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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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Kobiety budują domy
– czy to możliwe?

Okazuje się, że tak. Coraz częściej kobiety 
wykonują różne zawody, które dotychczas 
przeznaczone były wyłącznie dla mężczyzn.
Producent Domów Prefabrykowanych Bal-

ker postawił w 100% na Panie. Jedni się dziwią inni 
twierdzą, że to niemożliwe, ale przy produkcji domów 
pracują właśnie one. 
Właściciel firmy p. Leszek Balcerzak zapytany skąd po-
mysł, aby domy budowały kobiety odpowiada z uśmie-
chem: Przez prawie 20 lat zatrudniałem tylko mężczyzn 
na budowie, więc nadszedł czas na innowacje również 
w tej dziedzinie. Ku zaskoczeniu niektórych, kobiety 
doskonale radzą sobie w branży budowlanej.
Począwszy od przygotowania płyty fundamentowej, 
poprzez wyprodukowanie poszczególnych elementów, 
aż do zakończenia montażu domu modułowego – ro-
bią to Panie. 
Inwestorzy często są zdziwieni, kiedy na placu budowy 
pojawia się ekipa w kobiecym składzie. Jednak są mile 
zaskoczeni, kiedy widzą efekt - zakończoną pracę wy-
konaną dokładnie i estetycznie. Ponieważ tworzą one 
solidne, praktyczne i energooszczędne domy jednoro-
dzinne, które cieszą się coraz większym powodzeniem. 
Domy zbudowane przez Panie są pełne ciepła, a przede 
wszystkim dobrej energii, co podkreślają sami inwe-
storzy mówiąc, że to naturalne –przecież ten dom 
zbudowały żony i matki. 
Warto podkreślić, że domy budowane w technolo-
gii modułowej stopniowo zastępują w Polsce domy 
murowane, które sprawiają coraz więcej trudności na 
etapie budowy głównie ze względu na brak fachow-
ców. Natomiast domy Balker mają wiele atutów: dom 
jest składany o każdej porze roku, cena i czas realizacji 
są przewidywalne, niskie koszty eksploatacji, energo-
oszczędne rozwiązania, a najistotniejsze, że kompletny 
dom produkowany jest z naturalnych, certyfikowanych 
materiałów w warunkach zamkniętych i przewożony 
do  montażu na plac budowy.

Zatem tylko mieszkać – brawo Panie!

 tel. 570 570 275; www.balker.pl
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Siódma rocznica ingresu
W poniedziałek, 29 listopada, przypada siódma 
rocznica ingresu biskupa kieleckiego Jana Pio-
trowskiego do bazyliki katedralnej w Kielcach. 
Tego dnia o godzinie 18 zostanie odprawiona 
uroczysta Msza Święta w kieleckiej katedrze. 
Siedem lat temu uroczyste nabożeństwo kon-
celebrowali między innymi arcybiskup Celestino 
Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, arcybi-
skup Wojciech Polak, prymas Polski, oraz około 

40 biskupów. Dewizą biskupa kieleckiego jest 
zdanie „In Caritate Evangelium prædicare”, czyli 
„W miłości głosić Ewangelię”.  /mł/

Piszą historię 
Łomża Vive Kielce dokonała, wydawać by się 
mogło, niemożliwego. Pokonała FC Barcelonę 
dwa razy w odstępie sześciu dni. W poprzed-
nim tygodniu – jako pierwsza drużyna od 
sześciu lat – zdobyła słynne Palau Blaugrana 
(32:30). W minioną środę zwyciężyła obrońcę 
trofeum w Hali Legionów, chociaż niemal przez 
cały mecz przegrywała. W ciągu ostatnich 
ośmiu minut ze stanu 23:27 doprowadziła do 

ZACZYNAMY ADWENT
W niedzielę, 28 listopada, przypada pierwsza niedziela adwentu, czyli radosnego oczekiwania 
na przyjście Pana Jezusa. Okres ten, którego pierwsza część potrwa do 16 grudnia, przygotowuje 
wiernych do ostatecznego przyjścia Chrystusa u końca czasów. Druga część adwentu skończy się 
24 grudnia i będzie oczekiwaniem na uroczystość Narodzenia Pańskiego. W trakcie adwentu od-
prawiane są msze wotywne, poświęcone Najświętszej Maryi Pannie, czyli tzw. roraty. Rozpoczyna 
je zawsze procesja z lampionami, a swą nazwę zaczerpnęły z mszalnego introitu „Rorate caeli”. 
W tym okresie wierni biorą też udział w rekolekcjach adwentowych i korzystają z sakramentu 
spowiedzi. Pierwsza niedziela adwentu to także pierwszy dzień nowego roku liturgicznego.  /mł/

Będzie jarmark
Przepyszne grzańce, ciasta i potrawy wigilijne, 
a także świąteczna foto-budka, ogromna cho-
inka i koło widokowe – 4 grudnia, w niedzielę, 
na kieleckim rynku zaczyna się Jarmark Bożona-
rodzeniowy. Zostanie on oficjalnie zainauguro-

reklama

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

Super prezent Super prezent 
na Mikołaja i Świętana Mikołaja i ŚwiętaRABATY!

RABATY!
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

KOŁDRY I PODUSZKI PUCHOWEKOŁDRY I PODUSZKI PUCHOWE

wany przez prezydenta Bogdana Wentę, który 
wspólnie z mieszkańcami włączy światełka na 
miejskiej choince. W przedświąteczny weekend 
na rynku stanie także scena, z której będzie 

rozbrzmiewać nastrojowa, zimowa muzyka. 
Nie zabraknie też konkursów, karaoke i anima-
cji dla dzieci. Przygotowania do Świąt Bożego 
Narodzenia zakończy wspólna wigilia dla kiel-
czan, zaplanowana na 23 grudnia.  /wk/

Wierzba wycięta!
Zgodnie z zapowiedzią, rosnąca w kieleckim Par-
ku Miejskim stuletnia wierzba Bogumiła została 
wycięta. Radna Anna Myślińska zaproponowała, 
by w ramach rekompensaty nad stawem zasa-
dzić dwa nowe drzewa. – Kielczanie chcą par-
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Kobiety budują domy
– czy to możliwe?

Okazuje się, że tak. Coraz częściej kobiety 
wykonują różne zawody, które dotychczas 
przeznaczone były wyłącznie dla mężczyzn.
Producent Domów Prefabrykowanych Bal-

ker postawił w 100% na Panie. Jedni się dziwią inni 
twierdzą, że to niemożliwe, ale przy produkcji domów 
pracują właśnie one. 
Właściciel firmy p. Leszek Balcerzak zapytany skąd po-
mysł, aby domy budowały kobiety odpowiada z uśmie-
chem: Przez prawie 20 lat zatrudniałem tylko mężczyzn 
na budowie, więc nadszedł czas na innowacje również 
w tej dziedzinie. Ku zaskoczeniu niektórych, kobiety 
doskonale radzą sobie w branży budowlanej.
Począwszy od przygotowania płyty fundamentowej, 
poprzez wyprodukowanie poszczególnych elementów, 
aż do zakończenia montażu domu modułowego – ro-
bią to Panie. 
Inwestorzy często są zdziwieni, kiedy na placu budowy 
pojawia się ekipa w kobiecym składzie. Jednak są mile 
zaskoczeni, kiedy widzą efekt - zakończoną pracę wy-
konaną dokładnie i estetycznie. Ponieważ tworzą one 
solidne, praktyczne i energooszczędne domy jednoro-
dzinne, które cieszą się coraz większym powodzeniem. 
Domy zbudowane przez Panie są pełne ciepła, a przede 
wszystkim dobrej energii, co podkreślają sami inwe-
storzy mówiąc, że to naturalne –przecież ten dom 
zbudowały żony i matki. 
Warto podkreślić, że domy budowane w technolo-
gii modułowej stopniowo zastępują w Polsce domy 
murowane, które sprawiają coraz więcej trudności na 
etapie budowy głównie ze względu na brak fachow-
ców. Natomiast domy Balker mają wiele atutów: dom 
jest składany o każdej porze roku, cena i czas realizacji 
są przewidywalne, niskie koszty eksploatacji, energo-
oszczędne rozwiązania, a najistotniejsze, że kompletny 
dom produkowany jest z naturalnych, certyfikowanych 
materiałów w warunkach zamkniętych i przewożony 
do  montażu na plac budowy.

Zatem tylko mieszkać – brawo Panie!

 tel. 570 570 275; www.balker.pl

29:27. Ten zespół w tym sezonie może wszyst-
ko. Po ośmiu meczach mistrz Polski przewodzi 
grupie B i ma pięć punktów więcej od Barcelo-
ny. W czwartek postara się pierwszy raz w hi-
storii zdobyć Paryż.  /dw/ 
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Rośnie szeregowiec!
Przy ulicy Żabiej powstaje szeregowiec, złożo-
ny z czterech dwulokalowych budynków jed-
norodzinnych. W sumie będzie mogło w nich 
zamieszkać osiem rodzin. Wcześniej w tym 
miejscu znajdował się magazyn RPZiUK. Teren 
został jednak sprzedany i zmienił się pomysł 

Ratujmy Igusię!
Chora na SMA, czteromiesięczna dziewczynka 
z Opatowa wciąż bardzo potrzebuje finanso-
wego wsparcia. Leczenie rdzeniowego zaniku 
mięśni jest niezwykle kosztowne. Jedna dawka 
leku zolgensma, uznawanego za najdroższy me-
dykament na świecie, kosztuje… dziewięć milio-
nów złotych! W Polsce nie jest on refundowany. 
By ratować Igusię, rodzice postanowili go kupić. 
Zbiórka postępuje jednak niezwykle wolno. Póki 
co udało się zgromadzić niecałe dziesięć procent 
potrzebnej kwoty, czyli nieco ponad dziewięćset 
tysięcy złotych. Cel można wesprzeć na stronie 
siepomaga.pl. Liczy się każdy grosz.  /wk/

Inwestycje na Prostej
Do końca tego roku powinny zakończyć się 
trzy duże projekty w Świętokrzyskim Cen-
trum Matki i Noworodka przy ulicy Prostej 
w Kielcach. Jeden z nich to nowa pracownia 
mammograficzna z cyfrowym aparatem. Na 

Marszałek zarobi
Prawie 22 tysiące złotych brutto miesięcznie bę-
dzie zarabiał marszałek województwa Andrzej 
Bętkowski. Takie wynagrodzenie dla niego usta-
lili radni regionalnego Sejmiku. Sejmik musiał 

Pomóżmy Jadwidze…
Pani Jadwiga w ubiegłym roku doznała rozle-
głego wylewu, który doprowadził do paraliżu 
prawej części ciała. – Żona powoli odzyskuje 
sprawność, ale wciąż potrzebne są pieniądze 
na dalszą rehabilitację – mówi Paweł Barań-
czak, mąż pani Jadwigi. Przypomnijmy, że jej 
kłopoty ze zdrowiem zaczęły się, kiedy była 
w zaawansowanej ciąży i zachorowała na Co-
vid-19. Po narodzinach córki doznała udaru. 
Aby odzyskać pełną sprawność, potrzebuje 
kosztownej rehabilitacji w domu. Dla pani Ja-
dwigi prowadzona jest zbiórka na portalu Sie-
Pomaga. Szczegóły: https://www.siepomaga.
pl/jadwiga–baranczak.  /mł/

Instalacja zniszczona
Władze miasta liczyły na to, że ustawiona 
w Przestrzeni Relaksu nad Silnicą instalacja 
dotycząca przyszłości Doliny Silnicy wzbudzi 
zainteresowanie mieszkańców. Rzeczywiście, 
przykuła uwagę młodzieży, która… postano-
wiła ją zniszczyć. Wybryk uwieczniły kamery. 

„Niestety, nie wszyscy potrafią uszanować na-
sze wspólne wysiłki”, napisała na swoim profilu 
na Facebooku wiceprezydent Agata Wojda. Do 
zniszczenia plansz doszło 18 listopada o godzi-
nie 19.45. „Prosimy o (…) pomoc w dotarciu do 
tych osób”, czytamy na funpage’u Doliny Silni-
cy. Wiceprezydent Agata Wojda zapowiada, że 
sprawa zostanie zgłoszona na policję.  /wk/

ukończeniu jest także budowa gabinetu za-
biegowego na potrzeby oddziału ginekologii 
– nowocześnie wyposażony, umożliwi prze-
prowadzanie zabiegów histeroskopowych. 
– Przenosimy też wszystkie poradnie do jed-
nego budynku. Zostanie on oddany do użytku 
do końca listopada – zapowiada Rafał Szpak, 
dyrektor szpitala. W tej chwili trwają prace 
przy utworzeniu nowej pracowni rezonansu 
magnetycznego oraz przebudowie bloku po-
rodowo-operacyjnego.  /ar/

Sztuka… ze śmieci
Od poniedziałku, 22 listopada, przez dwa ty-
godnie w Centrum Geoedukacji Geonatura 
Kielce oglądać można nietypową ekspozycję 
– biżuterię inspirowaną życiem pszczół, a tak-
że… elektryczne śmieci zatopione w szklanych 
słojach. – Wystawa pokazuje, że w odpadach 

ku na poły romantycznego, z gałęziami wierzb 
sięgającymi lustra wody. I mają do tego prawo. 
Liczę, że pan prezydent przychyli się do mojej in-
terpelacji – mówi radna. Zgodnie z zapowiedzia-
mi władz miasta, pień wyciętej wierzby Bogumi-
ły ma zostać przeniesiony do kieleckiego Ogrodu 
Botanicznego i pełnić funkcję biocenotyczną, 
stając się schronieniem i miejscem rozrodu dla 
żyjących tam zwierząt.  /wk/

na jego zagospodarowanie. – Nie mogliśmy 
się nie zgodzić na zabudowę jednorodzinną, 
bo przy ulicy Żabiej istnieje już tego typu są-
siedztwo. Ten fragment jest wyłączony z granic 
kieleckiego obszaru chronionego krajobrazu, 
ustalonych ponad dziesięć lat temu. Działka nie 
jest więc objęta żadną ochroną – mówi Artur 
Hajdorowicz, dyrektor wydziału urbanistyki 
i architektury.  /wk/

zadecydować o nowych zarobkach marszałka ze 
względu na nowelizację ustawy o wynagrodze-
niu osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe. Zgodnie z tymi przepisami, oso-
ba stojąca na czele zarządu województwa nie 
może zarabiać mniej niż 15 464,80 zł, ale także 
nie więcej niż 20 041,50 zł. Radni przegłosowali, 
że teraz marszałek Andrzej Bętkowski będzie za-

rabiał 21 380 zł, łącznie z dodatkiem stażowym. 
Przypomnijmy, że do tej pory marszałek zarabiał 
około 11,5 tysiąca złotych.  /mł/
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Znalazła się…
Chwile grozy przeżyła 53-letnia mieszkanka 
Ostrowca Świętokrzyskiego, która powiadomi-
ła mundurowych o zaginięciu wnuczki. Pozo-
stawiła na chwilę śpiące dziecko w domu i po-
szła do sąsiedniego mieszkania, na tej samej 
posesji. Gdy wróciła po kwadransie, okazało 
się, że wnuczki nie ma. Na miejsce natychmiast 
pojechali policjanci, którzy szybko odnaleźli 
dziewczynkę… w szafce. – Drzwiczki do mebla 
zastawione były konikiem bujanym. Szukając 
wnuczki kobieta była tak zdenerwowana, że 
przestawiła zabawkę i ostatecznie zapomniała 
zajrzeć do szafki – wyjaśnia Ewelina Wrzesień 
z KPP w Ostrowcu.  /ar/

Kłusownik poszukiwany
Niepokojące zgłoszenie trafiło do świętokrzy-
skich strażaków w ostatni poniedziałek, 22 li-
stopada. Okazało się, że samica jelenia wpadła 
we wnyki w okolicy zbiornika Rejów w Skar-
żysku-Kamiennej. – Łania była bardzo osłabio-
na, trafiła pod opiekę weterynarza – informuje 
Marcin Nyga, naczelnik Wydziału Operacyjne-
go Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kielcach. Policja wykonała oględzi-
ny i zabezpieczyła wnyki, a skarżyscy munduro-
wi prowadzą postępowanie w tej sprawie. /ar/
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elektrycznych tkwi ogromna moc przetwarza-
nia. W słojach zobaczymy między innymi ma-
teriały wykorzystywane do produkcji lodówek. 
Zwracamy też uwagę na pszczoły, dzięki któ-
rym możliwie jest życie na ziemi – opowiada 
Karolina Kędzierska z Fundacji Odzyskaj Środo-
wisko. Ekspozycja to część akcji „Do ekologii 
przez geologię”.  /ar/

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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INFORMUJE
Od soboty 27 listopada 2021 roku  wprowadzone zostaną następujące zmiany w kursowaniu autobusów 
komunikacji miejskiej: 
•  W związku z zakończeniem prac drogowych, autobusy linii 5 zostają przekierowane na dotychczasową trasę 

(przez ulicę Warszawską) do pętli przy ulicy Szybowcowej. Nie będą już kursowały ulicami Jaworskiego  
i Radomską.

• zmianie ulegają godziny kursowania autobusów podmiejskich linii 14, 28, 45. 
Rozkłady jazdy dostępne  są  na stronie www.ztm.kielce.pl

z Avenger’sów czy bohaterowie filmów Marvela. Chętnie wybie-
rany jest też interaktywny zestaw „Czytaj z Albikiem” – wylicza 
Robert Woś ze sklepu Zabawki z Klasą.
A na tym wcale nie koniec, bo…
- Duże powodzenie wciąż mają gry planszowe. Są takie, które 
pochłoną na kilka godzin uwagę całej rodziny, ale i takie przy 
których dziecko samo zapomni o całym świecie. Z kolei puzzle 
w różnych odmianach to zabawka, która jest chętnie wybierana 
przez cały rok, przy każdej okazji. Zaprzyjaźniliśmy się z nią 
ponownie w czasie epidemii – mówi Robert Woś.
Wśród najmłodszych dzieci dużą popularnością cieszą się od 
lat także maskotki z miękkiego pluszu. Oprócz tego oczywiście 
gryzaki, grzechotki i inne zabawki sensoryczne. Ale uwaga! 
Ważne, by wykonane były z bezpiecznych materiałów.
- W przypadku gryzaków, farby, którymi są pokryte muszą być 
przygotowane na bazie soi, a silikon powinien być medyczny. 
Rodzice bardzo zwracają na to uwagę, widzimy że zdają sobie 
sprawę z tego, iż zabawki wykonane z niskiej jakości materia-
łów mogą zaszkodzić dzieciom – stwierdza Robert Woś. Nasz 
rozmówca zwraca również uwagę na to, że dużym zaintereso-
waniem cieszą się zabawki, które pobudzają kreatywność dzieci. 
- Na przykład GraviTrax, czyli kulka, dla której buduje się tor, 
a ona się po nim porusza. Można tu tworzyć spadki i skocz-

Grudzień za pasem i rodzice wiedzą, 
że rozpoczyna się mikołajkowe 
szaleństwo. Sklepy z zabawkami kuszą 
oszałamiającą ofertą, a nie brakuje 
i innych, czasem bardzo nietypowych 
propozycji na prezent. Jak się odnaleźć 
wśród bogatej oferty? Podpowiadamy!au
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Zabawki – to nieśmiertelny pomysł dla najmłodszych dzieci. 
W sklepach z akcesoriami dla maluchów znajdziemy ich sze-
roki wybór, w różnych kategoriach wiekowych. I jedno jest 
pewne: nieprzerwanie, od kilku lat królują bohaterowie z bajek. 
W wielu wariantach: maskotek, puzzli, figurek i czego tylko 
dusza zapragnie…

USZCZĘŚLIWIĆ NAJMŁODSZYCH…
- Niekwestionowanym zwycięzcą wciąż pozostaje Psi Patrol, 
już chyba czwarty rok z rzędu. Jest wprost uwielbiany przez 
dzieciaki i wciąż znajduje się na topie. Niesłabnącym zaintereso-
waniem cieszy się również Świnka Peppa, Pucio, różne postaci 
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Prezentów moc!

nie - to świetna zabawa, a jednocześnie znakomita lekcja praw 
fizyki. Na topie wciąż pozostają też najróżniejsze roboty, a także 
klocki Lego czy samochody i tory wyścigowe. W tej kategorii 
nieustannie króluje Hot Wheels – ocenia Robert Woś.
Wśród zabawek cieszących się niesłabnącą popularnością pan 
Robert wymienia również lalki L.O.L oraz Barbie. Dodaje też, 
iż klienci chętniej wybierają od jakiegoś czasu nieco droższe 
prezenty dla najmłodszych, ale za to  lepszej jakości. Przedział 
cenowy takich zabawek waha się w graniach 50-300 złotych.

NIETYPOWY PREZENT DLA… KAŻDEGO
Szukając wymarzonego prezentu dla malucha (choć nie tyl-
ko), warto rozważyć także zaserwowanie mu… ekscytującego 
przeżycia. Pomogą nam w tym vouchery, w ramach których do 
wyboru mamy moc najróżniejszych atrakcji. Dla siebie znajdą 
coś i młodsi, i starsi, bo w ofercie są wizyty w parkach tram-
polin czy przejażdżki… mini-traktorami. Do wyboru mamy 
również atrakcje, w których może uczestniczyć cała rodzina, 
takie jak wyprawa do Farmy Iluzji, rodzinny lot balonem czy 
pasjonująca przygoda w wirtualnym świecie. 
Dla fanów piłki nożnej niezapomniane może być też wprowa-
dzenie na murawę zawodników swej ulubionej drużyny piłki 
nożnej (bo i takie atrakcje można znaleźć), a dla miłośnika 
słodkości – na przykład odwiedziny w kieleckiej Manufak-
turze Słodyczy. Nie brakuje także propozycji najróżniejszych 
kursów i warsztatów. Gdzie szukać takich cudów? Oczywiście 
w internecie: 
„Zamiast kolejnego przedmiotu, który będzie zbierał kurz, 
podaruj dziecku przeżycie, które da mu moc radości! To lep-
sze od elektroniki, której z pewnością ma już pod dostatkiem. 
Prezenty dla dzieci w formie przeżyć to również super sposób 
na rozładowanie energii, zapewnienie odpowiedniej dawki ru-
chu, a nawet rozwój nowych umiejętności”, czytamy na stronie 
wyjatkowyprezent.pl.
Vouchery na prezent możemy też zamówić online lub kupić 
stacjonarnie w Galerii Echo w Kielcach. Ceny zaczynają się od 
około 35 złotych, a ważność wejściówek to 12 miesięcy. 

MIKOŁAJ WE WŁASNEJ OSOBIE…
Wizyta Mikołaja to świetna propozycja dla rodziców, których 
dzieci chciałyby się osobiście przekonać o jego istnieniu. Bo 
przecież dorośli chyba się z tym zgodzą: sam prezent to jeszcze 
nie wszystko. Ważne jest to, kto go wręcza. A więc odwiedziny 
Mikołaja są niezwykle wskazane, w niektórych przypadkach 
wręcz niezbędne, bo dzieci szybko dziś dorastają i mogłyby 
zbyt pochopnie ulec złudnemu przekonaniu, iż Mikołaj nie 
istnieje, co byłoby - zgódźmy się z tym - niemiłą niespodzianką 
dla mamy i taty.
- Usługa wizyty naszego świętego Mikołaja jest ogromnie popu-
larna w okresie świątecznym. Odwiedza on maluchy z wielkim 
workiem pełnym prezentów i obdarowuje nimi, ale oczywiście 
tylko grzeczne dzieci. Na początku rozmawia z nimi sondażo-
wo: pyta o to, jak sprawowały się w ciągu roku, prosi o zaśpie-
wanie piosenki lub wyrecytowanie wierszyka. Dopiero później 
następuje spektakularne otwarcie prezentów i sprawdzenie czy 
zgadzają się z zapotrzebowaniem wystosowanym przez dziecko 
w liście do Mikołaja – opowiada Mateusz Lutwin, właściciel 
firmy MAT-ART. PM
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Wysoka jakość Wysoka jakość 
w najlepszej ceniew najlepszej cenie

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

Do 
końca roku 

kup w starych 
cenach

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

Czas wizyty świętego zależy od tego, ile dzieciaków będzie ob-
darowanych prezentami. A bywa, że jest to kilkudziesięciu ma-
luchów w całym mieście, więc Mikołaj musi się nieźle nalatać. 
- Nie mamy bowiem żadnych limitów czasowych, a dzieci, 
których kreatywność jest wręcz niewyczerpana, zadają często 
takie mnóstwo pytań odnośnie pracy świętego Mikołaja i całej 
Fabryki Elfów, że świętemu schodzi trochę czasu na tłumacze-
niach. Dodam tylko że jest on naprawdę bardzo realistyczny 
i dzieciaki są nim wprost zachwycone – zapewnia Mateusz 
Lutwin. A my dodajmy, że cena wizyty Mikołaja rozpoczyna 
się od około stu złotych.

…ALBO ONLINE
Internet daje nam także inne możliwości sprawienia radości 
dzieciakom czekającym na prezent lub wizytę świętego Mi-
kołaja. W Sieci znajdziemy możliwość zamówienia spersona-
lizowanego filmiku z przesłaniem dla naszej pociechy, listu, 
a nawet rozmowy ze świętym Mikołajem. Zamawiając film czy 
zdjęcie podajemy imię i wiek małego obdarowywanego, kilka 
informacji o dziecku, a także własny przekaz wychowawczy. 
W nagraniu pojawiają się również zdjęcia i opowieści świętego 
Mikołaja. 

***
Jak więc widać - liczba propozycji na Mikołajki może przypra-
wić o  prawdziwy zawrót głowy. Nie powinniśmy więc mieć 
problemu z tym, by  zobaczyć na buzi naszego dziecka otwie-
rającego prezent prawdziwy uśmiech szczęścia… 
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Będą zmiany w rozkładzie
12 grudnia wchodzi w życie nowy rozkład jazdy, opubliko-
wany przez PKP PLK. Pasażerów w naszym województwie 
czeka wiele zmian. Oto one:
Na stację Końskie po dwunastu latach powrócą pociągi pasa-
żerskie. Pierwszy z nich, do Łodzi, wyruszy o godzinie 4:44. 
Pozostałe kursować będą także do Skarżyska Kamiennej, 
Tomaszowa Mazowieckiego i Opoczna.
Po okresie jesiennym wróci także pociąg do Zakopanego – IC 
Karłowicz. Na tej trasie będzie kursował nowoczesny skład 
zespolony Stadler Flirt, znany z połączeń relacji Olsztyn-Kra-
ków. Odjazd o godzinie 7:56. Do 21 grudnia od Krakowa 
obowiązuje zastępcza komunikacja autobusowa.
Nie będzie już szybkich pociągów Regio „Ostaniec” i „Łysi-
ca” do Katowic, jadących przez Centralną Magistralę Kole-
jową. Połączenia regionalne poprowadzą przez Jędrzejów, 
Sędziszów i Olkusz. Dobrą wiadomością jest dodatkowy kurs 
do Buska Zdroju; ten pociąg będzie zaczynał bieg w Często-
chowie. Składy do uzdrowiska odjadą o godzinie 5:05, 8:28, 
12:48 i 16:22. 
Zmiany czekają podróżujących z Kielc do Warszawy – poran-
ny pociąg TLK Nida wyruszy o półtorej godziny później niż 
w dotychczasowym rozkładzie jazdy, bo o 5:46. W związku 
z trwającym remontem Warszawskiego Węzła Kolejowe-

Zaproponował on miastu, by zamiast mieszkań socjalnych 
stworzyć w tym miejscu lokale chronione dla osób z niepeł-
nosprawnościami, które lepiej „wkomponują się w działal-
ność budynku i nie będą uciążliwe dla otoczenia”. Zwrócił 
również uwagę na możliwość pozyskania funduszy na ten 
cel z programów, które jednocześnie pozwoliłyby na upo-
rządkowanie przestrzeni wokół budynku, między innymi 
budowę parkingu. Miasto tłumaczy, że stworzenie miejsc 
parkingowych jest w planach ratusza.
– Projekt obejmuje również budowę nowej altany śmietni-
kowej i przeorganizowanie ciągów komunikacyjnych wo-
kół przedmiotowego budynku – informuje wiceprezydent 
Bożena Szczypiór.
A co z  mieszkaniami dla osób z niepełnosprawnościami?
– Tego typu mieszkania zajmują lokatorzy, którzy są pod-
dani wnikliwej weryfikacji. Ponadto MOPR w innej części 
budynku planuje powstanie mieszkań chronionych. W nich, 
poza zapewnieniem bezpiecznego miejsca pobytu, miesz-
kańcy będą objęci całodobową opieką, terapią indywidualną 
i grupową, treningami umiejętności społecznych – dodaje 
wiceprezydent.
MOPR jest w trakcie przygotowywania wniosku do pro-
gramu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, z którego miasto 
chce pozyskać środki na ten cel. 

W zlokalizowanej przy ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
dawnej Szkole Podstawowej nr 30 miasto planuje urządzić 
ponad dwadzieścia mieszkań komunalnych. Pomysł nie 
wszystkim się podoba.
– Miałem dużo interwencji od mieszkańców osiedla Świę-
tokrzyskiego. Są oni przeciwni usytuowaniu mieszkań ko-
munalnych w tym budynku. Zwracają uwagę, że obecnie 
znajdują się tam już pomieszczenia dziennego pobytu osób 
z Alzheimerem, a także wynajmowane są pomieszczenia na 
rehabilitację oraz różnego rodzaju zajęcia dla dzieci i rodzi-
ców – tłumaczy radny Marian Kubik.

Nie chcą mieszkań...

go, z Kielc nie dojedziemy na stację Warszawa Centralna 
– większość pociągów zatrzyma się na stacjach Warszawa 
Służewiec, Warszawa Zachodnia, Warszawa Śródmieście, 
Warszawa Wschodnia. Nocny TLK Ustronie, jadący do 
Kołobrzegu przez stolicę, będzie miał przystanek tylko na 
Dworcu Wschodnim.
Nowy rozkład jazdy pociągów jest dostępny na stronie portal-
pasazera.pl. W najbliższych dniach zostanie także wywieszony 
na stacjach i przystankach kolejowych. 
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PROJEKT „STOP WIRUSOWI!”. JEST WIĘCEJ ŚRODKÓW 
NA BEZPŁATNE WYMAZY COVIDOWE ORAZ BADANIA 

PRZECIWCIAŁ SARS-COV-2
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał nieco 
ponad 300 tysięcy złotych dodatkowego, unijnego 
dofinansowania dla Regionalnego Centrum Naukowo 
– Technologicznego w Podzamczu. Pula środków 
przekazanych w ramach projektu „Stop wirusowi!” 
została zwiększona dzięki korzystnemu kursowi euro. 
To oznacza, że do końca roku mieszkańcy regionu nadal 
będą mogli wykonywać bezpłatne badania w kierunku 
przeciwciał SARS-Cov-2 oraz wymazy covidowe.

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne bierze udział 
w projekcie własnym Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop 
wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w wo-
jewództwie świętokrzyskim”. W ramach projektu od marca ubie-
głego roku wykonuje darmowe wymazy covidowe, a od początku 
maja bieżącego roku również darmowe badania określające po-
ziom przeciwciał wirusa SARS-CoV-2 w klasie IgG. - Dzięki po-
zyskanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego środkom 
i doposażeniu laboratorium RCNT w niezbędny sprzęt konieczny 
do przeprowadzania testów, pracownicy ochrony zdrowia, pa-
cjenci, a także wszyscy mieszkańcy naszego regionu właściwie od 
samego początku wybuchu pandemii mogą wykonywać bezpłatne 
testy w kierunku wykrycia koronawirusa, a od kilku miesięcy 
również darmowe badania na przeciwciała SARS-Cov-2. W ra-
mach uruchomionego przez nas projektu doposażyliśmy też nasze 
placówki medyczne w dodatkowy sprzęt ratujący zdrowie i życie 
mieszkańców, a także w środki ochrony osobistej. Zwiększyliśmy 
również dostęp do informacji o profilaktyce zarażeń koronawiru-
sem wśród mieszkańców - mówi marszałek województwa świę-
tokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Dzięki korzystnemu kursowi euro i zwiększonemu dofinansowaniu projektu mieszkańcy 
regionu nadal mogą wykonywać darmowe testy wykrywające koronawirusa, a także 

darmowe testy oznaczające poziom wytworzonych przeciwciał.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na walkę z pandemią pozyskał już blisko 38 milionów złotych unijnego dofinansowania w ramach projektu „Stop wirusowi!”

    

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

 Na walkę z koronawirusem samorząd województwa święto-
krzyskiego pozyskał już ponad 38 milionów złotych unijnych 
środków w ramach projektu „Stop wirusowi!”. - W ostatnim czasie 
decyzją Zarządu Województwa przekazaliśmy kolejne unijne dofi-
nansowanie dla RCNT w wysokości nieco ponad 300 tysięcy zło-
tych. Wygospodarowanie dodatkowych środków umożliwił nam 
korzystny kurs euro. To pozwoliło na znaczne zwiększenie liczby 
darmowych testów dla mieszkańców regionu, jakie przeprowadza 
placówka, co jest niezwykle istotne patrząc w ostatnim czasie na 
dynamikę wzrostu zakażeń. Jesteśmy jedynym województwem, 
w którym testy na obecność koronawirusa oraz wykrycie prze-
ciwciał SARS-Cov-2 wykonuje się za darmo – podkreśla Renata 
Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.
 W ramach realizacji projektu „Stop wirusowi!” w sumie zaku-
pionych zostanie 62 tysiące 864 testy na obecność koronawirusa 
i 12 tysięcy testów na  przeciwciała SARS-Cov-2.

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.
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komunikacja

Wsiądziemy na miejskie rowery!
Mieszkańcy stolicy województwa 
świętokrzyskiego mogą korzystać 
z hulajnóg, skuterów, a nawet 
samochodów na minuty. Do pełni 
szczęścia brakowało im tylko… 
miejskich rowerów. O uruchomienie 
tego typu wypożyczalni kielczanie 
zabiegali od lat. Ta ma ruszyć w maju 
przyszłego roku

Przypomnijmy: w 2019 roku Kielce otrzymały ponad 
osiemnaście milionów złotych unijnego dofinansowania 
na stworzenie wypożyczalni rowerów miejskich i dziewięciu 
odcinków ścieżek rowerowych. W ramach inicjatywy w mie-
ście miało pojawić się minimum dwieście dwukołowców, 

BLISKO I TANIO
Wypożyczalnia powinna ruszyć wiosną 2021 roku. Finalnie 
zacznie funkcjonować w maju przyszłego roku.
– Mam nadzieję, że rowerem miejskim pojedziemy już 1 
maja, przynajmniej takie są plany. W tym miesiącu ogłosimy 
przetarg na dostawę dwustu pięćdziesięciu dwukołowców 
– mówi Przemysław Chmiel, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji.

Wśród nich królować będą oczywiście tradycyjne rowery. 
Miasto planuje zakupić również 25 pojazdów ze wspoma-
ganiem elektrycznym, pięć typu tandem (pozwalających na 
jazdę we dwójkę) i dziesięć typu cargo ze skrzynią z przodu 
(umożliwiających na przykład transport zakupów, ale rów-
nież przewóz dzieci bez dodatkowego fotelika).
– W mieście zostanie wyznaczonych ponad pięćdziesiąt stref 
parkingowych, w nich mieszkańcy będą mogli zostawiać 
rowery. Strefy zostaną podzielone na trzy kategorie. Pierwsza 
to duże stacje ze stojakami oraz mapami, przeznaczone dla 
turystów (zlokalizowane w centrum – na rynku oraz przy 
dworcach, wskazujące miejsca, które warto odwiedzić na ro-
werach). Druga kategoria to stacje ze stojakami fizycznymi, 
które umożliwiają przypięcie roweru, nie tylko tego z naszej 
wypożyczalni, ale też prywatnego. I trzeci rodzaj stacji to 
tak zwane stacje wirtualne, widoczne w aplikacji, oznaczone 
totemem oraz miejscem do bezpiecznego pozostawienia 
roweru miejskiego – wylicza Chmiel.
Na dużych osiedlach stacje dla rowerów zostaną rozmiesz-
czone co trzysta metrów, tak by w ciągu pięciu minut po 
wyjściu z domu każdy mógł ją znaleźć. Rowery miejskie, 
podobnie jak hulajnogi czy skutery, będą aktywowane po-
przez aplikacje na telefon. – Po zarejestrowaniu i doładowa-
niu środków lub podpięciu karty płatniczej będzie można 
rower uruchomić, a później zakończyć podróż – tłumaczy 
dyrektor.
Ceny wypożyczenia jednośladu mają być konkurencyjne 
w stosunku do tych proponowanych przez komunikację 
miejską. Władze Kielc chciałyby bowiem, by jak najwięcej 
osób wybierało ten środek transportu do poruszania się po 
stolicy województwa świętokrzyskiego.

SPRAWNIEJ I WYGODNIEJ
Do maja w Kielcach ma poprawić się również infrastruktu-
ra rowerowa. – W ramach projektu zrealizujemy w sumie 
dziewięć odcinków ścieżek rowerowych. Jesteśmy już po 
wyłonieniu wykonawcy na trzy pierwsze odcinki w ramach 
tego zadania – dwa w ciągu alei Solidarności i jeden łącznik 
Sikorskiego i Jana Nowaka-Jeziorańskiego, tak aby była moż-
liwość dojechania do centrum – informuje Tomasz Zboch, 
pełnomocnik prezydenta ds. infrastruktury rowerowej.
– Otworzyliśmy też ofertę na dwa kolejne odcinki – aleję 
Szajnowicza-Iwanowa (od Puscha do Grunwaldzkiej) i od-
cinek Weterynaryjnej. W tej chwili analizujemy oferty. Jeśli 
chodzi o ulicę Sandomierską i Warszawską, prace nad doku-
mentacją są na zaawansowanym poziomie. Ścieżki rowerowe 
powstaną również w ciągu alei Solidarności do Tysiąclecia 
Państwa Polskiego i ulicy Jarońskich – dodaje Zbroch.
Jeśli więc planowaliście zakup roweru na wiosnę, poczekaj-
cie. Być może warto.  
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WSZECHSTRONNA POMOC NA STARCIE
Niezależność. Uważam, że to jeden z koronnych argumentów prze-
mawiających za założeniem własnej firmy. Teraz pracuję na swo-
im, dla siebie i na siebie – mówi Małgorzata Ludynia, kosmetolog, 
linergistka i właścicielka salonu „Recepta Piękna” w Chmielniku. 
Pani Małgorzata w 2020 roku uzyskała dotację na rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej w ramach projektu pt. „HerOSI Biznesu” re-
alizowanego przez Akademię Przedsiębiorczości w Starachowicach 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego. Oprócz bezzwrotnej dotacji w kwocie 23 tysięcy 
złotych, pani Monika otrzymała wszechstronne przygotowanie do 
prowadzenia działalności na własny rachunek. Dzięki comiesięcz-
nemu wsparciu pomostowemu przez pierwszy okres działalności, 
mogła sfinansować m.in. składki ZUS, koszty księgowe, eksploatacji 
lokalu i urządzeń, oraz reklamy i promocji. „-Przed otrzymaniem 
dotacji uczestniczyłam w szkoleniu, na którym poznałam m.in. 
obowiązujące przepisy księgowe i podatkowe” – dodaje pani Mał-

Na swoim – na siebie i dla siebie!
Niewielkie warsztaty usługowe i produkcyjne, 
biura rachunkowe i salony kosmetyczne, 
sklepy, które dzięki niszowemu asortymentowi 
i indywidualnemu podejściu do klienta 
wytrzymują konkurencję wielkich, sieciowych 
„graczy”. Gdy zagłębimy się w ich historię 
-  często okazuje się, że powstały dzięki 
dotacjom uzyskanym w ramach Funduszy 
Europejskich.

gorzata. „-Mój salon był strzałem w dziesiątkę. Z pomocą ekspertów 
przebrnęłam formalności i teraz koncentruję się na dalszym rozwoju 
mojej firmy”.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 
URUCHAMIA KOLEJNE PROJEKTY 
W naszym regionie, dzięki dotacjom z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego, założono już 5 i pół 
tysiąca nowych firm. Już wkrótce dołączy 347 następnych. Woje-
wódzki Urząd Pracy w Kielcach uruchamia kolejną edycję projektów 
dotacyjnych dla osób po 30-stym roku życia. Udział w nich mogą 
wziąć mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, którzy ukończyli 
30 rok życia i pozostają bez zatrudnienia (zarejestrowani i niezare-
jestrowani w urzędach pracy jako bezrobotni). Co najmniej 20 % 
uczestników projektu będą stanowić bezrobotni, poszukujący pracy 
(pozostający bez zatrudnienia) lub bierni zawodowo którzy utracili 
zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

NAZWA 
INSTYTUCJI

ADRES, 
NUMER 

TELEFONU

NAZWA 
PROJEKTU

Agencja Rozwoju 
Regionalnego 

w Starachowicach

ul. Mickiewicza 1a
27-200 Starachowice

tel. 41 274 46 90

Samozatrudnienie 
Twoją szansą

Krajowe Stowarzy-
szenie Wspierania 
Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2a 
26-200 Końskie
tel.  41 375 14 55

Dotacje na start

Regionalna Izba 
Gospodarcza w Sta-

rachowicach

ul. Murarska 11
27-200 Starachowice 

tel. 41 274 04 08
Aktywni w biznesie

Świętokrzyskie 
Centrum Innowacji 

i Transferu Technologii

ul. Studencka 1
25-409 Kielce

tel. 41 343 29 10

Mam pomysł 
na firmę

Akademia 
Przedsiębiorczości

ul. Targowa 18/5
25-520 Kielce, 
tel. 506976134

Czas na własny 
biznes

PODMIOTY UDZIELAJĄCE DOTACJI NA PODSTA-
WIE UMÓW Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY:

 Małgorzata Ludynia – uczestniczka projektu „HerOSI Biznesu”, 
właścicielka „Recepty Piękna” w Chmielniku.

Artykuł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego.

Aleksandra Marcinkowska 
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Kielcach 

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej to uznany i skuteczny sposób wspar-
cia osób przedsiębiorczych, którym brakuje 
środków na „start”. Sukces biznesu może 
tkwić w innowacyjności, wprowadzaniu na 

rynek nowych technologii, czego przykładem są np. start–upy. Równie 
dobrze można odnieść sukces wykorzystując wysoki popyt na standardowe 
produkty jak np. prace budowlano – wykończeniowe lub usługi branży 
beauty. Rynek staje się coraz bardziej wymagający. Dla klientów ważna 
jest dostępność i personalizacja oferty według indywidualnych oczekiwań 
konsumentów. To otwiera pole działania dla nowych firm, których zało-
życiele doskonale rozumieją aktualne potrzeby rynku, zyskując przewagę 
konkurencyjną.

    

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
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Unijne szanse 
dla młodych 
fachowców

Specjalistyczne kursy zawodowe, 
zajęcia pozalekcyjne, ale przede 
wszystkim nabycie praktycznych 
umiejętności podczas płatnych 
staży – to możliwości, z jakich mogli 
i w dalszym ciągu mogą korzystać 
uczniowie świętokrzyskich techników 
i szkół branżowych, dzięki funduszom 
z Unii Europejskiej

Szkolnictwo zawodowe od zawsze stanowi ważny element 
każdego systemu edukacji. Dzięki niemu możemy korzystać 
z usług profesjonalnych mechaników, fryzjerów, kucharzy 
czy hydraulików. Przez ostatnich kilkanaście lat mogliśmy 
usłyszeć różne opinie na temat poziomu tego typu nauczania. 
Przyjrzyjmy się jednak, jak szkolnictwo zawodowe zmieniane 
jest przez dofinansowanie z Unii Europejskiej.

MILIONY ZŁOTYCH, TYSIĄCE UCZNIÓW
Zacznijmy od garści informacji i statystyk. Z pieniędzy w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 skorzystało w naszym 
regionie ponad 14 tysięcy uczniów techników i szkół bran-
żowych, a świętokrzyska edukacja zawodowa otrzymała 112 
milionów złotych. Dzięki temu zrealizowano 120 projektów. 
Zaangażowało się w nie 218 szkół branżowych i techników, 

RENATA JANIK,
Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego:  
– Dzięki funduszom unijnym i ciężkiej pracy wiele osiągnęliśmy przez ostatnie lata, ale 
potrzeby są wciąż duże. Dlatego w nowym programie, zaplanowanym na lata 2021-2027, 
chcemy przeznaczyć na nasze szkolnictwo zawodowe 30 mln euro. Jestem przekonana, 
że dzięki tym pieniądzom świętokrzyskie szkoły branżowe i technika będą mogły jeszcze 
lepiej kształcić młodzież z naszego regionu. W nadchodzących latach dzięki funduszom UE 
kolejni uczniowie skorzystają z zajęć i staży, a nauczyciele z profesjonalnych kursów. Szkoły 
będą mogły zaś kupować najnowocześniejszy sprzęt do prowadzenia zajęć.   
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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
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które kształcą przyszłych pracowników w kluczowych dla 
naszego regionu specjalnościach. Dało to możliwość dosto-
sowania poziomu nauczania do współczesnych standardów 
i realiów rynku pracy. Szkoły mogły pozwolić sobie na zakup 
nowoczesnego sprzętu oraz wyposażenie swoich pracowni 
i warsztatów, dzięki czemu nauka wykraczała poza standardo-
we ramy programowe. Uczniowie mogli również brać udział 
w płatnych stażach. Łącznie, od początku realizacji  RPO, 
w stażach u pracodawców wzięło udział ponad 5,5 tysiąca 
uczniów z naszego regionu. Z licznych projektów korzystali 
jednak również nauczyciele i instruktorzy zawodu. W stu-

ANDRZEJ 
BĘTKOWSKI,
Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego:  
– Projekty Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woj. 
Świętokrzyskiego zapewniają 
uczniom szkół zawodowych 
lepszy start, głownie dzięki 
specjalistycznym kursom 
i stażom zawodowym. Cie-
szy też fakt, że z możliwości 

rozwoju zawodowego, jakie dają fundusze unijne, korzystają 
nauczyciele i instruktorzy zawodu, kształcący młodzież w świę-
tokrzyskich szkołach branżowych i technikach.

Ci, którzy wybrali zawód ekonomisty, uczą się języka angiel-
skiego biznesowego, a także podstaw rachunkowości korpo-
racyjnej. Wszyscy uczestnicy skorzystają także z doradztwa 
zawodowego i personalnego.
– Uczniowie w wakacje odbywali płatne staże zawodowe 
u pracodawców. To dla nich wielkie szansa, ale i korzyść po-
nieważ mogą zarobić 2500 złotych - mówi Ewa Borkowska, 
koordynator projektów unijnych z Zespołu Szkół Ekono-
micznych im. Mikołaja Kopernika. – Do tej pory nie byli na 
żadnych praktykach, więc to pierwsze zetknięcie z normalną 
pracą. Uczniowie byli zadowoleni. Zdarza się, że po okresie 
edukacji wracają do tych firm i znajdują tam zatrudnienie. 
W projekcie uczestniczy także dziewięciu nauczycieli. Dla 
pedagogów, kształcących na kierunku dotyczącym reklamy, 
zaplanowano studia podyplomowe z zakresu grafiki kompu-
terowej, reklamy i nowych mediów, ponadto zaawansowany 
kurs fotografii reklamowej. Dla nauczycieli na kierunku tech-
nik ekonomista przewidziano szkolenie zawodowe z zakresu 
rachunkowości korporacyjnej.  
W szkole utworzono również trzy nowe pracownie:  nowych 
mediów i grafiki komputerowej, składu i druku cyfrowego, 
a także produktów reklamowych oraz symulującą nowoczesne 
centrum usług biznesowych dla firm. Wsparcie pozwoliło 
także na prace adaptacyjne.

W REGIONIE RÓWNIEŻ
Projekty realizowane są również w innych miejscach naszego 
regionu. Ponad dwa miliony 800 tysięcy złotych na ten cel 
otrzymał powiat kielecki. Dzięki tym pieniądzom poprawiono 
atrakcyjność kształcenia w szkołach i placówkach prowadzo-
nych przez powiat. Wzięło w nim udział 146 uczniów z Chę-
cin, Chmielnika, Łopuszna i Podzamcza oraz 55 nauczycieli 
i instruktorów.  Tutaj również uczestnicy mogli trafić na staż 
u pracodawcy, ale także wziąć udział w zajęciach dodatkowych 
oraz specjalistycznych kursach i szkoleniach. Możliwość po-
prawy swoich umiejętności mieli m.in. przyszli informatycy, 
kucharze, kierowcy, mechanicy, ekonomiści, czy fryzjerzy. 
Szkolnictwo zawodowe to fundament systemu edukacji, bez 
którego nasze społeczeństwo nie mogłoby funkcjonować. 
Miejmy nadzieję, że z roku na rok technika i szkoły branżowe 
będą kształciły coraz lepszych fachowców. 

diach podyplomowych, szkoleniach i kursach wzięło udział 
ponad 900 pedagogów.

NAUKA I… WYNAGRODZENIE
Grubo ponad milion złotych na realizację projektu „Praktyka, 
rozwój, kariera zawodowa” otrzymał np. Zespół Szkół Eko-
nomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach. Z projektu 
skorzysta łącznie 75 uczniów, którzy uczą się na kierunkach 
technik reklamy i technik ekonomista. Projekt rozpoczął się 
w lutym. Wszystko zostało podzielone na dwie tury. Przyszli 
specjaliści do spraw reklamy poznają tajniki podstaw fotogra-
fii, obróbki cyfrowej obrazu, czy projektowania stron i pod-
staw druku cyfrowego. Przejdą oni także szkolenie dotyczące 
zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. AP
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Wojewódzkie obchody Narodowego Święta 
Niepodległości, na które zaprosił wojewoda 
Zbigniew Koniusz, odbyły się w Kielcach. Ofi-
cjalną część uroczystości zorganizowano na 
Placu Wolności.
Przed południem wojewoda złożył wieniec 
przed kieleckim Pomnikiem Niepodległości, 
a główną część obchodów rozpoczęła msza 
święta w intencji Ojczyzny w bazylice kate-
dralnej. Po nabożeństwie wspólnie odśpiewano 

hymn państwowy na placu przed Muzeum Na-
rodowym. Uczestnicy uroczystości przemasze-
rowali następnie na Plac Wolności, gdzie przed 
pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego zło-
żono kwiaty i zapalono znicze. Wręczono także 
awanse na wyższe stopnie wojskowe.
Na zakończenie uroczystości, po defiladzie, od-
było się widowisko historyczne „Gloria Victis 
– Godni Pamięci III Powstanie Śląskie 1921-
2021”, które przygotował Kielecki Szwadron 
Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich 
przy wsparciu lokalnych Grup Rekonstrukcji 
Historycznych. Można było także posłuchać 
Koncertu Listopadowego w wykonaniu Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Krasocinie. Całość uroczystości 
uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży 
Granicznej.

PODZIĘKOWANIA 
DLA PRACOWNIKÓW 
SOCJALNYCH
Z okazji obchodów Dnia Pracownika Socjalne-
go wojewoda Zbigniew Koniusz uhonorował 
jednostki pomocy społecznej z naszego regionu 
i podziękował za codzienną pracę na rzecz osób 
potrzebujących wsparcia.
Podczas uroczystości wojewoda wręczył statu-
etki przyznane w trzech kategoriach: „ośrodek 
pomocy społecznej”, „dom pomocy społecz-
nej” oraz „placówka opiekuńczo-wychowaw-
cza”. Prestiżowe nagrody trafiły do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie, 

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

Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie oraz 
Domu Rodzinnego Nr 2 w Kielcach. 
W gronie wyróżnionych instytucji, które otrzy-
mały od wojewody listy gratulacyjne, znalazły 
się: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku, 
Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy 
Jędrzejów, Dom Pomocy Społecznej w Łagiew-
nikach, Dom Pomocy Społecznej w Woli Cza-
ryskiej, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza 
w Łoniowie oraz Placówki Opiekuńczo Wycho-
wawcze Nr 1 i 2 w Pacanowie. Wojewoda skie-
rował ponadto list z życzeniami do wszystkich 
pracowników jednostek pomocy społecznej 
w województwie świętokrzyskim. Dzień Pra-
cownika Socjalnego obchodzony jest 21 listopa-
da. To święto pracowników służb społecznych, 
a w szczególności pracowników socjalnych. 
Tego dnia Wojewoda Świętokrzyski dziękuje 
pracownikom socjalnym za wkład w budowanie 
systemu szeroko rozumianej polityki społecznej 
i zapobieganie wykluczeniu najsłabszych grup 
społecznych.

NOWY WÓZ DLA DRUHÓW
Ochotnicza Straż Pożarna w Klimontowie do-
stanie nowoczesny samochód ratowniczo-ga-
śniczy. Umowę dotyczącą dofinansowania zaku-
pu w wysokości 400 tys. zł podpisał wojewoda 
Zbigniew Koniusz z burmistrzem Klimontowa 
Markiem Goździewskim.
Koszt tego specjalistycznego wozu strażackiego 
to 1 mln 100 tys. zł. Na jego zakup klimontow-
scy druhowie otrzymali promesę od Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w wyso-
kości 400 tys. zł, a 300 tys. zł dołożył samorząd 
Klimontowa. Brakujące 400 tys. zł zostało prze-

kazane – na wniosek Wojewody Świętokrzy-
skiego – z rezerwy ogólnej budżetu państwa. 
OSP w Klimontowie została włączona w 1995 
r. do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego. Jak podkreślają druhowie, nowoczesny 
samochód pozwoli na usprawnienie ich dzia-
łań, co przyczyni się do podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu 
sandomierskiego.

ODBUDUJĄ 
USZKODZONE DROGI
Ponad 18 milionów złotych dla świętokrzyskich 
gmin i powiatów na zadania związane z usu-
waniem skutków klęsk żywiołowych – to efekt 
umów podpisanych przez wojewodę z samo-
rządowcami.
Pieniądze z rezerwy celowej budżetu państwa 
zostały przeznaczone na remonty oraz prze-
budowę dróg uszkodzonych podczas ulew 
i powodzi, które wystąpiły w naszym regionie 
latem tego roku. Rządowe wsparcie – w łącznej 
wysokości 18 180 000 zł – otrzymało 21 samo-
rządów na 53 lokalne inwestycje, w wyniku 
których zostanie wyremontowanych około 
35 km dróg gminnych i powiatowych. Ogólna 

wartość tych infrastrukturalnych przedsięwzięć 
to 22 155 860 zł.
Jak informuje Wydział Infrastruktury i Rozwo-
ju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
w 2021 roku nasze województwo otrzymało 
już środki w kwocie 8 568 000 zł, co pozwoli-
ło wykonać 23 najpilniejsze zadania związane 
z usuwaniem skutków czerwcowych nawał-
nic. Ponadto w latach 2016-2019 do regionu 
świętokrzyskiego trafiły pieniądze z rezerwy 
celowej budżetu państwa w łącznej wysokości 
269 539 197 zł, które zostały przeznaczone na 
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk ży-
wiołowych, w tym również na zabezpieczenie 
dna wąwozów przez erozją. Dofinansowanie to 
pozwoliło samorządom wykonać 1 328 zadań 
oraz wyremontować ponad 1000 km dróg po-
wiatowych i gminnych.
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Zioła pomogą w zimie

Zima za pasem, co oznacza, że przyroda wkrótce zapadnie w sen. Warto na ten 
czas zaopatrzyć się w zioła, które mogą być nie tylko dodatkiem wzbogacającym 
smak naszych potraw i napojów, ale też prawdziwą bombą witaminową

Okres późnej jesieni i początek zimy sprzyja zbiorom korzeni, 
kory drzew, nasion oraz dzikich owoców. I wbrew pozorom, 
opcji wcale nie brakuje. W tym czasie możemy zebrać mię-
dzy innymi owoce jałowca, dzikiej róży, pigwy, śliwkę tarninę, 
liście szpinaku, nasiona dziurawca czy też korzenie mniszka 
lekarskiego.
– Podczas zbierania ziół trzeba pamiętać o kilku rzeczach. 
Przede wszystkim zbierajmy je w miejscach, które nie są za-
nieczyszczone, z dala od ulic. Na zbiory wybierzmy suchy 
dzień. Unikajmy też roślin, których owoce i liście wyglądają 
na naruszone. Bierzmy też tylko tyle, ile potrzebujemy. Natura 
nie lubi marnotrawstwa – doradza pani Beata Baka, zielarka 
i ogrodniczka.

WITAMINOWA BOMBA
– Chociaż najbardziej przyjaznym okresem do zbiorów jest 
oczywiście lato, to również w listopadzie i grudniu znajdzie-
my sporo ziołowych skarbów. W tym okresie zbawienne dla 
naszego zdrowia mogą być na przykład owoce pigwy i dzikiej 
róży, które możemy dodać do herbaty. W połączeniu z mio-
dem i cytryną wspierają nasz układ odpornościowy i trawienny, 
przysłużą się też w walce z jesiennym przeziębieniem. Z kolei 
jagody jałowca i kora bzu czarnego obniżają ciśnienie krwi. 
Owoce jałowca dojrzałe są właśnie zimą. Po wysuszeniu można 
je stosować chociażby jako przyprawę do mięsa i marynaty. 
Z dzikich owoców możemy też zrobić soki i powidła. Są one 
prawdziwą bombą witaminową – dodaje pani Beata.
Z pomocą przyjdzie nam też dobrze wszystkim znana jemioła, 
jeden z symboli Świąt Bożego Narodzenia. Jak się okazuje, ta 
pasożytnicza roślina ma wiele prozdrowotnych zastosowań. 

 – Z jej ziela możemy zrobić przetwory, które wspomagają le-
czenie nadciśnienia tętniczego i cukrzycy, ale to nie wszystko. 
Owoce skutecznie pomogą w leczeniu odmrożeń. Co ciekawe, 
działanie jemioły jest uwarunkowane rodzajem drzewa, na któ-
rym pasożytuje – informuje zielarka. 

ZDROWE IGIEŁKI I KORA
Jak się okazuje, bardzo cenne w okresie zimowym  jest również 
igliwie.
– Igły sosny są powszechnie wykorzystywane do inhalacji, 
świetnie wspierają walkę z katarem, a także działają przeciwza-
palnie. W zimie sosnowe igły zyskują największe stężenie wita-
miny C. Możemy je również wykorzystać, dodając do herbaty. 
Cenne są także igiełki świerka, cedru i jodły. Mogą posłużyć 
do inhalacji, produkcji domowych maści i rozgrzewających 
napoi. Przysłużyć też może się nam kora brzozy, wierzby białej 
i kasztanowca – podpowiada zielarka. 
– Odwary z kory wierzby białej i brzozy pomogą nam w walce 
z jesiennymi infekcjami i gorączką. Podobnie działa palona kora 
i dym, który się ulatnia. Może piec w oczy, ale poczujemy się 
o wiele lepiej – doradza. 

***
Należy jednak pamiętać o tym, że zioła powinny zostać odpo-
wiednio przygotowane przed spożyciem.
– Niemal wszystkie wymagają suszenia. Zebrane rośliny rozkła-
damy na pergaminie, a gdy przeschną, zawiązujemy je w bukiety 
i rozwieszamy w miejscach suchych i ciemnych. Susz możemy 
przechowywać w pojemnikach lub papierowych torebkach – 
instruuje Beata Baka. 
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Lasy Państwowe – Dla Lasu Dla Ludzi

Polskie lasy pełnią różne funkcje: przyrodnicze, gospodarcze i społeczne. Są ostoją dzikiego życia – 
ponad 60% organizmów żywych jest związanych z lasem i zależnych od niego. Większość form ochrony 

przyrody znajduje się na obszarach leśnych. Lasy zaspokajają ludzkie potrzeby na drewno – znanych 
jest ponad 30 tysięcy sposobów jego wykorzystania. Można tu zbierać grzyby, owoce leśne i zioła. Każdy 

może w nich realizować swoje pasje – spacerować, biegać, jeździć rowerem, czy konno. To miejsce 
relaksu, obserwacji przyrodniczych i inspiracji artystycznych. Lasy Państwowe są powszechnie dostępne 

o każdej porze dnia i roku. Każdy Polak w maksymalnie 30 minut może dotrzeć do najbliższego lasu.

PRZYRODNICZE FUNKCJE LASU
Funkcje przyrodnicze to przede wszystkim zachowanie różno-
rodności biologicznej lasów, redukcja CO2, ochrona zasobów 
wody, przeciwdziałanie powodziom, zabezpieczenie gleb przed 
erozją i krajobrazu przed stepowieniem. 
W Lasach Państwowych znaczna część obszarów przez nie zarzą-
dzanych objęta jest różnymi formami ochrony przyrody. Dzięki 
staraniom m.in. leśników realizowanych jest wiele projektów doty-
czących małej retencji nizinnej, ochrony gatunków i siedlisk przy-
rodniczych. Całość zagadnień z zakresu ochrony przyrody ujęta 
jest w planie urządzenia lasu, a konkretnie w programie ochrony 
przyrody stanowiącym jego integralną część. Zadania ochronne 
realizowane są w uzgodnieniu z instytucjami odpowiedzialnymi 
za ochronę przyrody, we współpracy z regionalnymi dyrekcjami 
ochrony środowiska, organizacjami takimi jak parki krajobrazowe, 
czy organizacje ekologiczne.
Ogromnie ważnym zadaniem jest ochrona lasów. Największym 
zagrożeniem dla lasu jest ogień, dlatego ochrona przeciwpożarowa 
lasu oparta jest na sprawnym i skutecznie działającym systemie. 

Ale ogień to niestety nie jedyny problem. Choroby drzew, plagi 
owadów, presja cywilizacji, zanieczyszczenia przemysłowe, a także 
huragany, obfite opady śniegu czy susze to tylko część trudności, 
z którymi borykają się lasy. Odpowiednie zabiegi hodowlane i pie-
lęgnacyjne oraz właściwy sposób użytkowania lasu sprawiają, że 
lasy są trwałe i odporniejsze na zagrożenia.
Leśnicy konsekwentnie zmieniają skład gatunkowy drzew w pol-
skich lasach, dopasowując go lepiej do siedlisk, na których ro-
sną lasy. W wyniku tzw. przebudowy drzewostanów stale rośnie 
udział drzew liściastych w naszych lasach – w ciągu ostatnich 70 
lat zwiększył się z 13 do 24%. To sprawia, że lasy stają się bardziej 
różnorodne, sprzyja bogactwu przyrodniczemu, ale też czyni je 
bardziej odpornymi na różne zagrożenia, w tym wynikające ze 
zmian klimatycznych.
Każdego roku leśnicy sadzą prawie pół miliarda drzew. To 1000 
drzew na minutę w skali całego roku! Dzięki temu lasów w Polsce 
przybywa i zajmują już ponad 9,2 mln ha, pochłaniając 36 mln 
ton CO2 rocznie.
 
GOSPODARCZE FUNKCJE LASU
Lasy zajmują już 30% powierzchni naszego kraju, a ogromną więk-
szością z nich (77%) zarządzają Lasy Państwowe. Od prawie stu lat 
leśnicy, w myśl zasad zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki 
leśnej, dbają o polskie lasy. W dużej mierze dzięki ich staraniom 
lasów z roku na rok w Polsce przybywa, zwiększa się też ich za-
sobność. Po II wojnie światowej lesistość kraju wynosiła jedynie 
21%, a dziś lasy zajmują już bez mała 30% powierzchni Polski.
Fundamentalna zasada działania Lasów Państwowych to sa-
mofinansowanie, co oznacza, że LP utrzymują się z własnych 
przychodów, nie korzystają z dotacji, same zaś płacą do budżetu 
państwa i samorządów podatki rzędu 2 mld zł rocznie. Większość 
przychodów LP pochodzi ze sprzedaży drewna. Wracają one do 
lasu, przeznaczane na sadzenie i pielęgnowanie nowych drzew 
na odnawianych i zalesianych powierzchniach, ochronę lasów 
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przed różnymi zagrożeniami, ochronę przyrody czy rozbudowę 
infrastruktury turystycznej.
Gospodarka leśna zaspokaja społeczne potrzeby na drewno. To 
idealny surowiec, łączący w sobie piękno i praktyczność. Najważ-
niejsze jest to, że drewno jest surowcem ekologicznym, przyjaznym 
środowisku i w pełni odnawialnym. W miejsce każdego wycię-
tego na potrzeby gospodarki lub obywateli drzewa leśnicy sadzą 
co najmniej kilka nowych. W ten sposób las nie znika na trwałe 
z danego miejsca.

ocenie oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000.  
Nadleśnictwa RDLP w Radomiu posiadają dwa najważniejsze cer-
tyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC® oraz PEFC. Potwier-
dzają one, że gospodarka leśna prowadzona jest z poszanowaniem 
zasad zrównoważonego rozwoju i przepisów prawa, a drewno 
sprzedawane w nadleśnictwach jest produktem certyfikowanym.
 
SPOŁECZNE FUNKCJE LASU
Lasy Państwowe są ogólnodostępne. Leśnicy dostrzegają, że las to 
szczególnie ważne miejsce uprawiania turystyki, sportu i rekreacji 
oraz poznawania przyrody. Dzięki funkcji społecznej lasów Polacy 
mają możliwość obcowania z naturą i spędzania wolnego czasu 
na łonie przyrody. 
Lasy Państwowe podejmują szereg działań na rzecz turystyki 
i edukacji leśnej, bezpieczeństwa korzystających z lasów i pro-
mocji zdrowego trybu życia. Informacje z zakresu turystyki zostały 
udostępnione na mapach strony Banku danych o lasach www.
bdl.lasy.gov.pl oraz zamieszczone w portalu turystycznym Lasów 
Państwowych www.czaswlas.pl. 
Leśnicy prowadzą bezpłatną edukację leśną w ośrodkach i izbach 
edukacyjnych, na ścieżkach przyrodniczych i innych obiektach. 
Współpracują z różnymi organizacjami udostępniając teren 
i uczestnicząc w organizacji wielu wydarzeń sportowych i tury-
stycznych. 
Na terenie RDLP w Radomiu ogromne znaczenie mają też działa-
nia na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego 
lasów. Opracowywane są przewodniki i mapy turystyczne oraz 
inne wydawnictwa i aplikacje promujące turystykę leśną, w tym 
historyczną, takie jak projekt „Las historii. Czy wiesz, że?”. 
Lasy Państwowe promują także w pełni ekologiczną, naturalną 
i zdrową żywność pochodzącą z lasów w ramach specjalnego 
projektu „Dobre z Lasu”. 

***
Lasy Państwowe starają się godzić jednocześnie różne ocze-
kiwania społeczeństwa oraz potrzeby przemysłu drzewnego 
i rozwoju gospodarczego kraju prowadząc zrównoważoną, 
wielofunkcyjną gospodarkę leśną.
Każdy z nas jest inny i każdy z nas ma wobec lasu oczekuje 
innych rzeczy. Dlatego działania Lasów Państwowych mają na 
celu pogodzenie trzech funkcji lasu – przyrodniczej, gospodar-
czej oraz społecznej, tak by każdy w lesie znalazł to, czego mu 
w danej chwili potrzeba, a las jako całość trwał wraz ze swoim 
bogactwem przyrodniczym i łagodził skutki zmian klimatu. 
Wszystko robimy i dla lasu, i dla ludzi.

Lasy Państwowe pozyskują dziś 40 mln m3 surowca rocznie. To 
zaledwie 1,5-2% całych zasobów w lasach, którymi zarządzają. 
Jednocześnie w ciągu każdego roku w LP przyrasta znacznie więcej 
drewna, niż pozyskują – ok. 55 mln m3. Dzięki temu z biegiem 
czasu zasoby surowca rosną.
Dostarczenie drewna to główny cel gospodarczej funkcji lasów, ale 
nie jedyny. Las i pochodzące z niego drewno obecnie zapewniają 
pracę ok. 375 tys. osób, w dużej mierze mieszkańcom lokalnych 
społeczności. Wśród nich blisko 350 tysięcy to ludzie zatrudnie-
ni w prywatnych zakładach usług leśnych – pilarze, zrywkarze, 
operatorzy maszyn wielooperacyjnych i pracownicy tysięcy firm 
przerabiających drewno i produkty drewnopochodne.
Nadrzędną zasadą prowadzenia gospodarki leśnej zawartą w usta-
wie o lasach jest zachowanie trwałości lasu, czemu służą różne 
rodzaje prac, od pielęgnacji lasu, po działania z zakresu ochrony 
lasu, aż do takich, których celem jest odnawiania lasów. Wiele z tych 
zabiegów wiąże się z wycinaniem drzew, każda powierzchnia jest 
odnawiana, przez sadzenie lub naturalnie, a w lasach następuje 
przemiana pokoleń, zmienia się także skład gatunkowy – lasy są 
coraz bardziej odporne na zmiany klimatyczne.
Każde nadleśnictwo prowadzi wielofunkcyjną i zrównoważoną 
gospodarkę leśną, zgodną z przepisami prawa w oparciu o plan 
urządzenia lasu poddany w procesie powstawania strategicznej 
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Niestety, z roku na rok jej stan się pogarszał, a wydolność płuc 
lekarze oceniali na 24 procent. – Od dziecka moim drugim 
domem jest szpital. Częste zaostrzenia choroby odbierają mi 
radość codziennego życia. Walczę każdego dnia z całych sił. 
Moje płuca z roku na rok są jednak coraz słabsze – tłumaczyła 
Monika.

OGROMNA POMOC
Ale kobieta nie załamała rąk. Nie zrobiła również tego jej 
przyjaciółka Maja Kwiatkowska, która założyła zbiórkę na 
portalu SiePomaga. Od tamtego czasu siła pomocy i wsparcia 
dla Moniki rosła. Kobieta wystąpiła w programie „Sprawa 
dla Reportera” Elżbiety Jaworowicz. Na jej rzecz odbyło się 
między innymi wielkie morsowanie, a w internecie założona 
została specjalna grupa do licytacji na rzecz Moniki. Zbiórka 
zakończyła się sukcesem. Zebrano 900 tysięcy złotych.
– Po ponad roku zakończyliśmy tę zbiórkę. Ponadto udało 
się zebrać około trzysta tysięcy złotych w programie „Spra-
wa dla Reportera” pani redaktor Jaworowicz. Razem dało to 
sumę umożliwiającą mi całoroczne leczenie. Cieszę się, że 
jest możliwość kontynuacji leczenia, jednak nie w Polsce – 
tłumaczy Monika Luty i dziękuje wszystkim, którzy uczest-
niczyli w akcji. 
– Dziękuję każdemu kto zaangażował się w zbiórkę i mnie 
wsparł, dając siłę by wytrwać. Były chwile lepsze, ale i gorsze. 
Dobro jednak jest i powraca. Dziękuję, że daliście mi szansę 
i tę szansę wykorzystałam. Nie każdy ma taką możliwość jak 
ja i dlatego apeluję do ministra zdrowia o refundację leków 
przyczynowych także w Polsce – dodaje.

NIE CHCĄ ŻYĆ W SZPITALU
Wspomniane leki działają i Monika jest tego dobrym przy-
kładem.
– Byłam na wózku, opiekowano się mną, noszono do łazienki, 
nic nie mogłam jeść i żyłam pod tlenem. Ważyłam 35 kilo-
gramów, a wydolność płuc wynosiła 20 procent. Obecnie, 
po rozpoczęciu leczenia, normalnie funkcjonuję. Ważę 50 
kilogramów, wydolność płuc osiągnęła już ponad 33 procent. 
Radzę sobie sama i to mnie cieszy. Każda osoba chora na mu-
kowiscydozę też tego pragnie. Nie chcemy życia w szpitalu, 
gdzie jesteśmy przywiązani do łóżek. W wielu krajach, i to 
nie tylko tych najbogatszych, leki na to schorzenie są refun-
dowane. Oby tak się stało również w Polsce – dodaje nasza 
rozmówczyni.
Miejmy nadzieję, że pozytywny finał zbiórki dla Moniki bę-
dzie początkiem zmian w podejściu do chorych na mukowi-
scydozę w naszym kraju. 

Mukowiscydoza jest śmiertelną i nieuleczalną chorobą. Jedy-
ny skuteczny sposób na poprawę stanu zdrowia i normalne 
życie to zażywanie bardzo drogich leków przyczynowych, 
które w Polsce nie są refundowane. Monika na roczne le-
czenie musi wydać grubo ponad milion złotych. Leki będzie 
przyjmować do końca życia.

BYŁO TRAGICZNIE
Chorobę zdiagnozowano u niej, kiedy miała pół roku. – Wy-
obraź sobie, że nie możesz złapać oddechu, że na głowę ktoś 
ci założył niewidzialny worek, który po prostu nie pozwala 
ci oddychać... Tak właśnie czuję się codziennie, bo każdy mój 
oddech zabiera mukowiscydoza – mówiła o swoim cierpie-
niu we wrześniu ubiegłego roku Monika. Choroba atakowała 
nie tylko płuca, ale niszczyła cały organizm, w tym trzustkę, 
wątrobę, nerki i jelita.

Monika ma drugie życie
Ponad milion 200 tysięcy złotych udało się zebrać na niezwykle drogie leki dla 
Moniki Luty, chorej na mukowiscydozę 25-latki z Bolmina. – Serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy mi pomogli – mówi Radiu eM Kielce
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PIĘKNA CÓRKA BOGA
– Uważam, że najważniejszym krokiem jest słuchanie Pana 
Boga, szczerość oraz ufność względem Niego. W każdej 
relacji niezbędna jest też współpraca - tak jak w przyjaźni, 
inicjatywa musi wypływać z obu stron – dodaje Ada.
Z Bożą pomocą i ogromnym zaangażowaniem, dziewczy-
na zmieniła postrzeganie siebie, zaczęła zauważać swoje 
piękno i wartość. Jak podkreśla, jest to ciężka praca i nie-
ustanny proces.
– Wcześniej bardzo siebie nie lubiłam, trudno było mi zro-
zumieć, że ktoś może mnie pokochać taką jaką jestem, nie 
umiałam zaakceptować swojej wrażliwości. Postanowiłam 
to zmienić. Dwa lata temu w czasie rekolekcji powiedzia-
łam Panu Bogu, że chcę siebie pokochać. Teraz mogę stanąć 
przed lustrem i powiedzieć, że jestem piękną i wartościową 
córką Boga. Przemianę, która we mnie nastąpiła zauważają 
też inni. Bliscy mówią mi, że stałam się bardziej pewna 
siebie – mówi Ada.
Jak tłumaczy, ważne jest, aby spotkać życzliwych ludzi, 
którzy pokażą w jaki sposób można żyć w przyjaźni ze 
Stwórcą.
 – Oprócz rodziny, podporą w dążeniu do bliskości z Je-
zusem stał się ksiądz z mojej parafii prowadzący duszpa-
sterstwo młodzieżowe oraz przyjaciele ze wspólnoty. Na 
co dzień pomagają mi też słowa świętego Jana Pawła II 
oraz przykład życia Karoliny Kózkówny, którą odkryłam 
w trakcie pielgrzymki do Zabawy. I święty Ignacy Loyola, 
patron mojej uczelni. A osobom, które chcą zaprzyjaźnić 
się z Jezusem, radzę pójść na Eucharystię i szczerze powie-
dzieć Mu, że chcą Go odnaleźć – mówi Ada. 

Ada urodziła się w wierzącej i praktykującej rodzinie. Jak 
sama wspomina, odkąd pamięta w jej domu była obecna 
modlitwa.
– Chodziłam razem z rodzicami do kościoła i wspólnie 
się modliliśmy, dlatego przystąpienie do Pierwszej Komu-
nii Świętej oraz bierzmowania nie miało cech przymusu. 
Cieszyłam się, że mogę rozwijać moją relację z Jezusem. 
W moim domu wiarę przekazywano z pokolenia na po-
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– mówi dziewczyna.

ROZMOWA Z PRZYJACIELEM
W życiu Ady miały jednak miejsce wydarzenia, dzięki 
którym jej wiara stała się żywą relacją z Bogiem.
 – Najbardziej przełomowe okazało się dołączenie do dusz-
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Bóg działa
w codziennościau
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Każda relacja jest dynamiczna, 
przechodzi przez wzloty i upadki 
i tak samo jest w przyjaźni z Jezusem. 
Historia Ady, młodej studentki, 
pokazuje, że Bóg działa każdego dnia, 
a więź z Nim stale może się rozwijać
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Nie rzucim 
skoków!au
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Ale się porobiło! Włączam w niedzielę TVP, by obejrzeć jak 
Stoch i Kubacki szybują na podium, a tu Gucio! Nie ma trans-
misji! Z tego wszystkiego zapomniałem, że przecież w tym 
sezonie chłopaki fruwają w TVN. No i w Eurosporcie. To 
przełączyłem na ten drugi i oglądam. Ale tylko pierwszą serię, 
bo finałową każą już śledzić w stacji, co serwuje całą prawdę 
całą dobę. Cóż było począć? Przerzuciłem z niesmakiem. A tu 
nasze orły przegrały prawie ze wszystkimi!
A czemu w ogóle TVN transmituje teraz skoki? Wersje są 
dwie. Pierwsza: bo TVP nie wysupłała dostatecznie dużego 
pieniążka na prawo do pokazywania zawodów. Kupowała je 
od grupy Discovery, właściciela wielu stacji telewizyjnych, 
w tym między innymi Eurosportu oraz właśnie TVN. Dru-
ga: szefowie Discovery zrobili na złość prezesowi Kurskiemu 
i rządowi PiS za jesienne grzebanie wokół TVN. I w ramach 
dintojry nie sprzedali praw. 
Ale dlaczego chłopaki nie latały jak trzeba? Przyczynę zna-
lazł zasłużony opozycjonista Krzysztof Wyszkowski: „Ka-
dra skoczków nie chce być materiałem propagandowym 
dla TVN! Wolą przegraną niż rolę idiotów w antypolskim 
ścieku”, oświadczył. Gdy to przeczytałem, mój umysł prze-
szyła niepoprawna myśl, że gdyby jednak kiedyś tam któryś 
z naszych orłów wylądował niechcący dalej niż rywale, bę-
dzie to miażdżącym dowodem na jego brak patriotyzmu, ale 
odgoniłem ją prędko jako zupełnie niedorzeczną. Na pewno 
nie wyląduje. Taki Kamil, Dawid i Piotrek to przecież Polacy 
z krwi i kości. Wiedzą, że niehonorowo jest wygrywać, gdy 
to transmituje TVN. 
reklama

Tak samo uważa publicysta „WPolityce” Stanisław Janecki. 
Niektóre fragmenty jego komentarza aż sobie skopiowałem 
do schowka, bo nie wiadomo, kiedy następnym razem prze-
czytam coś tak światłego. Podzielę się, gdyż warto: 
„W TVN nie rozumieją, że skoki do estetyki stacji i jej poj-
mowania społecznych oraz kulturowych funkcji tej dyscypli-
ny mają się jak pięść do nosa. Nie rozumieją, kim są polscy 
skoczkowie, z jakiego regionu się wywodzą, jakim etosem 
się kierują, dlaczego są osobami głęboko wierzącymi, jakie 
wartości są dla nich niewymienialne na nic (…). Nie rozu-
mieją społecznego i kulturowego fenomenu najpierw Adama 
Małysza, potem Kamila Stocha, a następnie całej grupy z Da-
widem Kubackim i Piotrem Żyłą na czele”, pisze pan Janecki, 
a dalej napięcie tylko rośnie:
„W TVN skoki to jest całkiem obce ciało. Przede wszystkim 
kulturowo. (…) To zjawisko i widowisko jednocześnie ludowe, 
wspólnotowe, patriotyczne, szlachetne, popkulturowe i sym-
boliczne. W TVN właściwie to wszystko jest czymś obcym 
i sztucznym. (…) TVP stworzyła wokół skoków taką estetykę, 
z którą mógł się identyfikować każdy Polak: zarówno rolnik 
czy robotnik, jak i profesor uniwersytetu. I w nią wpasowali 
się komentatorzy, którzy nie tylko kochają skoki i skoczków, 
ale przede wszystkim kochają Polskę. Nikogo ta estetyka nie 
dyskryminowała, a jednocześnie czyniła ze skoków święto, 
festiwal dumy narodowej. W TVN to wygląda tak, jakby 
przekaz był kierowany tylko do mieszkańców warszawskie-
go Wilanowa”.
I tu redaktor Janecki trafił w dziesiątkę! Bo jakim prawem?! 
Wara mieszkańcom Wilanowa od skoków narciarskich, 
od orłów naszych jedynych i komentatorów ukochanych! 
Wara konsumentom sojowej latte od telemarków i punktów 
konstrukcyjnych! Wara dobrze wykształconym z wielkich 
miast od skoczni, progów i zeskoków! Bo czy oni kiedykol-
wiek kibicowali Kamilowi?! Darli w rozpaczy wystylizowane 
fryzury, gdy wylądował za blisko?! Albo zdzierali gardła ze 
szczęścia, gdy wznosił Kryształową Kulę?! Nigdy! No to usta-
wić na bramkach na trybuny w Zakopanem specjalne czuj-
niki! Niech alarmują organizatorów i redaktora Janeckiego, 
że na imprezę chcą wtargnąć zaczadzeni tefałenem! Bo jakim 
prawem, na litość Boską, skoro misterium, poszum skrzydeł 
husarii, zabory i danina krwi?! Pan Wołodyjowski i Andrzej 
Kmicic, Zosia Horeszkówna i ksiądz Robak?! Konrad, Kor-
dian i fortepian Chopina?! Stary Rzecki, profesor Wilczur 
i Trędowata?! Noblesse oblige, bracia sarmaci i niech nam tu 
TVN i jego widzowie nie wchodzą w szkodę! To nasze orły, 
nasza miedza,  nasze skoki!
I skoków nie rzucim!  
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Społeczna odpowiedzialność biznesu. 
Dlaczego warto w nią inwestować?

Marcin Perz – prezes SSE Starachowice

Bycie społecznie odpowiedzialnym 
oznacza inwestowanie w zasoby 
ludzkie, relacje z otoczeniem 

firmy i informowanie o tych działaniach. 
Wszystkie te działania przyczyniają się 
do wzrostu konkurencyjności przedsię-
biorstwa i kształtowania warunków dla 
zrównoważonego rozwoju społecznego 
i ekonomicznego. Jak zaznacza Marcin 
Perz prezes SSE „Starachowice” S.A. 
działalność w biznesie nie tylko powinna 
przynosić zyski właścicielom i pracowni-
kom, ale także powinna być pożyteczna dla 
innych. Dlatego tak ważne jest, aby firmy 
angażowały się w działalność kulturalną, 
ekologiczną, sportową oraz naukową. 
SSE chce być odpowiedzialną społecznie 
w regionie świętokrzyskim, dobry zysk po-
zwala na to, aby wspierać ważne i cenne 
inicjatywy.
Społeczna odpowiedzialność jest nie tylko 
modą i trendem, ale procesem, w ramach 
którego przedsiębiorstwa zarządzają swo-
imi relacjami z różnorodnymi interesariu-
szami , którzy mogą mieć faktyczny wpływ 
na sukces w działalności gospodarczej, 
należy je zatem traktować jako inwesty-
cję a nie koszt – zaznacza Marcin Perz,  
prezes SSE.

SSE SPOŁECZNIE 
ODPOWIEDZIALNA
SSE Starachowice w zakresie dobrych 
praktyk na rzecz odpowiedzialnego 
biznesu może się pochwalić szeregiem 
działań. Spółka nie tylko angażuje się na 
rzecz lokalnej społeczności, wspierając 
finansowo organizacje pozarządowe, do-
broczynne fundacje i potrzebujących, ale 
działa w różnych obszarach, takich jak: 
nowe technologie edukacja, sport, kultura 
czy ochrona dziedzictwa narodowego. 
– Dzięki determinacji i wsparciu SSE do 

województwa świętokrzyskiego wróciły 
międzynarodowe i największe na świecie 
zawody robotyczne „European Rover 
Challenge”. To miejsce i czas, w którym 
udało się stworzyć warunki spotkania 
studentów , naukowców inżynierów z ca-
łego świata ze strefowymi firmami – mówi 
Marcin Perz.
Po wielu latach ważny historyczny doku-
ment wrócił do Kielc. Napisany i podpi-
sany ręką marszałka Józefa Piłsudskiego 
zasilił zbiory Muzeum Narodowego 
w Kielcach. Rękopis za 30 tysięcy zło-
tych kupiła na aukcji Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „Starachowice”. To nie 

jedyny przekazany dar. Zbiory Muzeum 
Narodowego w Kielcach wzbogaciły się 
także o orła z czapki ułańskiej należącego 
do Władysława Beliny - Prażmowskiego, 
twórcy kawalerii Legionów Polskich Beli-
niackiego – czapki zaprojektowanej przez 
Zygmunta Rozwadowskiego dla kawalerii 
I Pułku Ułanów Legionów Polskich.
SSE Starachowice aktywnie wspomaga 
lokalny sport, angażując się w najlepsze 
projekty sponsoringowe w regionie. – Wie-
rzymy, że wsparcie pozwoli naszym klu-
bom odnosić sportowe sukcesy, a kibicom 
zagwarantuje wiele pozytywnych emocji 
– mówi Marcin Perz. Dzięki współpracy 
sponsorskiej, między innymi klub piłkar-
ski Star Starachowice może się rozwijać 
i realizować nowe cele i wyzwania.
Wsparcie dla lokalnego klubu piłki nożnej 
to nie jedyny obszar związany ze sportem, 
w którym działa SSE „Starachowice”. 
Spółka jest również sponsorem sporto-
wych imprez i zawodów w wielu innych 
dyscyplinach. Dzięki pomocy SSE troje 
młodych zawodników kieleckiego klubu 
karate „Chikara” mogło wyjechać na za-
wody do Osaki w Japonii. Tym bardziej cie-
szy fakt, że przywieźli ze sobą trzy medale. 
Prezes Marcin Perz tłumaczy, że „odpo-
wiedzialny biznes to podejście strategiczne, 
długofalowe, oparte na zasadach dialogu 
społecznego i poszukiwaniu rozwiązań 
korzystnych tak dla przedsiębiorstwa, jak 
i jego całego otoczenia, pracowników, 
wszystkich interesariuszy i społeczności, 
w której działa firma. Odpowiedzialność 
firmy oznacza zwiększone inwestycje w za-
soby ludzkie, ochronę środowiska i relacje 
z otoczeniem firmy, czyli interesariuszami. 
Taka praca na rzecz społecznej odpowie-
dzialności rozwoju może się przedsię-
biorcom zwrócić z nawiązką szybciej niż 
można się tego spodziewać.” 

MASZ PROBLEM? 
Zgłoś się do reporterów Radia eM

TELEFON 
interwencyjny Radia 

eM: 

41 349 50 40
e-mail: radio@em.kielce.pl
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ZIMOWA ODSŁONA ENERGYLANDII 
RUSZA JUŻ 26 LISTOPADA! 
W tym roku fani roller coasterów, karuzel, zjeżdżalni i wszyst-
kiego tego, co oferuje Energylandia będą mogli odwiedzić 
Park Rozrywki także w zimowej odsłonie! Przemieniony 
w prawdziwie świąteczną krainę „Winter Kingdom” Park 
będzie otwarty od 26 listopada do 23 grudnia. Bawić się bę-
dziemy w 5 strefach - Familijnej, Bajkolandii, Ekstremalnej, 
Smoczym Grodzie oraz Aquatlantis, czyli najnowszej strefie 
Energylandii, otwartej podczas tegorocznych 7. urodzin. Zna-
ne gościom atrakcje stacjonarne zostaną wzbogacone o no-
wości, z których Energylandia słynie! Tym razem premierami 
będą: ogromne, rozbudowane lodowisko, snowtubing, a także 
iście świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy i…

ZNALEŹLIŚMY NAJWIĘKSZY 
OGRÓD ŚWIATEŁ W POLSCE!
Energylandia już wkrótce rozbłyśnie blaskiem miliona świa-
teł! A dokładniej, aż 5 milionami świecących lampek, które 
rozświetlą Park. Ich ogromna moc sprawi, że Winter Kingdom 
będzie widoczny niemal z kosmosu. Energylandia słynie rów-
nież z bicia rekordów, dlatego podczas zimowej odsłony stwo-
rzy największy ogród świateł w Polsce! Świetlne konstrukcje 
odnajdziemy w każdej części Parku. Wchodząc zauważymy 
jak pięknie zdobić będą wejście, dalej dziedziniec, a następ-
nie wiły się będą głównymi alejami dotykając każdej strefy 
zabawy. Wśród dekoracji i ozdób w zimowej Energylandii 
obowiązkowo znajdzie się pokaźnych rozmiarów, świąteczna 

W Energylandii czeka na Was jeszcze więcej atrakcji odwiedź już dzisiaj 

Park Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze. 

www.energylandia.pl i 

Zimowy konkurs w Radio eM! 

Słuchaj nas na 107,Fm i 91,8 Fm i wygrywaj

 

choinka! Zielone, niemal 17 metrowe drzewko przyozdobione 
zostanie 2500 kolorowych bombek, 
światełek i dekoracji wprowadzając iście świąteczny, radosny 
nastrój podczas Winter Kingdom. Łączna długość przewodów 
z oświetleniem głównej choinki wyniesie niewyobrażalne 10 
kilometrów! To tyle, co niespełna ośmiokrotność długości 
trasy roller coastera Zadra. 
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