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Blisko 190 projektów
Trzynastego maja zakończyło się zbieranie zgło-
szeń do tegorocznej edycji Kieleckiego Budżetu 
Obywatelskiego. Mieszkańcy jak zwykle nie za-
wiedli i przysłali 186 pomysłów. Wśród nich kró-
lują inwestycyjne małe – jest ich aż 73. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się również projekty 
nieinwestycyjne, których jest 57. Kielczanie zgło-
sili także trzydzieści dwa projekty inwestycyjne 
duże. Najmniej propozycji – tylko dwadzieścia 

FREE NOW w Kielcach
Od 18 maja kielczanie mogą korzystać z no-
wej aplikacji do zamawiania przejazdów. FREE 
NOW będzie trzecią po Bolcie i Uberze firmą  
oferującą tego typu usługi w Kielcach. – Star-
tujemy z flotą ponad stu kierowców taxi. Jeste-

Blok w lesie!
Miasto wydało pozwolenie na budowę blo-
ku między al. Na Stadion a ul. Artylerzystów. 
Budynek ma mieć… szesnaście metrów wy-
sokości. – To pokłosie decyzji podjętej w 2017 
roku przez poprzednią radę miasta poprzedniej 
kadencji. Radni zezwolili wtedy na sprzedaż 
działki między strzelnicą a jednostką policji. 

Więcej „elektryków”
W Kielcach przybywa pojazdów elektrycznych. 
W naszym mieście zarejestrowanych jest 189 
samochodów z ekologicznym napędem. Oprócz 
tego mamy 74 motorowerów i sześć motocykli 
elektrycznych. Tendencja jest pozytywna – jesz-
cze dwa lata temu w kieleckim Urzędzie Miasta 
zarejestrowanych było około 50 elektrycznych 
pojazdów. – Raport z analizy całego rynku eu-
ropejskiego pokazuje, że do 2040 roku 70 pro-

Znów to zrobili! Witaj Kolonio! 
Łomża Vive Kielce po raz piąty w historii zagra w Final4 Ligi Mistrzów! Podopieczni Tałanta 
Dujszebajewa wywalczyli awans w pięknym stylu. W ćwierćfinałowym dwumeczu pokonali 
Montpellier różnicą jedenastu trafień. W rewanżu w Hali Legionów zwyciężyli 30:22. – Zdajemy 
sobie sprawę, że jeśli grają wszyscy, to jesteśmy w stanie wygrać z każdym. Trener wpajał nam 
to od kilku miesięcy, od początku przygotowań. To są sezony, w których będziemy wygrywać. 
Mocno uwierzyliśmy w jego słowa, co widzieliśmy na boisku – mówi Arkadiusz Moryto, prawo-
skrzydłowy Łomży Vive. Więcej o sukcesie „żółto-biało-niebieskich” napiszemy za tydzień. /dw/
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cztery – dotyczy zazieleniania miasta. Weryfika-
cja projektów rozpocznie się 23 maja i potrwa 
do 26 sierpnia. Głosowanie na najlepsze projek-
ty odbędzie się, jak co roku, jesienią.  /wk/

6-8 VI 2022
szeroki wybór książki katolickiej

dewocjonalia

wystawy sztuki sakralnej

Zapraszamy
do odwiedzenia

sacroexpo.pl

reklama

śmy przekonani, że mieszkańcy miasta poko-
chają naszą usługę, bo zapewniamy wygodę, 
przystępne ceny, szybkość i bezpieczeństwo 
– zapewnia Krzysztof Urban, dyrektor zarzą-
dzający FREE NOW. Kielczanie mogą korzystać 
z 50-procentowej promocji, a także kodu HEJ-
KIELCE, dającego zniżkę w wysokości 25 zł na 
trzy pierwsze przejazdy.  /wk/

Ponieważ to teren będący kiedyś częścią jed-
nostki wojskowej, więc nie obejmuje go plan 
zagospodarowania. W Kielcach jednak nadal 
trzeba mówić głośno: bloki na blokowiska! Nie 
na osiedla domów jednorodzinnych czy do lasu 
– mówi radny Michał Braun.  /wk/
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Kupili tomograf
W Świętokrzyskim Centrum Onkologii dzia-
ła nowy tomograf komputerowy. Dzięki temu 

Wybierz się na jarmark
Występy zespołów ludowych, pyszne regionalne 
potrawy, rękodzieło, animacje dla dzieci – to tyl-
ko część atrakcji, jakie przewidziano w ramach 

Idą do szkoły
Trwa nabór do szkół ponadpodstawowych. 
Uczniowie mogą rejestrować się poprzez elek-
troniczny system rekrutacji. W tym roku będzie 
ich więcej, ponieważ zgłosi się półtora roczni-
ka – cały 2007 oraz około 50 procent rocznika 
2008. To efekt reformy edukacji, dokonanej 
przez rząd Platformy Obywatelskiej, w wyniku 
której do szkoły mogły pójść sześciolatki. Świę-
tokrzyski kurator oświaty zapewnia jednak, że 
miejsc nie zabraknie. Uczniowie powinni złożyć 
wnioski oraz dokumenty, a do 24 czerwca do-
starczyć świadectwa. W województwie świę-
tokrzyskim jest ponad 15 tysięcy absolwentów 
klas ósmych.  /mn/

Pamiętali o Katyniu
 „20 – 40 – 20” – to tytuł wystawy poświęconej 
zbrodni katyńskiej, którą obejrzymy w Centrum 
Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”. Tytuł 

Będzie nawrotka?
Radny Dariusz Kisiel zawnioskował do władz 
miasta o przywrócenie zawrotki na ul. War-
szawskiej przed dojazdem do skrzyżowania 

…i o Gosiewskim
W 58. rocznicę urodzin Przemysława Gosiew-
skiego, parlamentarzysty zmarłego w katastro-
fie smoleńskiej, świętokrzyscy politycy złożyli 

Oddali hołd Marszałkowi
Minęła 87. rocznica śmierci marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Przypomnijmy, że jeden z głów-
nych architektów polskiej niepodległości zmarł 
12 maja 1935 roku. Zbigniew Koniusz, woje-
woda świętokrzyski, mówił o zasługach Józefa 
Piłsudskiego w odzyskaniu i kształtowaniu nie-
podległości: – Czas szybko leci. Nasza niepod-

urządzeniu skrócą się kolejki oczekujących na 
specjalistyczne badania. – Z jednym tomogra-
fem pracownia działa siedem dni w tygodniu 
i przyjmuje bardzo dużo pacjentów. Nowe urzą-
dzenie jest niezwykle nowoczesne, czas naświe-
tlania pacjenta krótszy, a dawka promieniowa-
nia mniejsza. To bardzo istotne dla pacjentów 
onkologicznych, naświetlanych w tomografie 
kilkakrotnie podczas terapii – mówi Izabela 

XV Jarmarku Świętokrzyskiego. Odbędzie się on 
już w najbliższą niedzielę, 22 maja, na Świętym 
Krzyżu. Jarmark rozpocznie Msza Święta na bło-
niach świętokrzyskiego klasztoru. – Na Świętym 
Krzyżu pojawią się stoiska 19 gmin naszego 
powiatu. Podczas jarmarku posłuchamy także 
wyjątkowej, regionalnej muzyki. Wystąpią bo-
wiem: Zespół Pieśni i Tańca „Żeromszczyzna” 

z ul. Turystyczną. Teraz stoją tam barierki ogra-
niczające. – Przywrócenie tego rozwiązania 
wydaje się zasadne. Teraz kierowcy, którzy 
chcą zawrócić w tym miejscu, muszą dojechać 
do samego skrzyżowania, a tam wykonanie 
manewru jest dość trudne i często powoduje 
sytuacje kolizyjne oraz napięcie między kie-
rowcami – stwierdza Dariusz Kisiel. Miasto 
ma czternaście dni na odpowiedź na wniosek  
radnego.  /wk/

odnosi się do dwóch ważnych rocznic upamięt-
nionych w 2020 roku – setnej rocznicy wojny 
polsko-bolszewickiej i osiemdziesiątej rocznicy 
zbrodni katyńskiej. Najważniejszą częścią eks-
pozycji jest poruszający, 30-minutowy film fa-
bularny, którego scenariusz powstał na podsta-
wie życiorysów pięciu postaci. Ponadto, dzięki 
specjalnej scenografii, będzie można przenieść 
się na chwilę do lasu katyńskiego. Wystawa 
jest czynna do 17 czerwca.  /mł/

kwiaty pod jego kieleckim pomnikiem. – Mijają 
trzy lata od odsłonięcia w Kielcach obelisku 
przedstawiającego Przemysława Gosiewskie-
go. Cieszy mnie, że pomnik został tak pozytyw-
nie przyjęty przez kielczan. To nie dziwi, bo już 
za życia mój przyjaciel i rówieśnik zaskarbił so-
bie wdzięczność, sympatię i szacunek wszyst-
kich mieszkańców naszego województwa 
– mówił senator Krzysztof Słoń, organizator 
wydarzenia. Pomnik Przemysława Gosiewskie-
go znajduje się przy ulicy Warszawskiej naprze-
ciwko Przystanku Historia IPN.  /mł/

cent wszystkich aut będą stanowić te z napędem 
elektrycznym – informuje Aneta Boroń, dyrektor 
wydziału gospodarki komunalnej i środowiska 
Urzędu Miasta Kielce.  /ar/

oraz Zespół Pieśni i Tańca „Kaszuby” z Kartuz – 
zapowiada Mirosław Gębski, starosta kielecki. 
Impreza rozpocznie się o godzinie 13.  /ar/

ległość wówczas się już utrwaliła, a marszałek 
był jej głównym architektem. W trudnym okre-
sie, kiedy rodziła się Polska, potrafił stworzyć 
spójny organizm państwowy. Przez dwadzie-
ścia lat staliśmy się wielkim krajem i był to efekt 
jego wizjonerstwa. Jesteśmy spadkobiercami 
tego, co wtedy nakreślił. Zaszczepione idee 
wciąż są z nami.  /mł/
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Już 14 porodów
Dużym zainteresowaniem cieszy się poradnia 
ginekologiczna dla kobiet z Ukrainy, która 
działa przy Świętokrzyskim Centrum Matki 

Kontakt z redakcją 
41 349 50 23

Adoptuj kleryka
Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach 
zachęca do podjęcia Duchowej Adopcji Kle-
ryka. Polega ona na modlitewnym wsparciu 
przyszłych kapłanów. Jak wziąć w niej udział? 
Wystarczy wejść na stronę Duchowej Adopcji 
Kleryka i odszukać modlitwę bł. ks. Michała 
Sopoćki w intencji nowych powołań. Następnie 

Pomysł na śmieci
Inteligentne śmietniki to pomysł Sebastiana 
Nowaczkiewicza, wójta gminy Nowiny, na roz-
wiązanie problemów z segregacją odpadów. 

wypełnić specjalny formularz, w którym dekla-
ruje się częstotliwość modlitwy, okres podjętego 
zobowiązania oraz dodatkowe modlitwy. – Gdy 
wyślemy formularz, dowiemy się, za którego 
z kleryków będziemy się modlili – wyjaśnia ks. 
Kamil Banasik, prefekt w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Kielcach. Duchową adopcję mo-
żemy podjąć również podczas Dni Seminaryj-
nych w parafiach diecezji kieleckiej.  /mł/

i Noworodka w Kielcach. Pomoc otrzymało 
tam ponad sto kobiet, a 14 urodziło dzieci. 
Obecnie czas oczekiwania na wizytę wynosi 
około miesiąca. Poradnia jest czynna w każdy 
czwartek w godzinach od 8 do 10. Na wizytę 
trzeba się zarejestrować telefonicznie pod nu-
merem 41 201 39 24.  /mn/

Opalińska, rzecznik Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii. Do lecznicy trafi w tym roku jeszcze 
jeden taki sprzęt. Koszt obu urządzeń to ponad 
sześć milionów złotych.  /mn/

Święto Skalbmierza
Msza Święta, konferencja naukowa, dzień 
sportu, test wiedzy, przemarsz i koncert – tak 
będą wyglądały uroczystości 680. rocznicy lo-
kacji Skalbmierza. Wydarzenie rozpocznie się 2 
czerwca od uroczystej Eucharystii o godzinie 10 
pod przewodnictwem biskupa kieleckiego Jana 
Piotrowskiego. Następnie odbędzie się sesja 
naukowa „Dziedzictwo materialne i duchowe 
kolegiaty w Skalbmierzu”. – W piątek zapra-
szamy na Dzień Sportu, a w sobotę na Wielki 

Zmarł Tadeusz Kowalczyk
Nie żyje Tadeusz Kowalczyk, działacz „Solidar-
ności” Rolników Indywidualnych, a także poseł 
dwóch kadencji. Tadeusz Kowalczyk urodził się 
5 stycznia 1933 roku w Bielinach. Był nauczy-
cielem i rolnikiem. W latach osiemdziesiątych 
XX wieku działał w NSZZ „Solidarność” Rol-
ników Indywidualnych. Przewodniczył radzie 
wojewódzkiej tego związku. W stanie wojen-
nym ukrywał się. Był posłem na Sejm RP X 
i I kadencji. Zarzucił Służbie Bezpieczeństwa 
zamordowanie stu osób w stanie wojennym. 
Przez IPN został odznaczony tytułem „Świadka 
historii”. Do końca życia mieszkał w Bielinach. 
Pogrzeb Tadeusza Kowalczyka odbędzie się 
24 maja o godzinie 12 w kościele parafialnym  
w Bielinach.  /mł/
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Kontenery mają otwierać się na kod, ważyć od-
pady i być monitorowane. Podobne działają już 
w Ciechanowie, Świebodzinie czy Zamościu. – 
Mamy problem z segregacją odpadów w blo-
kach. Zdarzają się sytuacje, kiedy na przykład 
do plastiku wrzucane jest szkło. To utrudnia 
późniejszy recykling i podwyższa koszt gospo-
darowania odpadami, bo naliczane są większe 
opłaty, które gmina i mieszkańcy muszą później 
ponosić – mówi wójt Nowin.  /mł/

Test Wiedzy o Skalbmierzu – zachęca ks. Marian 
Fatyga, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela 
w Skalbmierzu. W niedzielę natomiast o godzi-
nie 11.30 nastąpi przemarsz ulicami miasta do 
kolegiaty, w której o godzinie 12 odprawiona 
zostanie uroczysta Msza Święta. Później święto 
przeniesie się na rynek. W planie m.in. koncerty 
i pokazy walk.  /mł/
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Nie bez powodu o psach mówi 
się, że to najlepsi przyjaciele 
człowieka. Są wierne, mądre, bez 
trudu wyczuwają nasze emocje, 
a co najpiękniejsze – darzą nas 
bezgraniczną miłością i szybko stają 
się bardzo ważną częścią każdej 
rodziny

INFORMUJE
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach kontynuuje uruchamianie nowych przystanków autobusowych, 

które uzupełniają sieć komunikacyjną miasta i jednocześnie zwiększają dostępność komunikacji dla 
mieszkańców. Dwa z nich (para dla obu kierunków jazdy) zlokalizowane są na ulicy Karczówkowskiej 

przy skrzyżowaniu z ulicą Zimną. Będą obowiązywały dla autobusów linii 28 i 108. Kolejny 
zlokalizowany jest na ulicy Warszawskiej przed skrzyżowaniem z ulicą Jesionową (kierunek jazdy do 

centrum) i będzie obowiązywał dla autobusów linii 5, 7, 35, 46, 103, 105, 113, F i N2.
W/w przystanki będą obowiązywały w rozkładach jazdy od soboty 21 maja 2022 roku.
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Mój najlepszy przyjaciel!
labradora. Goja była naszym oczkiem w głowie. Wychowywała 
się razem z naszymi dziećmi, które nie widziały poza nią świata. 
Jeździliśmy z nią na wakacje, chodziliśmy na szkolenia, zabiera-
liśmy na uroczystości rodzinne. Mimo że była naprawdę dużym 
psem i ważyła 40 kilogramów często oglądała z nami telewizję 
na kanapie. Była mądra i bardzo grzeczna. To był nasz najlep-
szy przyjaciel. Równocześnie staliśmy się właścicielami yorka 
– Lusi, która była typowym psem kanapowym – do kochania, 
przytulania i całowania. Taka nasza niezbyt mądra księżniczka. 
Razem stanowiły niezły duet. Goja przeżyła z nami trzynaście 
szczęśliwych lat, a Lusi jedenaście – opowiada.
Pani Joanna przyznaje, że kiedy psiaki odeszły, w domu czuć było 
smutek. – Mieliśmy prawdziwą żałobę. Długo nie mogliśmy się 
z tym pogodzić i pamiętam, jak zarzekaliśmy się, że już nigdy 

Małe i duże, rasowe i kundelki, kupione i adoptowane – bez 
względu na to jak wyglądają i skąd są, po prostu nie wyobraża-
my sobie bez nich życia. I nie od dziś wiadomo, że miłośnicy 
zwierząt dzielą się na tych, którzy wolą psy i na tych, którzy 
niezwykle dobrze dogadują się z kotami. Bowiem to właśnie na 
te pupile najczęściej decydujemy się w swoich domach. Oczy-
wiście zdarzają się również tacy, którzy chcąc spełnić dziecięce 
marzenie o własnym zwierzątku kupują rybki, chomika, świnkę 
morską czy królika. Wiele osób twierdzi jednak, że możliwość 
interakcji z nimi jest zbyt mała.

PIESKIE ŻYCIE
O tym jak bardzo człowiek przywiązuje się do swojego pupila 
najlepiej wie pani Joanna Kowacz–Makówka, która miłość do 
zwierząt wyniosła z domu.
– W moim życiu zawsze były obecne psy. Najpierw miała je 
moja babcia, potem mama. Bywało, że w domu hasało ich nawet 
dziesięć-piętnaście, bo mama przygarniała każdego kochanego 
przybłędę. Kiedy założyłam własną rodzinę, nie wyobrażałam 
sobie codzienności bez czworonoga. Zdecydowałam się wtedy 
na kota. Jednak szybko okazało się, że posiadanie takiego zwie-
rzaka w bloku to nie jest dobry pomysł, dlatego przekazałam go 
teściowej, u której przeżył szczęśliwe osiemnaście lat. Później 
w moim domu pojawiały się już tylko psy – wspomina pani 
Joanna.
Pierwszy, jamnik przybłęda, z powodu choroby niestety szybko 
od nich odszedł. – Wtedy zdecydowaliśmy się na biszkoptowego 
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nie kupimy żadnego psa, bo nie chcemy ponownie tego prze-
żywać. Jednak czas mijał, a my czuliśmy coraz większą pustkę. 
Po dwóch latach podjęliśmy więc decyzję, że w naszym domu 
musi pojawić się nowy lokator – wyznaje.
Miłość do labradorów była tak wielka, że tym razem rodzina 
również zdecydowała się na tę rasę. Tym razem o czekoladowym 
umaszczeniu.
– Lana ma dopiero pięć miesięcy, ale dzięki niej nasze życie 
znów nabrało sensu. Może brzmi to banalnie, ale ona naprawdę 
na nowo zjednoczyła naszą rodzinę. Moje dorosłe już dzieci, 
kiedy wchodzą do domu najpierw całują psa, a dopiero później 
witają się ze mną. Na dodatek te powitania znacznie się od siebie 
różnią. Oczywiście to z psem jest bardziej czułe – śmieje się pani 
Joanna. – To nasze oczko w głowie. Bardzo ją kochamy – dodaje.

KOCI ŚWIAT
Oczywiście wśród miłośników zwierząt domowych nie brakuje 
również tak zwanych kociarzy. Choć te często dają popalić, to 
ich właściciele kochają je bezgranicznie.
– Koty są specyficzne. To prawda, że lubią chodzić własnymi 
drogami i nie znoszą jak ktokolwiek cokolwiek im narzuca. To 
one są panami każdego domu, w którym mieszkają. Kot bawi 
się tylko wtedy, kiedy ma na to ochotę, przychodzi kiedy ma na 
to ochotę i je kiedy ma na to ochotę. Bywa obrażony, zdener-
wowany, a nawet złośliwy. Mimo to koty są bardzo inteligentne, 
a ich charaktery wyjątkowe. Mówi się, że ich mruczenie łagodzi 
wszystkie dolegliwości. W pełni się z tym zgadzam i nie wyobra-
żam sobie codzienności bez nich. Najprzyjemniejszy moment 
to ten, w którym kot zaczyna ugniatać łapkami moją skórę tak 
jak ciasto. Naprawdę bardzo to lubię – mówi Alicja Kafarska.

Tygodnik eM

reklama

MINIATUROWI KOMPANI
Na tym jednak nie koniec. Wiele osób decydując się na zwierząt-
ko domowe wybiera również… królika. – Gryzonie są wymaga-
jące, ale da się je ułożyć na tyle, by upodobniły się nieco do psów. 
Tak przynajmniej jest w przypadku Franka, który co prawda nie 
reaguje na swoje imię, ale chodzi za mną po domu dokładnie tak 
jak pies. Kiedyś nawet kupiłem mu szelki, by wyprowadzać go 
na spacery, ale niezbyt spodobał mu się ten pomysł. Jest dosyć 
strachliwy i bardzo delikatny, ale sympatyczny. To dobra opcja 
dla osób, które kochają zwierzęta, ale na co dzień mają mało 
czasu i niewiele miejsca w mieszkaniu – stwierdza Hubert Karyś.
Wśród gryzoni popularne są też chomiki. – Chomik to świetny 
pupil dla dziecka, które chcemy nauczyć empatii i zajmowania 
się zwierzętami. On też może się przywiązać; widzę to po moim 
Fryderyku. Jak tylko wejdę do kuchni, ten od razu wchodzi na 
swój podest i czeka, żeby wziąć go na rękę. Najbardziej lubi bu-
szować w pościeli i przytulać się do puchatego szlafroka. Mimo 
że to małe zwierzątko, jest możliwa interakcja i oswojenie – 
mówi Agnieszka Kowalik.

***
I choć jedne z nich są z nami dłużej, inne krócej prawdą jest, 
że w przypadku zwierząt czas płynie zdecydowanie za szybko. 
Warto je więc kochać całym sercem, a one z pewnością od-
wdzięczą się tym samym i w mgnieniu oka staną się waszymi 
najlepszymi przyjaciółmi. Ba! Nawet życiowymi kompanami. 

Mój najlepszy przyjaciel!

Z okazji 
Dnia Samorządu Terytorialnego

składamy wszystkim Samorządowcom 
i Pracownikom Samorządowym

najserdeczniejsze podziękowania za codzienny trud 
i wytężoną pracę na rzecz lokalnej społeczności. 

Życzymy Państwu sukcesów i satysfakcji z pełnionej 
służby oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności 

w życiu osobistym. 

Andrzej Pruś 
 Przewodniczący Sejmiku

Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski
Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego 
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W centrum zmiany

Droższe parkowanie? 

Jeszcze w maju znacznie zmieni się organizacja ruchu w śród-
mieściu Kielc, m.in. poszerzona zostanie „strefa zamieszkania”, 
zmienią się zasady parkowania oraz jeżdżenia rowerami po 
ulicach jednokierunkowych.
Jak informują władze miasta, do strefy zamieszkania włączone 
zostaną: Czerwonego Krzyża, Orla, Kaczyńskiego, Kozia (od 
Rynku do Orlej), Warszawska (al. IX Wieków Kielc do Rynku) 
oraz plac świętego Wojciecha. „Rozszerzenie i tym samym 
uszczelnienie strefy zamieszkania spowoduje uspokojenie 
ruchu, ponieważ zgodnie z przepisami kierowcy będą mogli 
jeździć z prędkością do 20 km/h, a piesi będą mieli pierw-
szeństwo”, czytamy w komunikacie ratusza.
Ponadto na ulicach Małej oraz Dużej wyznaczone zostaną 
nowe miejsca parkingowe. Z kolei na ulicach św. Leonarda 
oraz Czerwonego Krzyża pojawią się rotacyjne miejsca po-
stojowe dla zaopatrzenia, na których będzie można zatrzymać 
się maksymalnie na 30 minut.
W centrum będą też dodatkowe postoje taksówek – na uli-
cach Staszica (przy DH Puchatek), Leśnej (przy skrzyżowaniu 
z Małą) oraz Dużej (przy skrzyżowaniu z Leonarda).
Jeśli chodzi o rowerzystów, władze miasta chcą umożliwić 
im poruszanie się na drogach jednokierunkowych pod 

Miasto planuje podnieść stawki za parkowanie w Kielcach 
i zlikwidować bezpłatne 45 minut. Radni pochylą się nad 
tym pomysłem prawdopodobnie na czerwcowej sesji.
Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi od maja 2021 
roku zasadami pierwsza godzina postoju kosztuje 2 złote, 
druga – 2,40, a trzecia – 2,80. Miasto chciałoby jednak wpro-

prąd – zasada ma dotyczyć ulic Orlej oraz Piotrkowskiej. 
Ponadto na Placu Konstytucji zostanie wyznaczone miejsce 
postojowe wyłącznie dla pojazdów obsługujących uroczysto-
ści ślubne. Z kolei na ulicy Czerwonego Krzyża przewidziano 
stanowisko postojowe dla autokarów turystycznych. 

wadzić nowe stawki, zgodnie z którymi pierwsza godzina 
miałaby kosztować 3 złote, druga – 3,60, a trzecia – 4,20. 
To oznacza wzrost cen o 50 proc.
„Jest to spowodowane chęcią ożywienia centrum miasta 
Kielce i wyjściem naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców 
w zakresie dostępności strefy śródmiejskiej w godzinach 
popołudniowych. Wprowadzenie powyższych zmian jest 
spowodowane potrzebą dostosowania zapisów regulaminu 
strefy płatnego parkowania do dynamicznie zmieniających 
się potrzeb społeczeństwa w zakresie korzystania z tego typu 
stref, co wynika z rosnącego natężenia ruchu w centrum 
miasta i ograniczonej infrastruktury parkingowej”, czytamy 
w uzasadnieniu projektu uchwały.
Zdaniem Kamila Suchańskiego pomysł jest absurdalny. – 
Nie wiedziałem o proponowanych zmianach. To dla mnie 
zaskoczenie, ale przywykłem już do tego, że pan prezydent 
właśnie w taki sposób wdraża w życie ważne decyzje. Mam 
nadzieję, że te zmiany nie zostaną uchwalone. Nie widzę 
żadnych racjonalnych powodów, żeby wprowadzić wyższe 
opłaty za parkowanie – stwierdza.
Zgodnie z propozycją miasta, płatne parkowanie obowią-
zywałoby o godzinę krócej niż obecnie, czyli od 8 do 16.  
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PROJEKT „STOP WIRUSOWI!”. MILIONOWE INWESTYCJE W 
ŚWIĘTOKRZYSKICH SZPITALACH

 Ponad dwa lata walki z pandemią były ogromnym wyzwaniem dla polskiej służby zdrowia, która 
musiała mierzyć się z ratowaniem życia ludzkiego zagrożonego wirusem COVID-19. W obliczu pandemii 

- w tej walce - placówki medyczne w regionie zostały mocno wsparte przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego, który tylko na sam zakup sprzętu pomiarowego i medycznego oraz środków higieny 
i ochrony osobistej dla szpitali i placówek medycznych pozyskał nie bagatelną kwotę 34 milionów 770 

tysięcy złotych unijnego dofinansowania w ramach projektu „Stop wirusowi”

 Projekt “Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się 
COVID-19 w województwie świętokrzyskim” to jeden z naj-
większych projektów realizowanych przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Święto-
krzyskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Departament 
Ochrony Zdrowia, Regionalne Centrum Naukowo-Technologicz-
ne) w partnerstwie z pięcioma podmiotami leczniczymi podle-
głymi  Województwu Świętokrzyskiemu. Jego wartość opiewa na 
kwotę ponad 44,1 miliona złotych, z czego Zarząd Województwa 
pozyskał ponad 41,1 miliona złotych unijnego dofinansowania. 
- W obliczu groźby pandemii jako Zarząd Województwa wiedzie-
liśmy, że musimy podjąć natychmiastowe decyzje, które pozwolą 
na realne wsparcie placówek medycznych i personelu medycznego 
w walce z koronawirusem i tym samym możliwie jak największą 
ochronę mieszkańców naszego województwa. Projekt, którego 
wartość sukcesywnie zwiększaliśmy w trakcie jego trwania dzięki 
stałym konsultacjom z Rządem i Komisją Europejską, pozwolił 
nam na konkretne działania – mówi Renata Janik, wicemarszałek 
województwa świętokrzyskiego.
 W ramach pozyskanych środków do placówek medycznych 
podległych Województwu Świętokrzyskiemu trafiło 34 miliony 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego: Efektem rozmów członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z Komisją Europejską było zwiększenie unijnego 
dofinansowania na projekt „Stop wirusowi!” do 41,1 miliona złotych i tym samym przedłużenie projektu do końca czerwca bieżącego roku.

    

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

770 tysięcy złotych dofinansowania na zakup medycznego sprzętu, 
sprzętu pomiarowego i niezliczonej liczby środków ochrony osobi-
stej. Wsparciem został objęty Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. św. Rafała w Czerwonej Górze, a także Świętokrzyskie Centrum 
Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyskie Centrum Psy-
chiatrii w Morawicy, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Me-
dycznego i Transportu Sanitarnego, Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Kielcach oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 
w Podzamczu. - Dzięki działaniom Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego nie musieliśmy się martwić o zakup środków ochrony, 
czy potrzebnego sprzętu pomiarowego. Mogliśmy skupić się na 
ratowaniu zdrowia i życia naszych pacjentów - zaznacza dr Youssef 
Sleiman, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze. 
- Część zakupionego sprzętu trwałego pozostanie na wyposażeniu 
placówek medycznych i będą z niego korzystać także pacjenci 
po zakończeniu projektu. Od początku pandemii umożliwiliśmy 
też mieszkańcom korzystanie z bezpłatnych testów na wykrycie 
koronawirusa, a także na obecność przeciwciał. Nadal można je 
wykonać zupełnie za darmo jeszcze do końca czerwca w Regio-
nalnym Centrum Naukowo-Technologicznym – przypomina 
marszałek województwa świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski.

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 30 czerwca 2022 r.
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Odtworzyć 
nadnidziańskie piękno
Ogromna liczba gatunków ptaków, ryb i płazów, piękny krajobraz, bujna 
przyroda – to bogactwa delty Nidy w miejscowości Umianowice. Dzięki 
projektowi Life4delta obszar wzbogaci się o nowe gatunki zwierząt i roślin, 
dzięki czemu stanie się atrakcją nie tylko turystyczną, ale także edukacyjną

warunki atmosferyczne. Sprawdziły się podczas wojen napo-
leońskich na wschodzie, gdzie radziły sobie zdecydowanie 
lepiej od zwykłych koni – opowiada Dariusz Wiech z Zespołu 
Świętokrzyskich Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. 
W delcie znajdują się w swoim naturalnym środowisku. Mają 
też pomieszczenie, w którym mogą się schronić przed nieko-
rzystnymi warunkami pogodowymi. – Oczywiście, nie zosta-
wiamy koników bez opieki. Każdego dnia sprawdzamy, czy 
wszystko u nich w porządku. Niektóre przez jakiś czas miały 
obroże z nadajnikami, dzięki czemu mogliśmy obserwować 
ich zachowanie, tempo i trasy przemarszu – mówi Dariusz 
Wiech.

BOGACTWO NIDY
Niezwykłą atrakcją ma być także powstające Nidarium. Prace 
nad zbiornikiem dobiegają końca. – Nasza rzeka to raj dla 
wędkarzy. Żyje w  niej aż 41 gatunków ryb, w tym dwumetro-
we sumy. Najciekawsze gatunki przeniesiemy dwuczęściowe-
go zbiornika, który pomieści 24 tysiące litrów wody. Chcemy 
w nim zaprezentować cierniki, piskorze czy różanki, a także 
rośliny. Zwierzęta będą czuły się jak w domu. Zależy nam 
też, aby pokazać piękno i różnorodność Nidy. Ta rzeka często 
meandruje, tworząc piękne krajobrazy, świetnie widoczne 
zwłaszcza z dronów, samolotów czy paralotni – zapewnia 
nasz rozmówca.

ŻÓŁWIE, TRASZKI, PTAKI
Żółw błotny jeszcze pod koniec XX wieku występował na tere-
nie delty w Umianowicach. – Pozyskamy go z Lubelszczyzny. 
Stworzyliśmy mu tutaj odpowiednie warunki. Problem z tym 
gatunkiem polega na tym, że jest on mniejszy od gatunków 
inwazyjnych, będących dla niego zagrożeniem – dodaje Da-
riusz Wiech.
Delta Nidy to także miejsce, w którym występuje blisko 170 
gatunków ptaków, takich jak bielik czy żuraw. Prawie 140 
buduje tutaj gniazda. Dla pozostałych to swoisty korytarz 
ekologiczny umożliwiający migrację w różne strony świata. 
– Musimy utrzymywać ten obszar w odpowiednim stanie. 
Człowiek nie może mieć dostępu wszędzie, dlatego staramy 
się, aby ruch turystyczny był uporządkowany – podkreśla 
przedstawiciel parków.
Projekt Life4delta realizowany jest od 2019 roku. 
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To projekt Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Par-
ków Krajobrazowych, a jego celem jest przywrócenie bogac-
twa przyrodniczego tego obszaru. Do delty powrócą między 
innymi żółw błotny i małż skójka gruboskorupowa, pojawiły 
się już koniki polskie. Ponadto w samych Umianowicach już 
niedługo otwarty zostanie specjalny Ośrodek Edukacji Przy-
rodniczej.

SILNE I… POLSKIE
W Umianowicach biega już obecnie czternaście koników 
polskich. Mają przestrzeń i świetne warunki. – Są pozostało-
ścią po zamierzchłych czasach, kiedy ich przodkowie tarpany 
biegały na granicy polsko-litewskiej. Tarpany to niesamo-
wite, zdrowe i potężne zwierzęta. Niestety, ludzie zaczęli na 
nie polować, co doprowadziło do tego, że przetrwały tylko 
nieliczne osobniki. Trafiły do rolników, którzy przeznaczyli 
je do ciężkiej pracy. Potrafiły pociągnąć ciężar równy swojej 
wadze. Ich wadą był niewielki rozmiar, dlatego krzyżowano 
je z końmi większych ras. W ten sposób powstał gatunek ko-
nika polskiego. Można go poznać po charakterystycznej prę-
dze na karku, szarym umaszczeniu, bujnej grzywie i ogonie. 
Zwierzęta te lgną do człowieka, są odporne na niekorzystne 
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DODATEK EKOLOGIA, maj 2022

W Kielcach zarejestrowanych jest 189 samochodów 
elektrycznych. Oprócz tego 74 motorowerów i sześć 
motocykli elektrycznych. Jeśli chodzi o powiat kielecki, 
tam zgłoszono 59 takich aut, 30 motorowerów i jeden 
motocykl. 

Z ROKU NA ROK WIĘCEJ

W kieleckim Urzędzie Miasta dwa lata temu zarejestrowa-
nych było około 50 samochodów elektrycznych. Statystyki 
pokazują więc, że trend jest zdecydowanie wzrostowy.
- Raport, który analizuje cały rynek europejski wykazuje, 
że do 2040 roku 70 procent wszystkich aut będą stanowić 
te z napędem elektrycznym. Obserwujemy, że tendencja 
jest pozytywna, ale głównym czynnikiem wpływającym na 
zakup jest oczywiście cena. Koszty, jakie trzeba ponieść 
w związku z kupnem takiego pojazdu powoli maleją. 
Mamy nadzieję, że rynek aut elektrycznych będzie co-
raz bardziej przyjazny – stwierdza Aneta Boroń, dyrektor 
wydziału gospodarki komunalnej i środowiska Urzędu 
Miasta Kielce.
Pomocnym może okazać się program „Mój elektryk”. To 
rządowy projekt skierowany zarówno do osób fizycznych 
jak i przedsiębiorców. 
- W jego ramach można zakupić samochód elektryczny 
z dofinansowaniem, dopłata obejmuje też przydomową 
stację ładowania. Mogą być to zarówno auta osobowe, jak 
i dostawcze. Pieniądze przekazywane są bezpośrednio, 
a także w ramach leasingu, poprzez wyznaczone banki, 
z którymi umowę podpisał ustawodawca – wyjaśnia Aneta 
Boroń.

EKOLOGICZNE INICJATYWY

Gminy mają różne instrumenty, by wprowadzać eko-
logiczne zmiany. Na przykład mogą organizować tak 
zwane „strefy czystego transportu”. To obszary, w których 
swobodnie poruszać się mogą tylko pojazdy spełniające 
określone normy emisji spalin, co redukuje zanieczysz-
czenie powietrza.
- Każde z miast ma inne potrzeby i plany co do trans-
portu. Mamy nadzieję, że takie obszary zaczną się po-
jawiać w Kielcach. Kiedyś próbowano wprowadzić je 
w Krakowie, jednak uchwała została uchylona. Przygoto-
wanie podobnych zmian to proces. Ratusz już analizuje 
jak usytuować takie strefy w Kielcach, jak je uposażyć, 
jakie zwolnienia tam wprowadzić – wyjaśnia dyrektor 
Boroń.
By wprowadzanie korzystnych dla środowiska innowacji 
przebiegało sprawnie, niezbędna jest ekologiczna edu-
kacja. Jedna z inicjatyw, w którą włączają się Kielce, to 
Tydzień Zrównoważonego Rozwoju.
- Jest on poświęcony transportowi. W tych dniach in-
formujemy mieszkańców o rozwiązaniach, które mogą 
zastosować we własnych domach. Organizujemy „Dzień 
z rowerem” czy „Dzień bez samochodu” – opowiada 
Aneta Boroń.
Tygodniowi Zrównoważonego Transportu przeważnie 
towarzyszy bezpłatna komunikacja miejska i warsztaty 
ekologiczne. W ubiegłym roku odbył się także seans na 
świeżym powietrzu, zorganizowano również strefę zabaw 
dla dzieci bez użycia prądu
Ratusz organizuje także „Dni Energii”, których tegorocz-
nym tematem będzie właśnie elektromobilność.
- Wydarzenie odbędzie się w czerwcu. Porozmawiamy 
o tym, jak możemy dokładać swoją cegiełkę do elektro-
mobilności, i to nie tylko  kupując samochód elektryczny. 
Będziemy organizować też konkursy oraz spotkania edu-
kacyjne. Te działania kierujemy do wszystkich kielczan, 
zarówno starszych jak i nieco młodszych. Efekty naszych 
inicjatyw widać w wielu obszarach, przykładem może 
być choćby ekologiczny mural, który widnieje na ulicy 
Grunwaldzkiej – dodaje Aneta Boroń.

tekst: Aleksandra Rękas

Elektromobilność to między innymi 
wybieranie samochodów z napędem 
elektrycznym. Ich niewątpliwą zaletą 
jest brak emitowania spalin do atmosfery. 
Czy mieszkańcy naszego miasta i regionu 
chętnie decydują się tego typu pojazdy? 

Elektrykiem po drodze
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Poprzez elektromobilność rozumiemy całokształt 
działań związanych ze stosowaniem pojazdów z na-
pędem elektrycznym. Choć tego typu rozwiązania 
mają wiele zalet, to nie wszystkie da wdrożyć się od 
razu. Ogromne znaczenie ma świadomość ekologicz-
na mieszkańców miast i konkretna wizja przyszłości.

PO PIERWSZE – KOMUNIKACJA MIEJSKA

Korzystanie z komunikacji miejskiej to bardzo ekolo-
giczny wybór – co wiadomo nie od dziś. Korzystając 
z autobusu, a nie z własnego auta, ograniczamy emisję 
szkodliwych substancji do atmosfery. W efekcie zmniejsza 
się ryzyko powstawania smogu, zyskują także nasze finanse. 
A warto też mieć świadomość, że coraz więcej pojazdów ko-
munikacji miejskiej to autobusy o napędzie hybrydowym 
lub elektrycznym. – Wybór komunikacji miejskiej zawsze 

jest lepszy, bez względu na to, jakimi pojazdami się porusza-
my w zbiorowym transporcie. Dlatego chcemy udoskonalać 
ekologiczne rozwiązania, ale przed komunikacją zbiorową 
jest cały szereg wyzwań – mówi Agata Wojda, wiceprezydent 
Kielc.
Jak dodaje, na ten moment Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji dysponuje 25 autobusami hybrydowy-
mi. Taki stan rzeczy utrzyma się do 2027 roku, do 
momentu wygaśnięcia obecnego kontraktu. – To jest 
krok w stronę ekologicznego transportu, chociaż we-
dług ustawowych uregulowań pojazdy hybrydowe nie 
są najbardziej ekologicznym rozwiązaniem. Dlatego 
planujemy zobligować przewoźnika do wprowadza-
nia zmian już po wygaśnięciu kontraktu. Oczywiście 
tego typu inwestycje wiążą się z dużymi kosztami – 
stwierdza Wojda.

tekst: Aleksandra Rękas

Elektryczne autobusy komunikacji miejskiej to przyszłość transportu ekologicznego. 
Nie brakuje także innych rozwiązań ograniczających emisję zanieczyszczeń. 

Co już udało się wprowadzić?

Jesteśmy elektromobilni?
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Autobus o napędzie elektrycznym to wydatek rzędu 
kilku milionów złotych. Dlatego dużym ułatwieniem 
mogą być programy, z których współfinansowane są 
zakupy samorządów – takie jak „Zielony transport 
publiczny”. – Niestety, w ostatnim naborze mogli-
śmy liczyć na zaledwie 25 procent dofinansowania 
kosztów. Wykonaliśmy analizę ekologicznych wyzwań 
i naszych ekonomicznych możliwości, no i zrezygno-
waliśmy z udziału – wyjaśnia wiceprezydent Kielc.
Ze wspomnianej analizy wynika, że miasto mogłoby 
pozwolić sobie na zakup elektrycznych autobusów 
przy dofinansowaniu wynoszącym 75 procent. – Bę-
dziemy zgłaszać nasze projekty do programów unij-
nych. Mamy nadzieję, że po zakończeniu obecnej 
umowy i przetargu przewoźnik będzie woził pasaże-
rów po Kielcach ekologicznym pojazdami – kwituje 
Agata Wojda.
Koszty, jakie samorządy muszą ponosić w związku 
z zakupem ekologicznych pojazdów, zwracają się 
w dwójnasób. Chodzi nie tylko o pieniądze – korzy-
ści związane z ochroną środowiska naturalnego są 
nie do przecenienia. Jak mówi wiceprezydent Wojda, 
warto ponieść wszelkie nakłady, bo środowisko to 
nasze największe dobro, ale też zaznacza: – Auto-
busy elektryczne to sprawny transport. Warto jednak 
posiadać różnorodny tabor, ponieważ z doświadczeń 
innych miast wiemy, że pojazdy elektryczne mogą 
mieć pewne problemy, na przykład przy trudnych 
warunkach atmosferycznych.

EKOLOGICZNA WIZJA PRZYSZŁOŚCI

Dzięki elektromobilności lepiej chronimy środowisko 
naturalne. Ale to nie wszystko – ta idea jest częścią 
każdego nowoczesnego, inteligentnego miasta, które 
wprowadza ekologiczne rozwiązania po to, by jak 
najbardziej ułatwiały one mieszkańcom codzienne 
życie. To jest istota elektromobilności – połączenie 
kilku elementów związanych z transportem, ale nie 
w celu utrudniania funkcjonowania użytkownikom 
samochodów. Ona usprawnia wprowadzanie alter-
natywnych środków komunikacji. Służy temu także 
pakiet ITS, czyli przebudowa ponad 60 kieleckich 
skrzyżowań po to, by odpowiednio kierować ruchem 
i jako priorytetową traktować komunikację miejską.
Wśród korzyści, które mogą zachęcić dorosłych do 
ekologicznego transportu, warto też wymienić moż-
liwość poruszania się buspasem czy bezpłatnego par-
kowania. – Darmowe zostawienie auta elektrycznego 
w strefie płatnego parkowania to na pewno duża wy-

goda. Warto też dodać, że właściciele takich aut mają 
do dyspozycji wszystkie buspasy. Tego rodzaju zachęty 
na pewno wpływają na popularność ekologicznych 
rozwiązań – podsumowuje Wojda.
Samochody elektryczne kupują nie tylko prywatne 
osoby, ale też miejskie spółki. Z dofinansowania sko-
rzystały już m.in. Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni 
i Usług Komunalnych czy Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej. To niezwykle istotne, biorąc pod 
uwagę częstotliwość, z jaką samochody tych firm jeż-
dżą po ulicach. – Przejazdów jest mnóstwo, ponieważ 
spółki zajmują się bieżącym monitowaniem miasta. 
Z czasem samochody elektryczne pojawią się także 
we flocie urzędu miasta – zapowiada Wojda. 
Wprowadzanie prośrodowiskowych zmian nieodzow-
nie łączy się z edukacją. Nie tylko dorosłej części 
społeczeństwa, ale także – a może zwłaszcza – dzieci. 
–  Dla dorosłych są zachęty i realne korzyści, a dla 
dzieci i młodzieży – wskazywanie na klimatyczne wy-
zwania i edukacja na temat na przykład rozwiązań 
w zakresie transportu. Wiemy, że dzieci dzielą się 
zdobytą wiedzą z innymi członkami rodziny – zauwa-
ża wiceprezydent Wojda.

ROZWÓJ ELEKTROMOBILNOŚCI

Działania na rzecz rozwoju elektromobilności pro-
wadzi Ministerstwo Energii. Wpłyną one pozytywnie 
na ochronę przyrody, branżę motoryzacyjną i całą 
gospodarkę. Kluczowym projektem jest Program Roz-
woju Elektromobilności. Dzięki niemu zrealizowanych 
zostanie wiele celów.
Na przykład w 2025 roku po drogach w całej Polsce 
poruszać się będzie milion pojazdów elektrycznych. 
Jak czytamy w Programie Rozwoju Elektromobilności: 
„Rynek pojazdów elektrycznych w Polsce znajduje się 
w fazie tworzenia. Świadczy o tym brak infrastruktury 
ładowania (i śladowe zapotrzebowanie na taką usługę 
w miejscach, gdzie infrastruktura powstała) oraz mała 
sprzedaż samych pojazdów. Przejście do kolejnej fazy 
rozwoju rynku będzie wymagało stworzenia warun-
ków do zmiany w wielu obszarach”.

***
Jak więc widać, przed nami jeszcze dość długi proces. 
Ważne, by w zmiany angażował się każdy z nas. Cza-
sem pierwszym krokiem może być wybór autobusu 
zamiast samochodu. A gdy przyjdzie pora na zakup 
własnych „czterech kółek”, warto zorientować się, 
jakie zalety mają elektryczne samochody.
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Stanowią one świetną alternatywę dla samochodów. Co 
warto dodać – ekologiczną alternatywę. Jeśli chodzi o hu-
lajnogi elektryczne, to w ostatnim czasie w Kielcach pojawił 
się kolejny operator, który oferuje ich wypożyczanie. 

SPRZĘTU PRZYBYWA

– W zeszłym roku mieszkańcy naszego miasta bardzo chęt-
nie korzystali ze skuterów elektrycznych, co oznacza, że lu-
bią tego rodzaju rozwiązania. Mamy już dwóch operatorów 
wypożyczających hulajnogi, wkrótce dołączy do nich Bolt. 
To ważny alternatywny środek transportu – uważa Agata 
Wojda, wiceprezydent Kielc.
W planach są kolejne udogodnienia dla kielczan, jednocze-
śnie wpisujące się w koncepcję transportu ekologicznego. 
W czerwcu swoją premierę będzie miał Kielecki Rower 
Miejski. To 250 jednośladów oddanych do dyspozycji miesz-
kańców naszego miasta. – W korzystaniu z nich pomoże 
specjalna aplikacja, dzięki której nie trzeba będzie zostawiać 
rowerów w stacjach. Chętni będą mogli korzystać z różnych 
rodzajów jednośladów: tradycyjnych, elektrycznych, cargo 
oraz tandemów. Liczymy, że staną się one alternatywnym 
środkiem transportu, który mocno wpisze się w koncepcję 
ekologicznego rozwoju miasta – dodaje pani wiceprezydent.

Elektrycznych będzie 25 rowerów. Pięć zostanie dostosowa-
nych do jazdy we dwójkę, a dziesięć będzie miało z przodu 
skrzynkę umożliwiającą transport zakupów czy przewóz 
dzieci bez dodatkowego fotelika. W sumie w Kielcach po-
jawi się również 57 stacji – fizycznych i wirtualnych. – Każdy 
rower będzie posiadał blokadę na tylnym kole, zwalnianą 
poprzez aplikację. Wystarczy zeskanować kod QR, znajdu-
jący się z tyłu i na kierownicy. Można też pauzować prze-
jazdy, na przykład podczas robienia zakupów – informuje 
Arkadiusz Zieliński z firmy Roovee Polska S.A.
Pierwsze pół godziny jazdy rowerem będzie kosztować 
złotówkę, każde kolejne – dwa złote. Wypożyczalnia naj-
pewniej ruszy w ostatni weekend czerwca.

EKOLOGICZNIEJ I ZDROWIEJ

Z danych wynika, że w europejskim transporcie drogowym 
samochody osobowe odpowiadają za ponad 60 procent 
emisji CO2, która niszczy środowisko i zatruwa powietrze. 
A jak wiadomo, w centrach miast ruch jest największy, za-
tem i poziom spalin – najwyższy. Przesiadając się na rower, 
hulajnogę czy skuter elektryczny, dokładamy swoją cegiełkę 
do czystszego powietrza. – Obsługa hulajnóg i rowerów od-
bywa się poprzez aplikacje, jest intuicyjna i prosta. Zapewne 
część kielczan na początku wypróbuje ten sposób transportu 
ze zwykłej ciekawości, ale liczę, że szybko się do niego 
przekonają  – podkreśla Agata Wojda, wiceprezydent Kielc.
Warto przypomnieć, że policjanci w całym kraju co jakiś 
czas przeprowadzają akcję „Smog”. Ma ona na celu wyeli-
minowanie z ulic pojazdów, których stan techniczny bardzo 
szkodzi środowisku. Podczas kontroli funkcjonariusze anali-
zują jakość spalin, informują też kierowców o negatywnych 
konsekwencjach zdrowotnych związanych ze smogiem.

***
Szczegóły dotyczące programów „Zielony samochód”, 
„eVAN” i „Koliber” są dostępne na stronie internetowej 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

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

tekst: Aleksandra Rękas

Skutery, rowery, hulajnogi – zarówno te tradycyjne, jak i elektryczne  cieszą się dużym   
zainteresowaniem i zdecydowanie poprawiają jakość powietrza w mieście.

Na rowerze albo… hulajnodze!
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edukacyjna oraz kilka stacji, gdzie dzieci mogą korzystać z placu 
zabaw - pola do przeprowadzania eksperymentów – opowiada 
Magdalena Osełka.

BUSKO-ZDRÓJ NIE TYLKO DLA KURACJUSZY
Busko-Zdrój to miejscowość, która niewątpliwe przyciąga kuracju-
szy, jednak warto się tam również wybrać na rodzinną wyprawę, na 
przykład po drodze do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. 
– Buska tężnia to nie tylko obiekt dla kuracjuszy, dzieciaki mogą 
bawić się w jej pierścieniach jak w labiryncie. Nieopodal tężni 
znajduje się fantastyczny plac zabaw w kształcie statku pirackiego, 
a alejki parku zdrojowego zachęcają do spacerów – opowiada 
nasza rozmówczyni. 

NA KAJAKI
Będąc w okolicach Buska-Zdroju warto przy okazji zaplanować 
spływ kajakowy po Nidzie. 
W naszym regionie kajakarstwo turystyczne jest uprawiane także 
na graniczącej z województwem łódzkim Pilicy i kilku mniejszych 
rzeczkach.
– Powoli zaczynamy sezon, jednak największe zainteresowanie 
widać od końca czerwca do sierpnia. Taką formę aktywnego 
spędzania czasu wybierają zazwyczaj rodziny oraz grupy znajo-
mych. Jest to też fajna opcja, jeśli chodzi o spotkania integracyjne 
pracowników – mówi Anna Majchrzyk, która organizuje spływy 
kajakowe na Nidzie.
Ceny za jeden dzień wypożyczenia kajaka wahają się od 40 do 
60 zł za dzień, wyższe są zawsze w weekendy.

TURYSTYCZNE ŚWIĘTOKRZYSKIE
Województwo świętokrzyskie obfituje w liczne atrakcje turystyczne, zachęcające do odwiedzania 
naszego regionu. Tutaj można znaleźć odpoczynek, nabyć wiedzę czy po prostu dobrze się bawić, 

zarówno na łonie natury jak i w różnego rodzaju obiektach turystycznych. 

tekst: Magda Nowak

Oprócz znanego wszystkim zamku w Chęcinach, Europejskiego 
Centrum Bajki w Pacanowie czy Bałtowskiego Kompleksu Tury-
stycznego, w naszym regionie jest mnóstwo innych ciekawych 
atrakcji wyróżniających się na tle całego kraju. 

UROKLIWY SZYDŁÓW
– Szydłów to miasteczko średniowieczne, ma niesamowity klimat 
i posiada wiele zabytków. Osoby zainteresowane historią mogą 
wejść do zamku królewskiego z czasów Jagiellonów. Ciekawostką 
jest, że ten obiekt, choć średniowieczny, miał ogrzewanie podło-
gowe. Jest tam świetnie zachowany piec hipokaustyczny, można 
dokładnie zobaczyć jak on funkcjonował – mówi Magdalena 
Osełka, kierownik Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej. 
– W tym mieście znajduje się również Muzeum Skarbów Kró-
lewskich Polski i Europy. Można zobaczyć na wydrukach 3D jak 
wyglądały zamki, można też podziwiać figury woskowe z precy-
zyjnie odwzorowanymi strojami  z epoki. Są również aplikacje 
multimedialne, za pomocą których można na przykład… napalić 
w piecu w komacie królewskiej – dodaje Magdalena Osełka. 

Z WIZYTĄ U HENRYKA SIENKIEWICZA 
– Nie do końca oczywistą propozycją dla rodzin jest Oblęgorek 
i Strawczyn. W tym pierwszym znajduje się pałacyk Henryka Sien-
kiewicza, który na pewno zaciekawi starsze dzieciaki. Jest w nim 
wystawa multimedialna, zachęcająca zwiedzających do aktyw-
ności. Dla rodzin niezwykle atrakcyjne może być samo otoczenie 
pałacyku w Oblęgorku. Dostaniemy się do tego miejsca idąc aleją 
lipową, a równolegle do niej jest niezwykle ciekawa, nowa ścieżka 
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Dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny (KDR)
Rodziny z 3 i więcej dzieci w wieku do 18. r.ż., bądź w wieku do 
25. r.ż., jeżeli uczy się, bez ograniczeń wiekowych, jeżeli legitymuje 
się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełno-
sprawności oraz rodzice, którzy mieli kiedykolwiek na utrzymaniu 
3 i więcej dzieci są uprawnieni do posiadania KDR.
Program KDR prowadzi Dział Pomocy Środowiskowej, ul. Stu-
dzienna 2 te. 41 331 25 24.
Pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka

-  wsparcie w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych 
świadczone przez Zespół Profilaktyki Rodzinnej

- asystent rodziny, 
-  placówki wsparcia dziennego m.in. Sieć Świetlic Środowiskowych 

i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin 4 Kąty,
-  Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
Wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej zajmuje się Dział Opieki i Wychowania, 
ul. Studzienna 2, tel. 41 331 25 24
Dla rodzin zastępczych i dzieci wychowujących się w tych rodzinach, 

pozbawionych opieki rodziców biologicznych

Świadczenia i działania w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 
roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dział Opieki 
i Wychowania, ul. Studzienna 2, tel. 41 331 25 24
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc w sytuacji przemocy 

i uzależnień w rodzinie, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów 

w relacjach rodzinnych – udzielana przez specjalistów Specjalistycz-
nego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Wesoła 51,  
tel. 41 368 18 67
Dla rodzin potrzebujących wsparcia psychologicznego i psychiatrycz-

nego – realizowana przez specjalistów Zespołu Oparcia Społecz-
nego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Bukowa 18, tel.  
41 331 91 02
Dla rodzin z osobami starszymi

-  usługi opiekuńcze – Dział Usług, ul. Studzienna 2 tel. 41 331 25 
24 oraz Rejony Opiekuńcze

-  Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera, 
Al. Legionów 5, tel. 41 242 84 77 oraz jego filia na ul. J. Nowaka-
-Jeziorańskiego 53, którego zadaniem jest zapewnienie niezbędnej 
opieki osobom dotkniętym chorobą Alzheimera.

-  Sieć Klubów Seniora – rozwój zainteresowań i organizacja czasu 
wolnego dla seniorów.

-  Program „Korpus Wsparcia Seniorów” – mający na celu wsparcie 
osób 65+ poprzez świadczenie usług w zakresie m.in.: wsparcia 
psychologicznego czy poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości 
samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Informa-
cje tel. 514 643 274 usługa transportowa dla seniora – bezpłatne 
usługi transportowe przeznaczone dla mieszkańców Kielc, któ-
rzy ukończyli 65 r.ż., mają problemy z samodzielnym funkcjo-
nowaniem ze względu na stan zdrowia. Zgłoszenia pod nr tel.  
514 643 274.

INFORMATOR RODZINNY
W centrum działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kiel-
cach jest rodzina, a jej wspieranie, szczególnie w sytuacjach trud-
nych, należy do priorytetowych zadań MOPR.
Zakres pomocy obejmuje nie tylko pomoc finansową, ale przede 
wszystkim pomoc w rozwiązywaniu problemów, z którymi boryka 
się współczesna rodzina.
Wsparcie finansowe:

-  dla rodzin o dochodach nieprzekraczających 674 zł na osobę, 
a jeżeli w składzie rodziny jest niepełnosprawne dziecko – 764 
zł na osobę w rodzinie, świadczenia rodzinne w ramach ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

-  dla rodzin o niskich dochodach, spełniających kryterium docho-
dowe w pomocy społecznej (600 zł na osobę w rodzinie) - świad-
czenia pieniężne (m.in. zasiłek okresowy, zasiłek celowy) i pomoc 
rzeczowa (m.in. niezbędna odzież i obuwie) w ramach ustawy 
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy w rodzinie,

-  dla rodzin spełniających 150% kryterium dochodowego w pomocy 
społecznej na osobę w rodzinie (900 zł na osobę w rodzinie) - 
posiłki dla dzieci lub świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub 
żywności  w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”,

-  dla rodzin, których dochód nie przekracza kwoty 1922 zł, których 
dzieci nie zostały przyjęte do żłobka samorządowego z powodu 
braku miejsc i znalazły się na liście rezerwowej, świadczenie w ra-
mach Kieleckiego Bonu Żłobkowego w wysokości 400 zł,

-  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, jeżeli 
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 
1922 zł.

Wnioski o pomoc finansową składa się w siedzibach Rejonów 
Opiekuńczych (pomoc społeczna), Działu Świadczeń Rodzinnych 
i Dodatków Mieszkaniowych, ul. Targowa 18 (świadczenia rodzinne, 
KBŻ, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka).
Dla rodzin niepełnych – osób samotnie wychowujących dzieci

-  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego - Dział Świadczeń z Fun-
duszu Alimentacyjnego, ul. Targowa 18 tel. 41 368 06 77

Dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi „Za życiem”

-  prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł (wnio-
ski przyjmuje Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszka-
niowych, ul. Targowa 18, tel. 41 343 21 33)

-  wsparcie asystenta rodziny (Dział Opieki i Wychowania MOPR, 
ul. Studzienna 2, tel. 41 331 25 24)

Dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi i dorosłymi:

-  świadczenia opiekuńcze w ramach ustawy z dnia 28 listopada 2003 
roku o świadczeniach rodzinnych - Dział Świadczeń Rodzinnych 
i Dodatków Mieszkaniowych, ul. Targowa 18, tel. 41 343 21 33)

-  usługi opiekuńcze, Program „Opieka wytchnieniowa”, Program 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - Dział Usług MOPR, 
ul. Studzienna 2 tel. 41 331 25 24 oraz Rejony Opiekuńcze,

-  pomoc w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób nie-
pełnosprawnych – Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, ul. 
Studzienna 2 tel. 41 331 25 24

Szczegółowe informacje na stronie www.mopr.kielce.pl
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JESTEŚMY Z WAMI OD 1991 ROKU

Kielce ul. Kościuszki 8;
Sklep medyczny czynny: pon. - pt. 9.00-17.00; sob. 9.00-13.00
 Salon odzieży medycznej czynny  pon. - pt. 9.00 - 17.00

608 694 435
 41 34 347 81

realizujemy wnioski oraz prowadzimy sprzedaż wyrobów i sprzętu medycznego

Alfa med. dla dobra pacjenta
SKLEP MEDYCZNYSKLEP MEDYCZNY

Udane 

zakupy dla 

całej rodziny

zapraszamy 

do sklepu

Serdecznie Państwa zapraszamy do korzystania z naszej oferty.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o Wasze bezpieczeństwo 
na terenie naszego sklepu.
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Na zawsze z nami

Przełom maja i czerwca 
to czas dwóch rocznic 
związanych ze świętym 
Janem Pawłem II – jego 
urodzin oraz wizyty 
w Kielcach i Masłowie. 
Papież Polak nadal ma 
wielki wpływ na życie 
duchowe i społeczne 
w diecezji kieleckiej

mnikiem osób niepełnosprawnych i uwrażliwiać społeczeń-
stwo na ich potrzeby. Liderem w takim spojrzeniu był święty 
Jan Paweł II. Programy jego wyjazdów zawsze przewidywały 
spotkania z osobami niepełnosprawnymi. Mają one prawo nie 
tylko do życia, ale również do szacunku, życzliwości, miłości 
i serdeczności. W tym roku spotkamy się po raz kolejny na 
wspólnej modlitwie – mówi biskup Marian Florczyk.
Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10.30 od złożenia 
kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II. O godzinie 11 
odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta na lotnisku 
w Masłowie. Później przyjdzie czas na wspólną integrację. 
W uroczystościach wezmą udział również goście z Ukrainy. – 
Trudno przewidzieć, kiedy skończy się wojna. Jeśli Ukraińcy 
pozostaną z nami do 3 czerwca, to chcemy ich serdecznie 
zaprosić na to spotkanie. Pragniemy im pokazać, jak wielkim 
szacunkiem darzymy osoby niepełnosprawne, które cieszą się 
u nas godnością i są otaczane opieką – dodaje biskup Marian 
Florczyk.
Trzeci czerwca to wyjątkowy czas także dla gminy Masłów. 
– Jak zawsze pamiętamy o rocznicy pobytu papieża w naszej 
miejscowości. Cieszymy się, że pandemia minęła i możemy 
wrócić do tradycyjnej formuły tych spotkań. Chcemy budo-
wać wspólnotę i wymieniać się doświadczeniami. To okazja 
do wzajemnego wsparcia – tłumaczy Tomasz Lato, wójt gminy 
Masłów.
Z kolei upamiętnieniem 102. rocznicy urodzin papieża, która 
przypadła 18 maja, jest Rodzinna Majówka Rowerowa z Kielc 
do Borkowa. Odbyła się ona 21 maja już po raz 17. Wydarze-
nie na trwałe wpisało się w kalendarz kieleckich imprez. Co 
ciekawe, w tym roku tego samego dnia podobna rowerowa 
majówka odbyła się w Jędrzejowie. 
To wszystko pokazuje, że pamięć o św. Janie Pawle II trwa 
i wciąż jest żywa w sercach wielu wiernych. 
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To było z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń w hi-
storii naszego regionu. Po raz pierwszy w dziejach po Ziemi 
Krzyża Świętego stąpał najwyższy kapłan Kościoła Powszech-
nego i biskup Rzymu. „Dziękuję Bożej Opatrzności, że mo-
głem sprawować Eucharystię tu, na ziemi Świętego Krzyża. Na 
tę ziemię chrześcijaństwo przyszło bardzo wcześnie. W pra-
starej Wiślicy książę Wiślan przyjął chrzest już w IX wieku. Ta 
ziemia została zaszczycona relikwią krzyża Chrystusowego 
już za czasów Bolesława Chrobrego”, mówił Jan Paweł II 3 
czerwca 1991 roku, na zakończenie Eucharystii w Masłowie.

W KRZYŻU MIŁOŚCI NAUKA
W swojej homilii, wielokrotnie już przytaczanej, papież nawią-
zywał do czwartego przykazania dekalogu „Czcij ojca swego 
i matkę swoją”. Podkreślił niezwykłą rolę rodziny w życiu naro-
du, ale także wskazał na liczne zagrożenia. Równie ważne było 
jednak słowo, jakie skierował na zakończenie Mszy Świętej 
do półmilionowego tłumu, zgromadzonego na masłowskim 
lotnisku: „Krzyż jest wam drogi. O ten krzyż walczyliście 
przez lata. Czyniliście wszystko, aby był on obecny w wa-
szych domach, szkołach i zakładach pracy, aby był obecny 
przede wszystkim w waszych sercach. Jako hasło spotkania 
z papieżem wybraliście słowa: »W krzyżu miłości nauka«. 
Patrząc na krzyż i kontemplując go, uczmy się miłości – tej 
społecznej, tej rodzinnej i tej małżeńskiej”.

PAMIĘTAMY
Kościół kielecki pamięta o tamtej wizycie. W tym roku po 
raz kolejny uczcimy ją spotkaniem osób niepełnosprawnych. 
Pomysłodawcą tego wyjątkowego zdarzenia jest biskup po-
mocniczy diecezji kieleckiej Marian Florczyk. Uczestniczą 
w nim osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie i wielu zapro-
szonych gości. – Chcieliśmy uczcić pobyt Papieża Polaka po-
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Dobro - lekarstwo 
na choroby świata 

– W maju w diecezji kieleckiej odbywają się święcenia kapłań-
skie i diakonatu. Jak ważna jest formacja młodych kapłanów? 

– Wszyscy jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni: społeczno-
ści, które stanowią Kościół powszechny, jak również słudzy 
ołtarza, których Pan Bóg powołuje, mówiąc: „Pójdź za Mną” 
(Łk 5,27). O kapłaństwie święty Jan Paweł II mówił, że jest 
to „dar i tajemnica”. Pan Bóg oddaje się w ręce człowieka, 
nawet słabego i grzesznego, po to, aby być z nami już na 
zawsze. Formacja seminaryjna jest odpowiedzią młodego 
człowieka, słuchającego głosu Bożego. Stawia przed kandy-
datami poważne wyzwania. Składa się z przygotowania inte-
lektualnego i duchowego, które stara się zaspokajać potrzeby 
Kościoła: głoszenia Ewangelii, dzieł miłosierdzia i wyzwań 
misyjnych. Ufam, że nasze seminarium, które zbliża się do 
300-lecia istnienia, będzie cieszyć się Bożym błogosławień-
stwem i wydawać dobre owoce. Jest to też zaproszenie dla nas 
wszystkich, abyśmy nie ustawali w modlitwie o powołania. 

– Kapłaństwo to sprawowanie sakramentów, praca duszpaster-
ska w parafii i w różnych środowiskach, ale także działalność 
misyjna. W ostatnim czasie Ksiądz Biskup odwiedził misjo-
narzy pracujących w Kazachstanie. Jakie są wnioski i refleksje 
po tej wizycie? 

– Jestem pełen podziwu dla polskich misjonarzy i misjona-
rek. W Kazachstanie jest ich około 95. Nasz kapłan, ksiądz 

Wojciech Skorupa, pracuje w parafii św. Antoniego w Kok-
czetaw w Kazachstanie. W całości jest ona darem diecezji 
kieleckiej. Została wybudowana za czasów śp. księdza bisku-
pa Kazimierza Ryczana. Jestem pełen podziwu dla tego, co 
tam zastałem. Pojechałem jako biskup kielecki, ale też jako 
przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Od-
wiedziłem więc wielu misjonarzy i misjonarki spoza naszej 
diecezji, na przykład siostry redemptorystki i karmelitanki. 
Wygłosiłem też konferencje, uczestniczyłem w spotkaniu for-
macyjnym w Pietropawłowsku. W Nur-Sułtanie (wcześniej 
Astana) uczestniczyłem w spotkaniu ordynariuszy tworzącej 
się nowej Konferencji Episkopatu dla Azji Środkowej. Mogłem 
poznać biskupów i kapłanów z Kazachstanu, Uzbekistanu, 
Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Mongolii, Afga-
nistanu i Korei Południowej.

– Jakimi problemami żyją katolicy w Kazachstanie?

– To kraj islamu, widać więc duże meczety budowane przez 
Arabię Saudyjską. Ale są także piękne kościoły katolickie 
w wielu miastach czy kompleks duszpasterski i katedra w Ka-
ragandzie. Ta ostatnia to klasyczna budowla, budząca podziw 
architektów. Kazachstan posiada zasoby ropy i gazu. Spo-
łeczność jest wielokulturowa i wielonarodowa, więc w takim 
kraju istnieją wielkie wyzwania. Ale to już nie jest ten sam 
Kazachstan, który odwiedziłem 16 lat temu. Pod wieloma 
względami religijnym, cywilizacyjnym i kulturowym jest 
krajem rozwiniętym, szanującym obecność ludzi różnych 
religii. Arcybiskup Astany, ksiądz Tomasz Peta, jest poważany 
w Kazachstanie. To właśnie on zainicjował budowę Sanktu-
arium Matki Bożej Gwiazdy Kazachstanu w Oziornoje, gdzie 
o pokój modlą się siostry karmelitanki. 

– Czego Ksiądz Biskup życzy nowym kapłanom, którzy w ostat-
nią sobotę maja przyjmą święcenia? 

– Odpowiem słowami papieża Benedykta XVI, wypowiedzia-
nymi w katedrze warszawskiej w 2006 roku: aby byli specjali-
stami od tego, co odnosi się do Pana Boga. Tam, gdzie ksiądz 
się modli, służy uczciwie ludziom, tam naprawdę nie brakuje 
dobra, bo dobra jest znacznie więcej niż zła. Święty Paweł 
często mówił: „Zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21). Dobro ma 
szczególną moc i tylko ono może być lekarstwem na choroby 
naszego świata. 

– Dziękuję za rozmowę. 

Cała rozmowa z Biskupem Kieleckim Janem Piotrowskim na emkielce.pl 
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Zwierzakowy Dzień Dziecka w Nowinach
Wszyscy kochamy zwierzęta, a najbardziej kochają je dzieci.  Najlepiej zatem połączyć świetną 
zabawę dla dzieci z tematyką zwierzęcą. Tak będzie w Nowinach – już 29 maja gmina Nowiny 

zaprasza na Zwierzakowy Dzień Dziecka

S Z C Z E G Ó ŁO W E  I N F O R M A C J E :
W W W . N O W I N Y . C O M . P L

G M I N N Y  OŚR O D E K  K U L T U R Y  P E RŁA
 

P L A C  F E S T Y N O W Y  W  N O W I N A C H

29 MAJA 2022 R.

ZWIERZAKOWY
DZIEŃ DZIECKA

OD GODZ. 10.00

Wydarzenie rozpocznie się porankiem bajkowym i Rodzinnymi 
Spotkaniami Planszówkowymi, podczas których będzie można 
poznać gry planszowe i wziąć udział w Turnieju Carcassonne.  Póź-
niej ulicami Nowin przejdzie barwny korowód, 
a o godz. 13.00 rozpocznie się Bieg dla Europy, 
w którym pobiegną wszyscy – od przedszkola-
ka do seniora. Na zwycięzców czekają puchary 
i nagrody.
Na scenie zaprezentują się młodzi artyści z gmi-
ny Nowiny, a także sportowcy z klubu Karate 
Kyokushin Chikara oraz tancerze ze Szkoły 
Tańca i Ruchu Scenicznego Mimesis. Magicz-
ne sztuczki zaprezentuje iluzjonista, a ze swoim 
psem wystąpi znana arealistka Magdalena Czar-
ny. Na spotkanie autorskie z Marcinem Kozłem, 
autorem książki „Psyjaciele”. Niewątpliwie dużą 
atrakcją będą: flash mob oraz festiwal kolorów. 
- Podczas wydarzenia będzie można kupić 
książki na kiermaszu, z którego dochód zostanie 
przeznaczony dla bezdomnych zwierząt. Będą 

karuzele, trampoliny, tory przeszkód, malowanie twarzy i broka-
towe tatuaże. Wspólnie zbudujemy budy dla psów, a może nawet 
spróbujemy stworzyć kartonowe zwierzaki – wylicza Karolina 

Kępczyk z Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” 
w Nowinach. – Zachęcimy do wolontariatu na 
rzecz zwierząt i będziemy promować adopcje 
psów z Nowińskiego schroniska – dodaje.
W tym samym czasie Nowińska Akademia Fut-
salu zaprasza na dzień otwarty, podczas którego 
przeprowadzone zostaną pokazowe treningi 
dla poszczególnych grup wiekowych oraz ro-
zegrane zostaną mecze piłkarskie. - Miłośnicy 
piłki nożnej będą mogli przeprowadzić testy 
motoryczne i szybkościowe oraz wziąć udział 
w  licznych konkursach sprawnościowych. 
Spróbujemy tez ustanowić rekord w najwięk-
szej liczbie osób grających w berka – zachęca 
Michał Ziernik z NAF. 
Szczegóły na stronie internetowej: 

www.nowiny.com.pl

STUKNĘŁA NAM OSIEMNASTKA W UE

W maju minęło 18 lat od wejścia Polski do Unii 
Europejskiej. Co z tej unijnej dorosłości mają 
wodociągi?

Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kielec-
kich: - Mamy bardzo dużo. Wodociągi Kieleckie 
są jednym z największych inwestorów korzy-
stających ze środków unijnych. Zbudowaliśmy 
setki kilometrów kanalizacji i wodociągów, 
zmodernizowaliśmy i rozbudowaliśmy trzy 
oczyszczalnie ścieków, wyposażyliśmy całą 
spółkę w nowoczesne urządzenia i technolo-
gię. Nasza spółka a ta sprzed akcesji do UE do 
jak niebo a ziemia. 

A co mają odbiorcy?

- Mają najlepszy napój, zdrową kielecką kra-
nówkę, którą mogą pić bezpośrednio z kranu 
osoby w każdym wieku. A dzięki nowocze-
snemu odbieraniu i oczyszczaniu ścieków 
mamy pewność, że nasze źródła jeszcze przez 
wiele pokoleń będą dobrze służyły mieszkań-
com.

Czy Unia to tylko pieniądze, kasa, taki wygodny 
bankomat?

- Pieniądze są ważne, ale być może nie naj-
ważniejsze. Aby sprostać wymaganiom unij-
nym, zatrudniliśmy wysokiej klasy specjalistów, 
przeszkoliliśmy naszych pracowników, działamy www.wod-kiel.com.pl

Świadczymy usługi: 
•  Naprawy, czyszczenie, eksploata-

cja sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej

•  badania laboratoryjne wody, ście-
ków i osadów ściekowych

sprawniej, skuteczniej. To wszystko zostanie, 
nawet gdy pieniędzy będzie już mniej. Są to 
wartości trudne do przecenienia.

A jaką potrawę z kieleckiej kranówki Pan dziś 
proponuje?

- Mam przepis na sycącą, zdrową i niedrogą 
zupę – jarską grochówkę. Potrzebujemy 2 
szklanki łuskanego grochu, 1 cebulę, 1/2 pora, 
3 łyżki oleju rzepakowego, 4 liście laurowe, 6 
ziaren ziela angielskiego, 2 łyżki suszonego 
majeranku, 3 łyżki wędzonej papryki, 4 mar-
chewki, 1/2 pietruszki, około 150 g selera, 10 
ziemniaków, 3 l kieleckiej kranówki, 2 łyżki soli, 
4 łyżki sosu sojowego, 1 łyżkę suszonej cebuli, 
1 łyżeczkę chili, 1 łyżeczkę pieprzu, 2 ząbki czo-
snku. Groch trzeba namoczyć minimum przez 
12 godzin. Smażymy na oleju pokrojonego 
pora i cebulę, gdy się zarumienią, dodajemy 
pokruszone w moździerzu liście laurowe i ziele 
angielskie, następnie starte na  dużych oczkach 
marchewkę, pietruszkę i seler, resztę przypraw. 
Następnie gotujemy całość w jednym garnku 
z grochem przez 2 godziny, zalane kielecką kra-
nówką. Pod koniec gotowania dodajemy sól, 
sos sojowy, suszoną cebulę. Grochówka naj-
lepiej smakuje na drugi dzień, po podgrzaniu.

Dziękuję za rozmowę.
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Czy leci z nami pilot?

Nieodgadnione są ścieżki, 
jakimi chadza nasza wy-
obraźnia. Co krok zaska-
kiwani jesteśmy różnorod-
nością skojarzeń i zmyśleń. 
Duch nasz ochoczo powraca 
też do owych naiwnych do-
świadczeń, których idealna 
świeżość i spontaniczność 
przysparzały nam kiedyś tylu 
niezapomnianych wzruszeń 

i uniesień. Coś, co doskwiera teraz, to taka trochę peryferyjnie 
banalna codzienność oraz ewentualne okazjonalne bujanie 
w obłokach. W końcu wymaga to przecież odwagi oraz pewnej 
dozy fantazji, czyż nie tak? Znad chmur niewątpliwie widać 
lepiej, a ja uwielbiam wręcz te bezsenne noce podczas długich 
lotów – zwłaszcza gdy towarzyszą im turbulencje. Lubię mocne 
wrażenia.

Skoro „wszystko już było”, nie warto się powtarzać. Jeśli jest 
jeszcze w świecie jakaś autentyczna nieosiągalność, to naj-
pierw w nas samych – a potem dopiero gdziekolwiek indziej. 
To niesamowite, jak niewiele przez lata zmieniło się w naszej 
wyobraźni. Trudno jednoznacznie stwierdzić, dlaczego tak się 
dzieje. Być może dopadł nas powietrzny wir błędnego koła, 
z którego uratować nas może już tylko Elon Musk?
Dziś nie próbujemy już uciekać przed samymi sobą i coraz 
odważniej snujemy – nocami i dniami – niełatwe refleksje nad 
tym, co było, jest i będzie. To wspaniałe, że nareszcie jest nam 
dobrze właśnie tu i teraz, a nie tam, gdzie nas nie ma.
W trakcie lotu, wespół z innymi pasażerami, czujemy się kom-
pletnie bezradni. Dlatego najlepiej zawsze wybierać te miejsca 
w samolocie, które mają pod siedzeniami spadochrony. Tym 
istotniejsze staje się pytanie, czy aby na pewno nadal leci z nami 
pilot (?). Potem – wiadomo – są tradycyjne oklaski oraz wes-
tchnienia, iż skoro udało się wylądować, to w tej naszej “ziemi 
obiecanej” trzeba żyć dalej.

Kraków, 12.05.2022

WIĘCEJ ŚWIAT(Ł)A

Kontakt z Fundacją: ul. Duża 18, 25-304 Kielce, 
tel. 576 310 730, email: info@frrs.eu

Dostrzec Ikara...
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Całkiem niespodziewanie 
wróciło do mnie wspomnie-
nie zdarzenia sprzed prawie 
dwudziestu lat.  Przemierzałem 
wtedy z żoną i kilkunastoletnim 
synem szlaki w słowackich Ta-
trach. To co się stało tamtego 
dnia do dzisiaj jasno widzę 
w najdrobniejszych szczegó-
łach. 
Noc wcześniej nad Starą Leśną, 
w której zatrzymaliśmy się na 
kilka dni, przetoczyła się potęż-

na burza. Ranek przywitał nas już piękną słoneczną pogodą. 
Wyruszyliśmy na wycieczkę wzdłuż Wodospadów Zimnej 
Wody, które z hukiem toczyły ogromne masy spienionej wody 
z wcześniejszej ulewy. Przystanęliśmy na niewielkim mostku. 
Inni turyści też przystawali, żeby podziwiać białą, iskrząca się 
w słońcu kipiel, robili sobie zdjęcia. 
Pewna kobieta zeszła z kładki i postawiła stopę na olbrzymim, 
wyszlifowanym przez potok kamieniu. Zapragnęła wyjątko-
wo efektownej fotografii. Nagle jej noga ześlizgnęła się z głazu, 
ciężki plecak pociągnął ją do tyłu, upadła na wznak. Strumień 
porwał ją natychmiast. Po najwyżej kilku sekundach znikła nam 
z oczu za zakrętem potoku, obrośniętym gęstymi chaszczami. 
Pobiegł za nią tylko towarzysz wyprawy… 

W trakcie tego dramatycznego, trwającego najwyżej kilkanaście 
sekund zdarzenia po mostku przechodzili ludzie, którzy go 
zwyczajnie nie zauważyli. Poprzez huk wody przebijały się ich 
pokrzykiwania i śmiechy, jak to na początku każdej wycieczki, 
kiedy wszyscy są jeszcze wypoczęci i pełni energii; robiono sobie 
zdjęcia, zachwycano się nadzwyczajnymi widokami. Słowem 
było tak, jakby nic się nie stało. Jakiś czas później dostrzegliśmy  
na niebie helikopter słowackiego pogotowia górskiego. 
Wieczorem radio poinformowało o śmierci kobiety.
Wszystko przebiegało dokładnie tak, jak w scenie wyobrażonej 
na obrazie Piotra Bruegla „Upadek Ikara”. Skrzydlaty bohater 
kończy swój lot w morskich falach, zupełnie niezauważony 
przez ludzi pochłoniętych codzienną krzątaniną wokół wła-
snych, ważnych dla nich spraw. Ten obraz, reprodukowany 
w licealnych podręcznikach jest podczas lekcji interpretowany 
jako symbol obojętności świata na los pojedynczego człowieka 
a nawiązuje do flamandzkiego przysłowia „Żaden oracz nie 
przerywa pracy z powodu śmierci człowieka”.
Tak się zdarzyło w ostatnich dniach, że miałem okazję spo-
tkać się z kilkoma wolontariuszami świadczącymi pomoc 
uchodźcom z Ukrainy. Rozmowy z nimi upewniły mnie, że 
w ciągu ostatnich dwóch miesięcy dzieją się w Polsce rzeczy 
nadzwyczajne. Okazuje się, że ta maleńka część świata, jaką 
stanowimy potrafi być wrażliwa na los pojedynczego człowieka, 
jego cierpienie, strach, zagrożenie śmiercią. Okazuje się, że jest 
w stanie dostrzec go i choć na chwilę zawiesić tę krzątaninę 
wokół własnych spraw, żeby przyjść mu z pomocą. 
Udowadnia na szczęście, że ani Breugel na swoim obrazie, ani 
jego flamandzcy rodacy nie przekazali nam w ludowej mądrości 
prawdy do końca uniwersalnej. 
A być może nawet ta prawda jest inna. 
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Kierujemy się nauką Jana Pawła II
- Nauka Jana Pawła II jest szczególnie istotna 
teraz, kiedy tak często odchodzi się od 
wartości, które przekazywał nam papież. 
Kierujemy się nią w życiu i w biznesie - 
mówi Marcin Perz, prezes Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Starachowice

18 maja obchodziliśmy 102. rocznicę urodzin świętego Jana 
Pawła II. Jak się okazuje, myśli, które krzewił Karol Wojtyła 
są wciąż obecne – także w przestrzeni społecznej odpowie-
dzialności biznesu.  

PONADCZASOWE WARTOŚCI
Wartości, które Jan Paweł II przekazywał całemu światu są 
ważnym drogowskazem zarówno dla młodych, jak i starszych 
osób. 
- My, którzy pamiętamy pontyfikat Jana Pawła II mamy obo-
wiązek przekazywać młodym ludziom jego nauczanie, tak, 
by na nich budowali swoje życie i pamiętali, co Karol Wojtyła 
zostawił Polakom. Ten wielki człowiek zwrócił się bezpośred-
nio do nas z bardzo ważnymi słowami i to właśnie według 
nich chcemy żyć – podkreśla Marcin Perz.
Jak wspomina, wcześniejsze pokolenie mogło przeżywać jego 
wizytę papieża-Polaka w Polsce osobiście.
- Pamiętam, gdy jako trzynastoletni chłopiec byłem świad-
kiem jego przyjazdu do naszego miasta. Później, z relacji 
papieża dowiedzieliśmy się, że był pod bardzo dużym wra-
żeniem krzyża w formie „Drzewa Życia” – opowiada prezes 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice.
Wysiłki prezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowic, 
dotyczące promocji ważnych wartości, zauważył nawet pre-
zydent Rzeczypospolitej Polski. Andrzej Duda uhonorował 
Marcina Perza Srebrnym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia 
w działalności na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa 
kulturowego.
- To zobowiązanie wyniosłem z domu. Rodzice zawsze tłu-
maczyli mi, bym swoją pracę maksymalnie wzbogacał umie-
jętnościami. Jednocześnie pamiętam wytyczne Jana Pawła 
II, który uczył nas tego, jak powinny wyglądać fundamenty 
naszego życia. I utwierdził w przekonaniu, że rodzina jest 
najważniejsza – podkreśla Perz.

ODPOWIEDZIALNY BIZNES
Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice jest jedną z naj-
lepszych tego typu w Polsce. Dostrzegło to branżowe czaso-
pismo „Puls Biznesu”.
- Mamy teraz trudny rok, nikt nie przypuszczał, że wybuchnie 
wojna na Ukrainie. Ta sytuacja załamała rynek inwestycyjny, 
ale – jak się okazało – nie w województwie świętokrzyskim. 
Od stycznia tego roku posiadamy najlepsze warunki do inwe-
stowania w całej Unii Europejskiej – stwierdza Marcin Perz.

Jak dodaje, w samych Kielcach jest ponad 80 hektarów tere-
nów inwestycyjnych. To teren uzbrojony, z planem zagospo-
darowania przestrzennego. 
- Staliśmy się najlepszym miejscem do inwestowania w Pol-
sce. Wpływ na to miały też przepisy, które sprawiły, że w za-
chodniej Polsce duże firmy nie mogą uzyskiwać zwolnienia 
podatkowego. Dla nas to ogromna szansa, idealny moment 
na rozwój. Już w tej chwili mamy już 19 projektów inwestycyj-
nych na blisko 650 milionów złotych. Obecnie prowadzimy 
projekt za blisko sto milionów euro. Wszystko wskazuje na 
to, że zaliczymy ten rok z ponad miliardem złotych inwestycji 
w województwie świętokrzyskim – informuje Marcin Perz.
Wspomniane inwestycje, to w dużej mierze przedsięwzięcia 
naszych lokalnych firm. Wykorzystują one dobry moment 
i wchodzą na zdecydowanie wyższy poziom rozwoju.
– Świętokrzyscy przedsiębiorcy nie rezygnują z inwestycji. Na 
kryzysie można zyskać albo stracić. Firmy z naszego regionu 
przetrwały dwa lata kryzysu związanego z koronawirusem. 
Często wykorzystywały niepewność na rynku i ryzykowały 
inwestując. Czas pokazał, że zyskały. Obecna sytuacja zwią-
zana z inflacją, drogimi kredytami jest zdecydowanie inna, 
ale projekty inwestycyjne jakie prowadzimy pokazują, że 
świętokrzyskie firmy nie rezygnują z inwestycji i stawiają na 
rozwój. To dla nas szansa na budowanie mocnych filarów 
regionalnej gospodarki – kwituje Perz. 
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