wyrzucać niczego, poza papierem toaletowym.

- A co się dzieje z innymi śmieciami?

- To nasze codzienne zmartwienie. W pompowniach ścieków, a mamy ich 
już około stu, obrywają się i niszczą urządzenia, spalają silniki elektryczne, 
bo mieszadła i wirniki oblepione są torbami foliowymi, chusteczkami hi-
gienicznymi, prezerwatywami, a ostatnio maseczkami. Taki gałgan może 
ważyć nawet kilkaset kilogramów. Żadne urządzenie tego nie wytrzyma. 
Niedawno czyściliśmy piaskowniki w oczyszczalni w Nowinach. To takie 
zbiorniki, na których dnie osadzają się cięższe składniki ścieków. No 

i wydobyliśmy całą górę patyczków higienicznych. 
Wyrzucanie tego wszystkiego do toalety to bezmyśl-
ność, głupota i koszty, które niepotrzebnie ponoszą 

wszyscy.

- A jaką potrawę gotowaną na kieleckiej kranówce 
dziś Pan proponuje?

- Zdrowe, bezmięsne, rozgrzewające danie na jesienne chłody - czyli 
makaron z czerwonym pesto. Potrzebujemy 3 litry kieleckiej kranówki, 
makaron świderki, 500 g, a do pesto - 200 g suszonych pomidorów 
w oleju, 8 łyżek utartego parmezanu (około 80 g), 100 g orzechów ner-
kowca, 3 ząbki czosnku, garść świeżych liści bazylii, 3 łyżki octu balsamicz-
nego, 2 łyżki oliwy z oliwek, pół łyżeczki chili, szczyptę soli, pół łyżeczki 
świeżo zmielonego czarnego pieprzu, szczyptę brązowego cukru. Maka-
ron gotujemy w kieleckiej kranówce zgodnie z przepisem na opakowaniu. 
Wszystkie składniki pesto z wyjątkiem parmezanu blendujemy. Zaraz po 
ugotowaniu i odcedzeniu makaronu, w tym samym garnku mieszkamy 
go z pesto i parmezanem. Na talerzu można udekorować listkiem bazylii.

- Dziękuję za rozmowę.

www.wod-kiel.com.pl
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowejŚwiadczymy usługi: 

• Naprawy, czyszczenie, eksploatacja sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej

• badania laboratoryjne wody, ścieków i osadów ściekowych

NIE WYRZUCAJ ŚMIECI DO TOALETYNIE WYRZUCAJ ŚMIECI DO TOALETY
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Nawrócenie z Internetu
Aplikacja w telefonie stała się impulsem do… nawiązania 
przyjaźni z Jezusem. Bo wszystko zmieniło się w chwili, gdy 
zobaczyła filmik na Tik Toku, na którym pewna dziewczyna 
opowiadała o swojej relacji z Bogiem.
– Mówiła o Nim z wielką radością i spełnieniem, którego 
jej zazdrościłam. Pomyślałam wtedy: „Boże, jeśli naprawdę 
jesteś, to pozwól mi tego doświadczyć”. Kilka dni później zoba-
czyłam na aplikacji filmik, na którym użytkowniczka czytała 
Pismo Święte. Następnego dnia kupiłam Biblię. Zaczęłam ją 
czytać. Czułam wielką radość. Coraz bardziej interesowałam 
się Jezusem. Codziennie się modliłam, czytałam Pismo Święte 
i budowałam relację z Bogiem. W każdej najmniejszej czyn-
ności dostrzegałam Jego obecność. Trwało to kilka miesięcy, 
a ja czułam się niesamowicie spełniona i wdzięczna – mówi 
Martyna.

PRAWDZIWE SZCZĘŚCIE
– Moja wiara ciągle się rozwijała, ale nie chodziłam do ko-
ścioła. Uważałam, że nie ma nic wspólnego z Bogiem. Jednak 
później zaczęły się przygotowania do bierzmowania. Podczas 
spotkań przed sakramentem diametralnie zmieniłam swoje 
zdanie. Poznałam wspaniałych ludzi, w tym księży. Z Mszy 
Świętej zaczęłam wynosić coraz więcej. I spotkałam ludzi, 
którzy rozumieją i odczuwają podobnie – tłumaczy.
Od tego czasu Martyna chodzi do kościoła każdej niedzieli, 
ale co ważniejsze - stara się, by Bóg był fundamentem jej życia.
– Jestem przy Nim spełniona i szczęśliwa. Wiem, że jestem 
dla Niego ważna i czuję się potrzebna. Znalazłam to, czego 
szukałam tyle lat. Każdy dzień utwierdza mnie w przekonaniu, 
że Jezus jest moją Prawdą i Drogą, którą chcę iść. Dostałam 
od Boga wielką miłość, o jakiej nawet nie marzyłam – mówi.
Ale mimo nawrócenia wciąż zdarzają jej się gorsze chwile. Są 
dni, kiedy czuje  się źle i wszystko jest bez sensu.
– Bywa, że chcę wrócić do starych grzechów, ale Bóg za każ-
dym razem wybacza mi i przyjmuje z taką samą miłością. 
Mam też kryzysy wiary. Próbuję skupić się wtedy na relacji 
z Bogiem, co w takich momentach jest trudne. Na szczęście 
za każdym razem udaje mi się, z Bożą pomocą, przezwyciężyć 
słabość. Wiem, że Jezus wtedy jest bardzo blisko mnie, patrzy 
na mnie z wielką miłością i czeka, aż podzielę się z Nim moimi 
problemami – tłumaczy.

NA DOBRE I NA ZŁE
Martyna ma bliskie relacje z rodziną i znajomymi, jednak 
z trudem przychodzi jej mówienie o swoich emocjach.
– Odkąd poznałam Jezusa jest mi dużo łatwiej, jest dla mnie 
wielkim oparciem w trudniejszych momentach. Poświęcam 
dużo czasu na modlitwę, która zawsze koi i dodaje sił. Wiem, 
że On nigdy nie odejdzie, nieważne jak ciężko będzie. Co 
prawda głównym bodźcem do relacji z Jezusem był filmik 
z aplikacji, ale zmiana myślenia i budowanie przyjaźni z Bo-
giem jest długim procesem. Warto jdnakgo rozpocząć – prze-
konuje Martyna. 
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SZUKAJĄC SZCZĘŚCIA
– Do kościoła chodziłam jedynie w święta. W domu rodzice 
opowiadali mi o Bogu, mama nauczyła mnie podstawowych 
modlitw, ale nie wiedziałam jak wygląda prawdziwa relacja ze 
Stwórcą. Moje życie zawaliło się, kiedy miałam jedenaście lat. 
Nie umiałam sobie poradzić z autodestrukcyjnymi myślami. 
Zaczęłam się samookaleczać, miałam skłonności samobójcze. 
Jedynym o czym marzyłam, była śmierć. Wiele razy chciałam 
skończyć ze sobą, ale za każdym razem brakowało mi odwagi 
– wspomina Martyna.
– Zaczęłam szukać spełnienia w toksycznym środowisku. 
Dawało mi to chwilowe szczęście,  ale ono szybko przemijało. 
Przez ten długi czas byłam bardzo daleko od Boga. Był mi 
obojętny. Żyłam, bo musiałam, ewentualnie po to, żeby się 
pobawić – dodaje.

Bóg  jest kreatywny i może pomóc 
człowiekowi w odnalezieniu właściwej 
drogi, nawet za pośrednictwem 
nowoczesnej technologii. Przykładem 
jest dziewczyna, która dzięki aplikacji 
telefonicznej odkryła Jezusa na nowo, 
a On stał się fundamentem jej życia

Ta historia mogła wydarzyć się wszędzie, ale wydarzyła się 
w Kielcach.  Martyna istnieje naprawdę, choć woli nie ujaw-
niać swej tożsamości, ani nawet tego, do której szkoły chodzi.  
Wychowuje się w rodzinie katolickiej, ale niepraktykującej.
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Tygodnik eM wspólnota

Parafia 
z tysiącletnią 
historią 

- W świątyni są jeszcze dwa krzyże z jego pracowni: znajdujący 
się na belce tęczowej oraz z ołtarza bocznego, w murowanej części 
świątyni. Czym charakteryzuje krzyż z ołtarza bocznego? 

- Każdego, kto dokładnie przyjrzy się temu wizerunkowi Ukrzy-
żowanego ujmie kunszt artysty w oddaniu śmierci Jezusa na 
krzyżu. Widzimy Chrystusa, który jest na granicy życia i śmierci. 
Jest w momencie agonii. To, co się rzuca w oczy to niezwykłe 
piękno twarzy Zbawiciela w chwili śmierci. Z jednej strony 
bijący z niej spokój, z drugiej - siniejące już usta i powieki. Ta 
twarz przemawia do każdego, kto na nią patrzy. 

- Zabytkowe są także drzwi z prezbiterium do zakrystii. 

- Pochodzą z XV wieku. Wykonane są z dwóch desek mod-
rzewiowych z żelaznymi okuciami. Jest to jeden z najstarszych 
elementów zabytkowych w kościele. Ponadto mamy relikwiarz, 
również z XV wieku, w którym znajduje się cząstka kości świę-
tego Stanisława, biskupa. Relikwiarz wskazuje na związek parafii 
z Krakowem. 

- Warto odwiedzić Zborówek?

- Oczywiście. To jedna z najstarszych parafii w diecezji kieleckiej 
oraz kościół o niezwykłych walorach historycznych i artystycz-
nych. Warto także przyjechać, aby - przyzywając patrona św. 
Idziego oraz modląc się przez Ukrzyżowanym - wejść w nurt 
wiary płynący przez wieki w naszej świątyni, w który zostaliśmy 
włączeni. W tym miejscu uświęconym możemy doświadczać 
Bożego błogosławieństwa. 

- Dziękuję za rozmowę. 

- Parafia liczy blisko tysiąc lat, jest jedną z najstarszych w diecezji 
kieleckiej. Jej początki sięgają 1085 roku… 

- Wtedy została erygowana pierwsza 
świątynia, ona już nie istnieje, a hi-
storia jej powstania była związana 
z cudownymi narodzinami póź-
niejszego władcy, Bolesława Krzy-
woustego. W kronice Galla Anoni-
ma czytamy, że książę Władysław 
Herman nie mógł mieć dzieci ze 
swoją żoną. Wtedy dowiedział się, 
że skutecznym orędownikiem może 
być święty Idzi opat. Kiedy w koń-
cu urodził się syn Bolesław, jednym 

z wotów dziękczynnych Hermana była świątynia w Zborówku. 
Stąd patron tego kościoła i jego wizerunek. 

- Kościół jest jednym z najcenniejszych obiektów drewnianej archi-
tektury sakralnej w Polsce. Składa się z dwóch części drewnianej 
i murowanej… 

- Cześć drewniana została zbudowana w 1459 roku. To jest 
pewna datacja, ponieważ informuje o niej napis na belce tę-
czowej oraz sam Jan Długosz w swojej kronice. Jak zapewniają 
historycy, jest to najstarszy kościół w Polsce z bezdyskusyjną 
datacją - w tym wypadku przypadającą na 1459 rok. Wtedy 
rezydentem był tu niejaki ksiądz Piotr. Możemy przypuszczać, 
że ów rezydent to po prostu proboszcz. Co do architektury: 
część murowana została dobudowana w latach 1906-1908. 
Pierwotnie zamierzano rozebrać część drewnianą. Podobno 
zabrakło wtedy funduszy i na szczęście tego nie zrobiono. Obec-
nie w świątyni drewnianej nie ma ściany zachodniej, ponieważ 
została zdemontowana, aby połączyć obie części: starą i nową. 

- W głównym ołtarzu jest figura świętego Mikołaja. To bardzo 
cenny zabytek. 

- Z przekazów historycznych wynika, że tryptyk z figurą świę-
tego Mikołaja trafił tu z Wawelu. Prawdopodobnie stało się tak 
na skutek wymiany wawelskiego ołtarza na nowszy. Ten, który 
był przekazano na wieś. Na tym skorzystała parafia w Zborówku 
i mamy tu taką perełkę. Historycy uważają, że figura pochodzi 
z około 1500 roku, z pracowni Wita Stwosza. 

Cały wywiad z ks. proboszczem i
 galeria zdjęć na na emkielce.pl.
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Radio eM Kielce zaprasza na cykl programów
„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI, KAPŁANI NIEZŁOMNI”

Programy w ramach zadania „Wdzięczni Bohaterom - Żołnierzom Wyklętym walczącym na Kielecczyźnie” współfinansowanego ze środków otrzymanych  Ministra Obrony Narodowej.

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

reklama
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Turów 
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Śmiem twierdzić, że wiem, kto w tych dniach jest największym 
obiektem zazdrości mieszkańców Bogatyni, Rybarzowic, Mar-
kocic, Opolna-Zdroju, Białopola, a może nawet Kątów Wrocław-
skich. Otóż uważam, że obiektem ich zazdrości są… Brytyjczycy.
Nie, nie zazdroszczą im tego, że ich kraj pierwszy na świecie doro-
bił się demokracji parlamentarnej. Ani tego, że wydał Szekspira, 
Marlowe’ a, Newtona, Drake’ a, Wellingtona i Bitelsów. Ani tego, 
że posiada wspaniałą tradycję monarchiczną. Ani nawet tego, że 
szczyci się najlepszą ligą piłkarską na świecie. Otóż nie. Miesz-
kańcy Bogatyni i reszty zazdroszczą w tych dniach Brytyjczykom 
tego, że ci mogą z dziką satysfakcją pokazać gest Kozakiewicza 
urzędasom w Brukseli.
Bo synom Albionu już żadna pani sędzina jednoosobowo nie 
każe z dnia na dzień zamykać kopalni węgla brunatnego, z któ-
rego produkuje się prąd dla, bagatela - 3,2 miliona gospodarstw 
domowych! W dwóch województwach! Nie nałoży na nich za 
niewykonanie wyroku, który wydała (mając gdzieś bezpieczeń-
stwo energetyczne pozwanego kraju), drakońskich kar w wyso-
kości pół miliona euro dziennie. N a j w y ż s z y c h w historii 
istnienia Unii Europejskiej! Nie muszą się też Brytyjczycy kło-
potać o to, że w związku z powyższym kilkanaście tysięcy (!) ich 
rodaków z dnia na dzień może stracić pracę, co grozi nie tylko 

strukturalnym bezrobociem, ale i pewnie falą samobójstw. Bo 
niby gdzie taka armia ludzi znajdzie źródło utrzymania? Nie mu-
szą, bo półtora roku temu pomachali rączką panom komisarzom 
z Komisji Europejskiej oraz Trybunałowi Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, próbującym rządzić już wszystkim i wszystkimi. 
I z ulgą powiedzieli im good bye! I mają święty spokój.
My niestety nie. I jeśli wierzyć niezależnym portalom gospodar-
czym, popełniliśmy w kwestii Turowa sporo błędów i zaniechań. 
Specjaliści twierdzą, że tę sprawę można było załatwić z Czecha-
mi polubownie dużo wcześniej. Choć z drugiej strony prezes 
PGE Wojciech Dąbrowski zaklina się na wszystkie świętości, iż 
ostatnio zrobiono wszystko tak jak należy i to nasi południowi 
sąsiedzi nie chcą się dogadać. Zwraca też uwagę na to, że kilka-
dziesiąt kilometrów od Turowa, ba! kilkaset metrów od granicy 
z Polską funkcjonuje… dziewięć kopalni odkrywkowych węgla 
brunatnego – pięć na terenie Czech, cztery w Niemczech. I nic! 
I nikomu to nie przeszkadza. Zreszą - nieważne.
Istotne jest coś innego: 
Jeżeli decyzją jednej pani w todze, która w dodatku - jak twierdzi 
minister środowiska Michał Kurtyka - nie przychyliła się do na-
szych wniosków o to, by sprawę Turowa rozstrzygała specjalna 
komisja, odrzuciła klarowną argumentację polskiej strony, a na-
wet bezprawnie rozszerzyła swe kompetencje do jednoosobo-
wego orzekania o karach (co nigdy nie miało miejsca w UE), no 
więc jeżeli jedną taką decyzją można z dnia na dzień pozbawić 
średniej wielkości państwo możliwości produkowania siedmiu 
procent energii elektrycznej, a potem nałożyć na nie drakońską 
karę za to, że broni de facto interesów swych obywateli, to coś 
tu jest nie halo. 
Czy to przypadkiem nie kolejny jasny sygnał, że z Unią Europej-
ską, a zwłaszcza jej złowieszczym organem wykonawczym - Ko-
misją Europejską, coraz bezczelniej łamiącą traktaty i uzurpującą 
sobie prawo do decydowania o wszystkim, powolutku zaczyna 
nam być nie po drodze? Kto wie… Zwłaszcza, że to nie ta sama 
Unia, do której wstępowaliśmy w 2005 roku, a już na pewno 
diametralnie inna od tej zakładanej przez Adenauera, Moneta 
i de Gasperiego.
W listopadzie 2020 roku, w sondażu wykonanym na zlecenie 
TVN, za wyjściem z UE było zaledwie 7 procent Polaków. 
W sierpniu tego roku, w sondażu dla „Rzeczypospolitej” opo-
wiadało się za nim już… 17 procent z nas. 
Czyżby nie tylko w Bogatyni zazdrościli Brytyjczykom?  
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- przeglądy rejestracyjne – Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
- diagnostyka komputerowa
- ustawianie geometrii kół 3D 
- naprawy główne i bieżące
- wymiana oleju i filtrów 
- wulkanizacja - wymiana opon
- obsługa klimatyzacji 
- usługi blacharsko – lakiernicze
- naprawy kompleksowe
- obsługa szkód komunikacyjnych
- wynajem pojazdów zastępczych 
- pomoc drogowa całodobowa tel: 661 966 688

NAPRAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 
I DOSTAWCZYCH W ZAKRESIE:

CENTRUM NAPRAW SAMOCHODOWYCH Rokar – mgr inż. Robert Doleziński
Dąbrowa 72A, 26-001 Masłów, tel. 41 368 63 66, tel. kom. 603 199 428

www.rokar.pl; e-mail: biuro@rokar.pl, szkody@rokar.pl

Koncerty odbywają się 
w kolejne niedziele o godz. 19.00

26 września 2021 
Ulrich Walther (Graz) – organy 

3 października 2021
Katarzyna Sroka (Kielce) – szpinet
Grzegorz Kustra (Kielce) – obój
Renata Drozd (Kielce) – Sopran
s. Hanna Szmigielska osb (Kielce) – szpinet
Mariusz Bednarz (Kielce) – Baryton
Paweł Wróbel (Kielce) – organy

10 października 2021
Michał Markuszewski (Warszawa) – organy

17 października 2021
Tomasz Ślusarczyk (Kraków/Warszawa) – trąbka
Ireneusz Wyrwa (Warszawa) – organy

24 października 2021
Karol Gołębiowski (Bruksela) – organy

Prowadzenie koncertów 
Ks. Michał Olejarczyk
Kierownictwo artystyczne
Ks. Michał Olejarczyk, Paweł Wróbel 
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