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Usytuowane na zachodnich rubieżach województwa świę-
tokrzyskiego Nadleśnictwo Włoszczowa ma czym zachęcać 
turystów do odwiedzin. Jadąc w kierunku Częstochowy, 
otoczeni będziemy ogromnym kompleksem lasów, ciągną-
cym się już od województwa śląskiego.

WYJĄTKOWE DRZEWA I ZWIERZĘTA
Na terenach Nadleśnictwa Włoszczowa, jak w większości 
polskich lasów, przeważa sosna. Ale są i zupełnie wyjątkowe 
drzewa – znajdziemy tam ogromny kompleks lasów ba-
giennych – olsów - gdzie dużą powierzchnię zajmuje olsza.
- To wyjątkowe i cenne przyrodniczo tereny. Mamy również 
wiele gatunków chronionych – miejscem, w którym skupio-
ne są szczególnie ciekawe rośliny, jest Rezerwat Ewelinów. 
Tam podziwiać możemy szeroki wachlarz gatunków stor-
czyków, teraz są niezwykle efektowne, ponieważ znajdują 
w fazie kwitnięcia – opowiada Artur Ratusznik, nadleśniczy 
Nadleśnictwa Włoszczowa.
Kolejnymi ciekawymi roślinami są dęby pomnikowe – 
znajdują się one na Droniowych Niwach w Kurzelowie. To 
niezwykle sędziwe drzewa, liczące sobie ponad trzysta lat.
- Kiedyś w ich pobliżu znajdowała się leśniczówka. Ona 
niestety spłonęła 20 lat temu, ale to wciąż niezwykle chętnie 
odwiedzane miejsce, bardzo urokliwe – podkreśla nadle-
śniczy.
Na terenie Nadleśnictwa Włoszczowa żyje wiele gatunków 
zwierząt. W tamtejszych lasach bytują na przykład sarny 
i jelenie, ale nie tylko – te obszary upodobały sobie też łosie.
- Teren koło Kurzelowa jest bardzo często odwiedzany przez 
te zwierzęta. Nasze lasy zamieszkują też wilki – mamy przy-
najmniej dwie watahy, pojawiają się też osobniki wędrujące. 
Oczywiście obecność tych zwierząt nie powinna odstraszać 
turystów, owe drapieżniki boją się człowieka i unikają go 
– przypomina.

Ciekawostką jest obecność zupełnie unikatowego zwierzęcia 
jeśli chodzi o lasy w centralnej Polsce. Tereny Nadleśnictwa 
Włoszczowa odwiedza bowiem… ryś.
- Zaobserwowany przez nas osobnik miał obrożę. Jak się 
okazało, był to zwierzak pochodzący z Puszczy Kampino-
skiej. Przez jakiś czas przebywał w Droniowych Niwach 
– mówi leśnik.

REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY
Miejscem, które zachwyci turystów otwartych na wyzwania, 
na pewno jest Rezerwat Oleszno. To jeden z największych 
obiektów w naszym województwie.
- To teren dość nieprzystępny – podmokły i z bujnym ru-
nem. Ci, którzy nie boją się takich przeciwności, będą za-
chwyceni niezwykłą bujnością roślin. Sprawia ona wrażenie 
prawdziwej dżungli, znajdziemy tam też wiele ciekawych 
zwierząt. Gniazda mają tam bieliki, spotkamy też żurawie 
– wylicza Artur Ratusznik.
Kolejnym ciekawym rezerwatem są Ługi, obejmujące swoim 
zasięgiem rozległe torfowisko otoczone otuliną starodrzewu 
sosnowego.
- Wygląda bardzo efektownie, zwłaszcza gdy kwitnie weł-
nianka. W założeniu miał być to rezerwat ornitologiczny, 
zjawia się tam więc wiele gatunków ptaków – choćby kaczek 
-  które możemy obserwować z wydm – zdradza.
Jak dodaje, warta odwiedzenia jest także północna część 
Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Ten park liczy po-
nad 900 gatunków roślin naczyniowych, w tym 39 gatunków 
rzadkich i chronionych. Żyją tam dziki, sarny, jelenie czy 
borsuki. 

***
Piękno natury, bogactwo roślin i zwierząt, cisza i spokój – 
jeśli takie macie plany na zbliżające się wakacje, odwiedzenie 
Nadleśnictwa Włoszczowa będzie świetnym wyborem. 

Piękno Nadleśnictwa 
Włoszczowa

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

Kwitnące storczyki, rzeka Czarna, wiekowe dęby 
i olchy. Bogactwo flory i fauny Nadleśnictwa 
Włoszczowa jest ogromne. Całość uzupełniają 
pomniki przyrody, mnogość miejsc ważnych 
historycznie i wartościowych edukacyjnie.
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Co się dzieje w Kolonii? 
Trwa najważniejszy tydzień w klubowej piłce 
ręcznej. Mamy nadzieję, że kiedy państwo 
czytają tę informację, Łomża Vive Kielce szy-
kuje się do wielkiego finału. Podopieczni Ta-
łanta Dujszebajewa zagrali w półfinale z Tele-
komem Veszprem. W drugiej parze zmierzyły 
się THW Kiel i FC Barcelona. O przebiegu tych 
spotkań można przeczytać w specjalnym ser-
wisie naszego radia: emkielce.pl/final4. Nie-
dzielny finał odbędzie się o godz. 18. Mecz 

Trwa Kongres Eucharystyczny
Do 23 czerwca trwa III Kongres Eucharystycz-
ny Diecezji Kieleckiej. Za nami jego central-
ny punkt – Uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało, którą ob-

Kielce świętują
W ostatni weekend czerwca, a tym samym w pierwszy weekend wakacji, w stolicy wojewódz-
twa świętokrzyskiego odbędzie się Święto Kielc. Oprócz tradycyjnych już punktów programu, 
czyli Białej Nocy, bajkowego korowodu i jarmarku przy ulicy Sienkiewicza zaplanowano również 
nocne zwiedzanie kieleckich instytucji kulturalnych, kino plenerowe, koncert Jacka Kawalca, 
warsztaty i turnieje. W tym roku kielczanie będą się bawić przy czterech scenach zlokalizowa-
nych na rynku, Placu Artystów, w parku miejskim oraz przy Domu im. św. Jana Pawła II. Impreza 
rozpocznie się w piątek, 24 czerwca i potrwa do niedzieli, 26 czerwca.  /wk/
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o trzecie miejsce rozpocznie się o godz. 15.15. 
W poniedziałek o godz. 19 na kieleckim Rynku 
odbędzie się spotkanie zawodników z kibica-
mi. Oby była to okazja do wielkiej fety.  /pn/

Złoty jubileusz
– Jezus, ten Najwyższy Kapłan, to niestrudzony 
Pielgrzym, który podąża tam, gdzie kapłan, aby 
przez Eucharystię być darem dla wszystkim – 
mówił biskup kielecki Jan Piotrowski na Jasnej 
Górze, podczas Mszy Świętej z okazji jubileuszu 
50-lecia kapłaństwa księży diecezji kieleckiej. 
Eucharystia, pod przewodnictwem Pasterza 
naszej diecezji, została odprawiona w Kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki Bożej. Kapłani piel-
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Studio Optyczne

  wykonywane codziennie badania przez optometrystę 

  wybór oprawek w atrakcyjnych cenach

  szybki czas realizacji

  cierpliwa i profesjonalna obsługa

Studio Optyczne Silniczna 5

Kielce ul. Silniczna 5/2, 606-560-430 
godziny otwarcia pon-pt: 10-18, sobota: 10-14
  optyksilniczna5

chodziliśmy w czwartek, 16 czerwca. Ponadto, 
proboszczowie poszczególnych parafii odpra-
wiają codziennie Eucharystię w kieleckiej ka-
tedrze przy ołtarzu Matki Bożej Łaskawej Kie-
leckiej. Transmisje Mszy Świętych w ramach III 
Kongresu Eucharystycznego Diecezji Kieleckiej 
prowadzi do 25 czerwca Radio eM Kielce (od 
poniedziałku do soboty o godzinie 6.30, nie-
dziela - 11.00). Dotychczas w diecezji kielec-
kiej odbyły się dwa kongresy. Pierwszy miał 
miejsce w okresie międzywojennym, został 
zorganizowany w dniach 23-26 sierpnia 1934 
roku w Jędrzejowie. Drugi odbył się między  

1 maja, a 11 czerwca 1988 roku w całej diece-
zji kieleckiej.  /mł/
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Pilch patronem
Dziewiątego czerwca radni przyjęli projekt 
uchwały w sprawie ustanowienia Jerzego Pilcha 
patronem Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kiel-
cach. – To był wybitny pisarz i publicysta. Jego 
żona pochodzi z Kielc. Kiedy usłyszała o tej pro-
pozycji, zachwycona stwierdziła, że „Jurek byłby 
przeszczęśliwy i dumny, że to właśnie Kielce jako 
pierwsze w Polsce upamiętnią go w ten spo-
sób”. Dodatkowo to jeden z najchętniej czyta-
nych felietonistów naszej biblioteki, która w tym 
roku obchodzi swoje dwudziestolecie. Nadanie 

Koncert dla Ukrainy
W niedzielę, 26 czerwca, w siedzibie Radia eM 
Kielce odbędzie się wyjątkowe wydarzenie: 
koncert ukraińskich artystów, którzy zbierają 
środki na pomoc poszkodowanym przez wojnę. 
Wystąpi między innymi Emelianenko Alexandra 
z Mariupola, Lee Rina, a także grupa TamDeMy. 
Fundusze zebrane podczas koncertu będą prze-

Wyremontują ulice
Zgodnie z przyjętym przez kieleckich radnych 
dokumentem, w 2023 roku metodą nakład-
kową zostanie przebudowany odcinek ulicy 
Krakowskiej, Warszawskiej, Massalskiego, 
Szczecińskiej i Hipotecznej. Z kolei w 2024 
roku odcinek ulicy Lecha, Kryształowej, Bohate-
rów Warszawy, Warszawskiej i Wojewódzkiej. 
W sumie będzie to niespełna sześć kilometrów 
dróg. Podczas czerwcowych obrad wiceprezy-
dent Bożena Szczypiór podkreśliła, że potrzeb 

Podwyżek nie będzie
Radni odrzucili projekt uchwały dotyczący 
podwyżki stawek za parkowanie w centrum. 
Zgodnie z procedowanym dokumentem 
pierwsza godzina postoju w SPP miałaby 
kosztować 2,50 zł, druga – 3 zł, z kolei trzecia 
– 3,60. Radni mieli jednak wiele wątpliwo-
ści co do zasadności tych zmian i finalnie nie 
zgodzili się na podwyżkę opłat. Za projektem 
opowiedziało się tylko sześć osób, dziesięć za-
głosowało przeciwko, a pięć się wstrzymało. 
To oznacza, że stawki pozostają bez zmian – 

Pamiętali…
– „Solidarność” to walka o drugiego człowie-
ka, o jego prawa, prawdziwy postęp i dojrzal-
szy kształt życia ludzkiego – mówił podczas 
Mszy Świętej z okazji 40-lecia powstania „So-

grzymujący dziś na Jasną Górę zostali wyświę-
ceni przez biskupa kieleckiego Jana Jaroszewi-
cza 10 czerwca 1972 roku.  /mł/

znaczone na zakup żywności dla mieszkańców 
podkijowskich miejscowości, zbombardowa-
nych przez najeźdźców rosyjskich. Wydarzenie 
organizuje ukraińska organizacja non-profit - 
UKRAINE HELP HOUSE, której celem jest pomoc 
humanitarna i wspieranie obywateli Ukrainy 
w czasie wojny.  /ar/

reklama

INFORMUJE
Przypominamy, że za pomocą smartfona każdy pasażer może wyświetlić wirtualną tablicę 
odjazdów z konkretnego przystanku i sprawdzić rzeczywisty czas odjazdów autobusów. 

Aby to zrobić wystarczy zeskanować kod QR, który jest umieszczony na każdym 
rozkładzie jazdy. Usługa jest bezpłatna i dostępna dla każdego przystanku z całej sieci 

komunikacji miejskiej.
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lidarności Walczącej” biskup pomocniczy die-
cezji kieleckiej Marian Florczyk. Eucharystia 
została odprawiona w bazylice katedralnej 
w poniedziałek. W swojej homilii, biskup Ma-
rian Florczyk wyjaśniał znaczenie słowa „Soli-
darność”. Po nabożeństwie uczestnicy złożyli 
kwiaty przed pomnikiem bł. księdza Jerzego 
Popiełuszki i przed tablicą Stanisława Raka. 
Druga część rocznicowych obchodów odbyła 
się we wtorek, 14 czerwca. Dwudniowe uro-
czystości zwieńczył koncert „Bardowie Nie-
podległości”. Organizatorem było Starostwo 
Powiatowe w Kielcach.   /mł/

w tym zakresie nie brakuje, a miasto przygo-
towało już kolejną listę ulic, które zamierza 
poddać tego typu przebudowie. O wszystkim 
zdecydują jednak finanse.  /wk/

pierwsza godzina postoju kosztuje 2 zł, dru-
ga – 2,40, a trzecia – 2,80. Wciąż obowiązuje 
również bezpłatne 45 minut.  /wk/
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Jeleń wróci?
W latach 80. na osiedlu Świętokrzyskim, nie-
opodal obecnego sklepu Stokrotka, stała rzeź-
ba jelenia z karawaką. Figura była wykonana 
z ceramiki i miała ceglano-czerwony kolor. 
„Najpierw zniknął z niego krzyż. Potem ktoś 
rozbił mu głowę. Na końcu zdemontowano 
korpus. Po jednej z wielu awarii ciepłowni-
czych zlikwidowano cokół. Ot cała historia”, 

imienia Jerzego Pilcha to wspaniały prezent 
i zwieńczenie naszej wieloletniej działalności – 
mówi Anna Żmudzińska, dyrektor MBP.  /wk/

12-latka bohater
Zimną krwią, opanowaniem i wiedzą, jak za-
chować się, gdy komuś dzieje się coś złego 
wykazała się 12-letnia Nikola z Buska-Zdroju. 
Dziewczynka zadzwoniła na numer alarmowy, 
gdy jej mama zasłabła i straciła przytomność. 
Na miejsce szybko przybyli ratownicy i policjan-
ci, którzy przekazali dziewczynkę i jej 5-letniego 
brata pod opiekę babci. W podziękowaniu za 
bohaterski czyn Nikola wraz z bratem zwiedziła 
buską komendę, otrzymała list gratulacyjny oraz 
symboliczne prezenty od buskich policjantów. 
Jak podkreślają mundurowi - dzięki swojej po-
stawie, dziewczynka uratowała życie mamy.  /ar/

pisze pan Mateusz Bryła na grupie „Kielce na 
przestrzeni lat”. Jak się okazuje SM „Wichrowe 
Wzgórze” chciałaby przywrócić jelenia. – Za-
rząd jest w kontakcie z artystą, panem Sławo-
mirem Mickiem, w tej sprawie – mówi Artur 
Kozub, prezes SM „Wichrowe Wzgórze”.  /wk/

Wysoka jakość Wysoka jakość 
w najlepszej ceniew najlepszej cenie

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

Kielce ul. Wspólna 6, 
tel. 515 015 563, biuro@abe.kielce.pl;  www.abe.kielce.pl
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pa Podczas tegorocznego Święta Kielc, czyli już 25 czerwca, odbędzie 

się oficjalna inauguracja długo wyczekiwanej miejskiej wypożyczalni 
rowerów. Na ulice wyjedzie ponad dwieście jednośladów w żółto-
czerwonych barwach

W sumie w Kielcach pojawi się 57 stacji, które mają zostać roz-
mieszczone co około trzysta metrów. 
- Zostaną one podzielone na trzy kategorie – duże stacje ze sto-
jakami oraz mapami przeznaczone dla turystów (zlokalizowane 
w centrum – na rynku oraz przy dworcach, wskazujące miejsca, 
które warto odwiedzić na rowerach). 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 pozosta-
wienia roweru miejskiego – wylicza nasz rozmówca.
Rowery będzie można wypożyczać przy pomocy aplikacji do-
stępnej na smarfony. By zacząć z niej korzystać, wystarczy się 
zarejestrować i podłączyć swoją kartę płatniczą.
– Każdy rower posiada blokadę na tylnym kole, która będzie 
zwalniana poprzez aktywację w aplikacji. Trzeba po prostu ze-

W ramach inwestycji w Kielcach docelowo pojawi się 250 dwu-
kołowców. Wśród nich królować będą oczywiście tradycyjne 
rowery. Miasto zakupiło również 25 pojazdów ze wspomaga-
niem elektrycznym, pięć typu tandem (pozwalających na jazdę 
we dwójkę) i dziesięć typu cargo ze skrzynią z przodu (umożli-
wiających na przykład transport zakupów, ale również przewóz 
dzieci bez dodatkowego fotelika).

JEDNOŚLADY DLA KAŻDEGO
- Rowery tradycyjne, tandem i cargo będą z nami od samego 
początku. Problem jest natomiast z rowerami elektrycznymi, 
które dołączą do systemu nieco później z uwagi na trudności 
z dostawami z Chin. Nie chcieliśmy jednak przez to przekładać 
całej premiery, dlatego mimo wszystko startujemy zgodnie z pla-
nem - mówi Przemysław Chmiel, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Kielcach.

Na rowery!



19 CZERWCA 2022 7

Tygodnik eM temat numeru/reklamaTygodnik eM

reklama

Biuro sprzedaży: Kielce ul. Witosa 64
tel. 603 155 750; www.zielonaprzystanapartamenty.pl

→ wyjątkowa lokalizacja
→ apartamenty wyposażone w pompę ciępła, rekuperację, ogrzewanie podłogowe
→ nowoczesna architektura
→ funkcjonalne układy pomieszczeń
→ duże przeszklenia

APARTAMENTY Z OGRÓDKAMI NAD ZALEWEM W CEDZYNIE!

skanować kod QR, który znajduje się z tyłu i na kierownicy. 
Można też pauzować przejazdy, na przykład w celu zrobienia 
zakupów. Wszystko jest dziecinnie łatwe – informuje Arkadiusz 
Zieliński z firmy Roovee Polska S.A.
Początkowo zakładano, że pierwsze pół godziny jazdy rowerem 
w Kielcach będzie kosztować złotówkę, a każde kolejne – dwa 
złote. Finalnie cennik został jednak zmodyfikowany.
- Za pierwsze pół godziny zapłacimy złotówkę, ale za kolejne 
- również. Mieszkańcy będą mogli także wykupić abonament 
za czterdzieści złotych na pięćdziesiąt godzin jazdy. I w tym 
przypadku będzie można skorzystać z ulgi. Bowiem jeśli ktoś 
posiada bilet okresowy, wykupiony w Zarządzie Transportu 
Miejskiego w Kielcach, jest uprawniony do zakupu wspomnia-
nego abonamentu na rower miejski za dziesięć złotych. Jest też 
wprowadzana Kielecka Karta Mieszkańca, która będzie upo-
ważniała do 50 procent zniżki – tłumaczy dyrektor Chmiel.
Nie da się ukryć, że oferta po zniżkach stanowi konkurencję dla 
komunikacji miejskiej, gdzie obecnie bilet godzinny normalny 
kosztuje 3,60, z kolei ulgowy - 1,80.

CZYM NAJTANIEJ?
Kielczanie od kilku lat mogą również korzystać z innych jed-
nośladów oferowanych przez prywatne firmy. 
W stolicy województwa świętokrzyskiego w 2019 roku jako 
pierwsze pojawiły się elektryczne skutery od Blinkee City. Nie-
długo później firma poszerzyła swoją ofertę o elektryczne hu-

lajnogi. Jej obecność w Kielcach nie trwała jednak zbyt długo. 
W tym roku jednoślady zniknęły z naszej mapy.
Od 2021 roku kielczanie mogą natomiast korzystać z oferty 
firmy Lime, a od niedawna również z hulajnóg elektrycznych od 
Bolta. Obie wypożyczalnie funkcjonują przy pomocy aplikacji 
na smartfony.
– Obsługa jest bardzo prosta. Po kliknięciu w symbol hulajnogi 
kielczanie są przenoszeni do elektronicznej wypożyczalni. Jed-
noślad odblokowują, skanując kod QR umieszczony na kierow-
nicy. Co ważne, przed rozpoczęciem przejazdu użytkownik jest 
zobowiązany do zapoznania się z instrukcją obsługi parkowania 
i bezpiecznej jazdy – mówi Martyna Kurkowska z firmy Bolt.
Jazda hulajnogą od Bolta kosztuje 50 groszy za każdą rozpo-
czętą minutę. To oznacza, że trzydzieści minut jazdy kosztuje 
piętnaście złotych, a więc zdecydowanie więcej niż w przypadku 
wchodzących do Kielc rowerów miejskich. 
Podobnie jest z hulajnogami firmy Lime, gdzie za samo odbloko-
wanie pojazdu płaci się dwa złote, a za każdą rozpoczętą minutę 
50 groszy, co w sumie daje siedemnaście złotych za trzydzieści 
minut jazdy.

***
Może się więc okazać, że startująca w Kielcach miejska wypoży-
czalnia rowerów będzie jak do tej pory najbardziej opłacalnym 
ekologicznym środkiem transportu. 
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Upiększy bazary?

„Winnica” już otwarta!

Kielczanin Michał Mirosławski, absolwent wydziału archi-
tektury Politechniki Śląskiej, poświęcił swoją pracę magi-
sterską… modernizacji kieleckiego targowiska. Dogłębna 
analiza i świeże spojrzenie mogą stanowić początek szerokiej 
dyskusji dotyczącej zmian w tym miejscu.
Dlaczego to właśnie miejskiemu targowisku Michał Miro-
sławski poświęcił swój cenny czas? – Jako czteroletni chło-

Dla wielu kielczan „Winnica” to kawał historii zamkniętej 
w restauracyjnych murach. Po kapitalnym remoncie miejsce 
zapiera dech w piersiach i przyciąga nie tylko pragnących 
powspominać stare dobre czasy mieszkańców, ale również 
zaciekawione młodsze pokolenia.
– Myślę, że każdy znajdzie swój powód, żeby nas odwie-
dzić. Jednych przyciągną tradycyjne żarkoje, innych dobry 
alkohol i muzyka, jeszcze kolejnych możliwość spokojne-
go zjedzenia obiadu z zapewnionymi atrakcjami dla dzieci. 
To miejsce dla osób w każdym wieku – zapewnia Maciej 
Jakubczyk, odpowiadający za prowadzenie i zarządzanie 
„Winnicą”.
„Winnica” będąca własnością PSS „Społem” ma ogromny 
potencjał, który jak zaznacza nasz rozmówca, został wy-
korzystany w stu procentach.
– Jeśli chodzi o wystrój postanowiliśmy zachować wiele 
elementów z poprzedniego lokalu, wśród nich m.in. pła-
skorzeźby oraz napis „Winnica”. Jeśli chodzi o układ, została 
wydzielona część dla dzieci, część kawiarniana, patio i wiele 
stolików dla gości, którzy potrzebują nieco prywatności. 
W przyszłości pojawi się również cigar room – wylicza.
Docelowo w „Winnicy” mają odbywać się kameralne koncer-
ty, stand-upy i występy artystyczne. W lokalu swoje miejsce 
znalazł również fortepian.

piec chodziłem na nie z babcią na zakupy. To było pierwsze 
miejsce, które bardzo mocno odczuwałem sensorycznie – 
jako połączenie różnych dźwięków i zapachów niesamowicie 
zapadło mi w pamięci – wyjaśnia.
Jak podkreśla młody architekt, ponieważ każda zmiana 
generuje koszty, jego projekt nie zakłada budowy hali ani 
kompletnej przebudowy targowiska, tylko jego moderniza-
cję: – Targowisko pozostałoby otwartą przestrzenią, w części 
zadaszoną, natomiast lepiej przystosowaną do obecnych 
realiów. Ważną kwestią jest zachowanie istniejących alejek. 
Dzięki temu stali klienci nie pogubią się. Naprawdę niewiel-
kim kosztem jesteśmy w stanie zrobić z bazarów ciekawą 
i tętniącą życiem przestrzeń.
Ewentualna modernizacja miałaby się odbywać etapami, by 
targowisko stale funkcjonowało i sprzedawcy nie stracili źró-
dła zarobku. – Przede wszystkim najważniejsze są kompro-
mis i współpraca. Mój projekt stwarza bardzo duże pole do 
konsultacji. Podstawą jest dyskusja między sprzedawcami, 
właścicielem targowiska a władzami miasta. Rozmawiałem 
już z obecnym zarządcą. Zamierzam też spotkać się z wła-
dzami miasta. Liczę na pomoc kieleckich radnych w tym 
zakresie – podsumowuje Michał Mirosławski. 

– Myślę, że z czasem każdy wyrobi sobie własną opinię na 
temat tego miejsca, a my będziemy stawali na rzęsach, aby 
była ona jak najlepsza i żeby restauracja znów stała się dumą 
Kielc – dodaje Jakubczyk.
Obecnie „Winnica” jest czynna od poniedziałku do niedzieli, 
od godziny 12 do 22. Z czasem mają one zostać wydłużone. 
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Jak ogrzewać kościoły?
Fotowoltaika zasilająca kościół? 
Na ten pomysł wpadł ks. Wiktor 
Walocha, proboszcz parafii w Wiernej 
w diecezji kieleckiej. Rozwiązanie 
funkcjonuje już od roku, a efekty jego 
działania są niezwykłe

Nowoczesne technologie – również te związane z energetyką – 
towarzyszą nam na każdym kroku. W pięknym krajobrazie wo-
jewództwa świętokrzyskiego coraz częściej można natrafić na 
panele fotowoltaiczne dostarczające zieloną energię. Mają one 
zastosowanie już nie tylko w zakładach pracy czy prywatnych 
domach, ale również… w kościołach. O tym postanowiliśmy 
porozmawiać z proboszczem jednej z parafii, który postawił 
na fotowoltaikę.

LEPIEJ…
Wszystko zaczęło się już kilka lat temu od swoistego marketingu 
„szeptanego”. 
– Wiele osób, z którymi rozmawiałem mówiło mi o tym, że 
fotowoltaika to bardzo dobra sprawa. Pomyślałem, że skoro 
sprawdza się to w tak wielu miejscach, to dlaczego nie można 
tego wprowadzić do naszego kościoła. Akurat nadarzyła się 
okazja do tego, aby złożyć wniosek do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Minął 
jakiś czas i dostaliśmy dofinansowanie. Ruszyliśmy więc z in-
westycją – tłumaczył kapłan. 
Z pomocą dobrych ludzi parafia już od niespełna roku cieszy 
się panelami fotowoltaicznymi od firmy RBM Technik Moskal, 
a co za tym idzie zieloną energią oraz zasilanymi przez nią – 
pompą ciepła i konwektorami. 
Co ciekawe, mają one aż trzy funkcje. Oprócz tego, że ogrzewają 
kościół, zapewniając komfort modlącym się w zimie parafia-
nom, mogą go również schłodzić, a także osuszyć jeśli zajdzie 
taka potrzeba. 
– Do tej pory korzystaliśmy z pierwszych dwóch zastosowań 
i sprawdziły się doskonale – zapewnia nasz rozmówca. 
– Mieliśmy taką niecodzienną sytuację w trakcie Pasterki. Na 
zewnątrz było bardzo zimno, więc postanowiłem sprawdzić 

możliwości nowego ogrzewania. Doszło do tego, że w kościele 
mieliśmy aż… 25 stopni Celsjusza. Wierni przyszli ciepło ubra-
ni, więc zażartowałem, że chyba musimy pomyśleć o otwarciu 
parafialnej szatni – dodaje ks. Wiktor Walocha.

… I TANIEJ
Fotowoltaika i konwektory to jednak nie tylko komfort dla 
wiernych, którzy mogą skupić się na modlitwie w świątyni, 
ale także niższe rachunki za energię. 
– Zawsze byłem entuzjastą nowych rozwiązań, dlatego też 
postanowiłem, że będziemy korzystać z paneli. Funkcjonują 
bez zastrzeżeń, a prądu nie brakuje, choć zasilają praktycz-
nie wszystkie urządzenia w kościele.  Kolejną przyczyną była 
oszczędność. Wiemy jaka dzisiaj jest sytuacja na rynku, jak 
wszystko z dnia na dzień drożeje. Spodziewam się niższych niż 
dotychczas kwot na fakturze. Wcześniejsze sposoby na ogrza-
nie kościoła były dość energochłonne, a dzięki fotowoltaice 
będziemy mogli zaoszczędzić i przeznaczyć pieniądze na inny 

cel. Cieszę się, że możemy coś zyskać dla wspólnoty – zauważa 
ksiądz proboszcz.
W Wiernej zainstalowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 
ponad 30 kW i dwa falowniki. Wszystko jest monitorowane 
poprzez specjalną aplikację. Dzięki niej można skontrolować 
produkcję dzienną, miesięczną i roczną. Do ogrzewania ko-
ścioła wykorzystano siedem klimatyzatorów, wyróżniających 
się uniwersalnym montażem w pomieszczeniach o rozmaitym 
rozkładzie i funkcjonalności. Mogą one zostać zainstalowane 
zarówno przy podłodze, jak i na suficie. Trójwymiarowy na-
wiew zapewnia optymalną cyrkulację powietrza oraz równo-
mierny rozkład temperatury w pomieszczeniu. 

Pompy ciepla, klimatyzacje, fotowoltaika
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Ekologicznie w gminie Nowiny
Przez wiele lat gmina Nowiny kojarzyła się 
z ciężkim przemysłem i zanieczyszczeniem 
powietrza. To już przeszłość – dziś 
podkielecka gmina jest przykładem tego, 
jak należy dbać o środowisko naturalne. 
O dobrych, ekologicznych praktykach 
rozmawiam z wójtem gminy Sebastianem 
Nowaczkiewiczem

SN: Od pięciu lat prowadzimy program dofinansowania wy-
miany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. W ubie-
głym roku wsparliśmy 49 gospodarstw domowych na łączną 
kwotę 167 tys. zł. Łącznie od początku realizacji programu 
wypłaciliśmy 192 dofinansowania na kwotę niemal 600 tys. 
zł. Mieszkańcy skorzystali też z projektu realizowanego wraz 
z gminą Piekoszów polegającego na montażu fotowoltaiki – 
wzięło w nim udział 88 gospodarstw domowych.

Od ponad roku gmina jest też zaangażowana w wsparcie miesz-
kańców w programie „Czyste Powietrze”. Czy może pan powie-
dzieć coś więcej na ten temat?

Panie wójcie, co było największym problemem, jeżeli chodzi 
o degradację środowiska?

SN.: Oczywiście, działające tutaj zakłady przemysłowe. Wszy-
scy pamiętamy scenę ze „Zmienników”, kiedy taksówka je-
dzie z Warszawy do Krakowa i w okolicach Chęcin wpada 
w ogromną chmurę pyłu. Scena nieco na wyrost, ale faktycznie 
zanieczyszczenie powietrza dawało się we znaki mieszkań-
com. Dziś to już przeszłość, zakłady przemysłowe odrobiły 
lekcję z ochrony środowiska, dokonując niezbędnych zmian 
technologicznych. Ale wciąż w okresie zimowym borykamy 
się z problemem smogu, za którego powstanie, niestety, trzeba 
obarczyć w głównej mierze mieszkańców.

Jakie działania podejmuje gmina, aby poprawić jakość powie-
trza?

Pojemnik na plastikowe nakrętki.

Wywóz odpadów z ulicy Składowej w Nowinach.
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Ekologicznie w gminie Nowiny

SN: Od maja 2021r. działa w Urzędzie Gminy w Nowinach 
„Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czy-
ste Powietrze”. Podobnie jak w wielu innych gminach został 
on uruchomiony  na podstawie porozumienia zawartego 
pomiędzy Gminą Nowiny i WFOŚiGW w Kielcach. 

Czy dużo osób jest zainteresowanych programem?

SN: Przez ponad roczny okres działalności z oferty  Punktu  
skorzystało  wielu mieszkańców, czego efektem jest 46 złożo-
nych wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Punktu. 
Dodatkowo w ramach  działalności punktu wsparto ok  40-50 
osób składających wnioski o płatność oraz udzielono kilkaset 
informacji telefonicznych. 
W ramach działalności  Punktu na bieżąco prowadzone są 
działania promocyjne, opracowano i udostępniono ulotki 
informacyjne (dostępne w punkcie podawczym), zorgani-
zowano także kilka spotkań informacyjnych nt. programu 
„Czyste Powietrze” dla mieszkańców gminy.

Jak trafić do Punktu?

SN: Punkt znajduje się w pok. nr 11 i obsługuje petentów 
w każdy poniedziałek i wtorek w godzinach pracy urzędu 
gminy Nowiny tj. 7.15 - 15.15. W Punkcie istnieje możliwość 
uzyskania informacji na temat programu, złożenia wniosku 
oraz jego późniejszego rozliczenia.

Instrumenty finansowe to nie wszystko, potrzeba jeszcze zwięk-
szyć świadomość społeczeństwa…

SN: Trujemy się, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. 
A przecież od codziennych zachowań zależy nie tylko jakość 
powietrza, ale w ogóle to, w jakim miejscu żyjemy. Z pozoru 
błahe czynności: segregacja śmieci, oszczędność energii czy 
wody, korzystanie z komunikacji miejskiej, mają wpływ na 
ochronę środowiska. Chcemy, by mieszkańcy wiedzieli, że ich 
działania mają wpływ na to, czy ta natura utrzyma równowagę. 
W tym celu realizujemy drobne projekty, które nie wymagają 
od mieszkańców specjalnego wysiłku.

Jakie to projekty?

SN: W ślad za pierwszym pojemnikiem na nakrętki sfinanso-
wanym przez gminę, gminne stowarzyszenia ustawiły kolejne 
pojemniki na nakrętki i puszki. Na każdym placu zabaw za-
instalowaliśmy półki bookcrossingowe, realizujemy program 
nasadzeń drzew miododajnych, wspieramy rozwój ogrodu 
społecznego w Woli Murowanej. 

Gmina podejmuje też działania na większą skalę…

SN: Tak, to wielomilionowe inwestycje, jak choćby wymiana 
całego oświetlenia ulicznego w gminie na energooszczędne, 
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, mo-
dernizacja przestarzałej kotłowni.
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Istotnym problemem dla gminy stały się składowiska niebez-
piecznych odpadów. Czy można powiedzieć, ze mieszkańcy są 
już bezpieczni?

SN: Pogorzelisko przy ulicy Perłowej zostało już uprzątnięte 
przez Starostwo Powiatowe. Na nas z kolei spadł obowiązek 
wywozu odpadów z ulicy Składowej. Do chwili obecnej wy-
wieziono i unieszkodliwiono 733 Mg odpadów, w tym 682 
Mg odpadów niebezpiecznych magazynowanych nielegalnie 
przez spółkę UNIPOLIS Sp. z o. o. Wartość brutto wykonane-
go zadania wyniosła 5,6 mln zł. Już teraz wiemy, że za umowną 
kwotę nie uda się wywieźć wszystkich odpadów. Pozostanie 
około 180-200 Mg odpadów do usunięcia, na które musimy 
wygospodarować kolejne środki finansowe.

   Gmina jest coraz bardziej zielona – to widać. Czy w związku 
z tym planujecie rozwój turystyki?

SN.: Dbając o środowisko naturalne planujemy utworzenie 
ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej w jednym z najpiękniej-
szych zakątków gminy – w kamieniołomie Szewce i jego oko-
licach. Wiążemy też nadzieje z rozwojem GEOPARKU i inwe-
stycjami turystycznymi w jego obrębie. Lada dzień rozpocznie 
się rewitalizacja Nowin, na którą uzyskaliśmy dofinansowanie 
unijne. Utworzymy między innymi kolejne tereny zielone, 
na terenie których będzie można odpoczywać. Nowe tereny 
rekreacyjne powstaną też w Zgórsku i w Szewcach.

Dziękuję za rozmowę.

Ogród społeczny w Woli Murowanej.

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu 
Czyste Powietrze w gminie Nowiny

Urząd Gminy Nowiny, ul. Białe Zagłębie 
25, 26-052 Nowiny, pok. 11

tel. 41 347 50 62
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Uwielbiliśmy Pana

Setki wiernych naszej diecezji uwielbiało Boga w minioną 
niedzielę na jubileuszowym uwielbieniu w Parku Miejskim. 
Spotkaniu towarzyszył zespół ToON oraz jego goście. Szczy-
towym momentem wydarzenia była adoracja Najświętszego 
Sakramentu.
– To nie jest inny Jezus niż Ten, który żył dwa tysiące lat temu, 
inny niż Ten, który umarł na krzyżu, który uzdrawiał. On jest 
tu r e a l n i e z nami! – modlił się Daniel Wojda w adoracji 
Najświętszego Sakramentu. W swoich rozważaniach pochy-
lił się nad tematem wiary, ponieważ hasłem uwielbienia było 
pytanie: „Czy wierzysz?”.
– Wiara to wolność, ale także świadomość, że wszystko, co 
mam, pochodzi od Boga. Ile dał, tyle też może zabrać i zawsze 
trzeba być na to gotowym – powiedziała prowadząca wydarze-
nie Magdalena Rogula, członkini jednej z grup modlitewnych.
– Panie, jesteś Bogiem i wierzę w twoją żywą obecność wśród 
nas. Jesteś blisko mnie, choć ja nie zawsze jestem blisko ciebie. 
Daj mi wiarę, abym popatrzył na Jezusa Chrystusa jak na żywą 
osobę – kontynuował refleksje Daniel Wojda.
Wśród gości zespołu ToON, który muzycznie prowadził uwiel-
bienie, był Darek „Maleo” Malejonek – wokalista, gitarzysta 
oraz członek takich zespołów, jak 2Tm2,3 i Armia. Także raper 
Arkadio zaśpiewał i podzielił się świadectwem. Piosenkę, która 
była motywem przewodnim tegorocznego uwielbienia, z kielec-
kim zespołem zaprezentowała Anna Madej. Całość uświetniły 
swoim tańcem „Kryształki” z Daleszyc. Wydarzenie prowadził 
ksiądz Marcin Boryń wraz z Magdaleną Rogulą. au
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