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Laureaci Loterii Podatkowej w Kielcach 
odebrali nagrody

Loteria podatkowa miała przede wszystkim zachęcić mieszkańców do 
rozliczania się w Kielcach i zwiększyć poczucie budowania wspólnoty 
samorządowej. Losowanie 10 nagród po 2 tys. zł odbyło się 30 maja br.
W środę, 22 czerwca zwycięzcy Loterii Podatkowej odebrali nagrody 
z rąk Prezydenta Kielc Bogdana Wenty, który pogratulował wszystkim 
wygranej.  
- Bardzo Państwu dziękuję za udział w Loterii, ale przede wszystkim 
za to, że rozliczacie się Państwo w Kielcach. Szczególnie dziękuję tym 

z Państwa, którzy zrobili to po raz pierwszy. Każdy nowy podatnik jest 
bardzo ważny dla Kielc. Wpływy z PIT wspierają miejski budżet. Dzięki 
tym środkom możemy inwestować w drogi, w edukację czy w komu-
nikację publiczną. Im więcej pieniędzy trafi do miejskiego budżetu, 
tym więcej zadań poprawiających jakość życia mieszkańców możemy 
zrealizować – mówił Prezydent Kielc Bogdan Wenta.
Zgodnie z regulaminem wylosowano 10 nagród pieniężnych o wartości 
2 tys. zł. 5 dla nowych podatników oraz 5 dla obecnych. Łączna pula 
nagród to 20 tys. zł.
- Z pewnością możliwość zdobycia wygranej zachęca do rozliczania się 
w Kielcach. Loterię poleciła mi moja mama i była to bardzo spontaniczna 
decyzja. Byłam zaskoczona, że zostałam wylosowana. Nagroda to fajny 
dodatek do rozliczenia PIT-u, tym bardziej że po raz pierwszy zrobiłam 
to w Kielcach  – mówiła Pani Paulina Terelak.
Loteria podatkowa „Rozlicz PIT w Kielcach”, przeprowadzona w na-
szym mieście po raz pierwszy, wystartowała 28 marca. Była skierowana 
zarówno do nowych, jak i stałych podatników.
Do loterii mogli zgłosić się wszyscy mieszkańcy Kielc, którzy złożyli 
deklarację podatkową PIT za 2021 rok w jednym z Urzędów Skarbo-
wych w Kielcach lub za pośrednictwem usługi e-PIT i wskazali w niej 
Miasto Kielce, jako swoje miejsce zamieszkania. Warunkiem udziału 
było prawidłowe zgłoszenie za pomocą formularza internetowego lub 
formularza papierowego od 28 marca br. do 15 maja br. 

Loterię w Kielcach zrealizowała firma Gratifica Promotions.

W pierwszej edycji Loterii Podatkowej „Rozlicz Pit w Kielcach” wzięło udział blisko 1200 osób. 
Prawie 80 podatników zadeklarowało, że rozlicza się w naszym mieście po raz pierwszy. Na 
wygraną mieli szansę mieszkańcy, którzy w swojej deklaracji podatkowej wskazali jako miejsce 
zamieszkania Kielce. Pula nagród wynosiła 20 tys. zł.

Mistrzowskie wsparcie wicemistrzów Europy
Nie tylko z trybun Lanxess Areny, ale również w Strefie Kibica na 
Rynku. Fani Łomży Vive Kielce tłumnie wspierali Żółto-biało-nie-
bieskich w Final Four Ligi Mistrzów.
Takiego oblężenia główny plac naszego miasta nie widział od daw-
na. W miniony weekend „zalała” go fala żółtych szalików i koszulek. 
Łącznie przez dwa dni Final Four, w Strefie Kibica, pojawiło się kilka 
tysięcy fanów. 
Nie inaczej było podczas fety, bo mimo przegranej z Barceloną i to 
dopiero po karnych, było co świętować. Kielczanie są przecież drugą 
drużyną w Europie i po raz 19. mistrzem Polski.
- Dla nas jesteście najlepszą drużyną na świecie. Wielkie podziękowa-
nia za te emocje, wysiłek, za to, że klub znakomicie promuje Miasto 
Kielce nie tylko w Europie, ale i na całym świecie – powiedział wice-
prezydent Kielc, Marcin Chłodnicki.

Za dokonania Żółto-biało-niebieskich w minionym sezonie, samorząd 
Kielc zdecydował, że szczypiorniści i członkowie sztabu szkoleniowego 
otrzymają  do podziału nagrodę w wysokości 375 tys. zł.

Kielce
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Koncert dla Ukrainy
Już w niedzielę, 26 czerwca, w siedzibie Radia 
eM Kielce odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. 
W naszym studio przyjmiemy ukraińskich arty-
stów, którzy zbierają środki na pomoc ofiarom 
wojny. Wystąpi między innymi Emelianenko 
Alexandra z Mariupola, Lee Rina, a także grupa 
TamDeMy. Za pieniądze zebrane podczas im-
prezy kupiona będzie żywność dla mieszkań-
ców podkijowskich miejscowości zbombardo-
wanych przez Rosjan. Wydarzenie organizuje 

W nich nadzieja…
Miasto już po raz 27. przyznało nagrodę „Na-
dzieje Kielc” dla najzdolniejszych uczniów 
i absolwentów szkół ponadpodstawowych. To 
osoby, które na swoim koncie mają wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, spor-
tu i działalności społecznej. Mimo, iż rzecznik 
prasowy prezydenta Kielc, Marcin Januch-
ta, nie poinformował ani nie zaprosił naszej 
redakcji na uroczyste rozdanie, podajemy 
nazwiska laureatów: Kinga Ciesielska, Woj-
ciech Klank, Idalia Mastelarz, Szymon Moćko, 

Przystanki na żądanie
Z ponad sześciuset przystanków zlokalizowanych na terenie miasta, od 25 czerwca sto czter-
dzieści jest „na żądanie”. To te zlokalizowane głównie na obrzeżach Kielc, oznaczone na rozkła-
dach jazdy symbolem N/Ż. Docelowo ich liczba ma się zwiększyć, jednak miasto chce dać czas 
mieszkańcom na przyzwyczajenie się do nowej rzeczywistości. By skorzystać z przystanku na 
żądanie, pasażer musi zasygnalizować taką chęć. – Jeśli chcemy wsiąść do autobusu z przystan-
ku na żądanie, powinniśmy oczekiwać na pojazd w miejscu widocznym dla kierowcy. Podobnie 
jest przy wysiadaniu, gdzie dodatkowo należy odpowiednio wcześniej nacisnąć przycisk „stop” 
– wyjaśnia Barbara Damian, dyrektor ZTM.  /wk/
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ukraińska organizacja non-profit „Ukraine Help 
House”, której celem jest pomoc humanitarna 
i wspieranie obywateli Ukrainy w czasie wojny. 
Zapraszamy na godzinę 14.  /ar/

Dla ochłody – na basen
Od 25 czerwca, czyli od soboty, otwarty jest ba-
sen przy ulicy Szczecińskiej 1 w Kielcach. W ten 
weekend dla gości przewidziano sporo atrakcji, 
a wstęp jest bezpłatny. Zarówno w sobotę jak 
i niedzielę, w obiekcie organizowany jest piknik 
„Bezpieczne lato w mieście”. Goście mogą zo-
baczyć pokazy służb mundurowych i wodnego 
pogotowia ratunkowego oraz nauczyć się za-
sad udzielania pierwszej pomocy. Nie braknie 
też pomysłów na udane wakacje. Basen otwar-
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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

Michalina Pastuszka, Michał Sędzielewski, 
Patrycja Siemieniec, Paweł Soboń, Bartłomiej 
Szwagrzyk i Julian Wrona.  /wk/
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Uczczą bohaterów
Specjalny rajd, oficjalne uroczystości i premiera 
filmu – to tylko niektóre z wydarzeń zaplano-
wanych w ramach tegorocznej akcji „Pamięta-
my o Westerplatczykach”, której pomysłodaw-
cą jest biskup pomocniczy diecezji kieleckiej 
Marian Florczyk. II Rajd Rowerowy im. Wester-
platczyków wyruszy z Kielc na Westerplatte 27 
sierpnia sprzed kieleckiej katedry. 1 września 

Uczelnie w rankingu
Według najnowszych danych, dwie największe 
uczelnie w regionie świętokrzyskim wciąż znaj-
dują się poza pierwszą 50-tką w rankingu „Per-
spektyw”. To jeden z najbardziej rozbudowa-
nych i transparentnych tego typu zestawień na 
świecie. W tym roku Politechnika Świętokrzyska 
uplasowała się między 52 a 60 miejscem, z ko-

Sukces Wiktora
Pochodzący z naszego regionu Wiktor Kowalski 
zdobył Nagrodę Publiczności podczas koncertu 

Pociąg po latach…
Po siedemnastu latach podróżni znowu wsia-
dają do pociągów na przystanku kolejowym 
w Dębskiej Woli na linii Kielce - Busko-Zdrój. 
Wszystko dzięki budowie nowego peronu. 
Pojawiła się tam nowa nawierzchnia, oznako-
wanie i tablice z rozkładem jazdy. Wykonaw-
ca zainstaluje jeszcze wiatę chroniącą przed 
opadami, ekologiczne oświetlenie LED i stojaki 
rowerowe. – Program Przystankowy w święto-
krzyskim nie zwalnia tempa. Pierwsze perony 
już służą mieszkańcom. Do końca przyszłego 
roku zamierzamy zrealizować wszystkie zapla-
nowane prace w tym województwie – mówi 
Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury.  /wk/

Autobusy rzadziej
Od 25 czerwca w Kielcach zaczęły obowią-
zywać nowe, wakacyjne rozkłady jazdy miej-
skich autobusów. Ograniczenia objęły w su-
mie trzynaście linii. – Okres wakacyjny to czas, 

ty jest w godzinach 10-18. Po bezpłatnym 
weekendzie, za bilet normalny zapłacimy 15 
złotych, a ulgowy – dziesięć. Dzieci w wieku do 
sześciu lat wchodzą za darmo.  /ar/

lei Uniwersytet Jana Kochanowskiego znalazł 
się między 71 a 80 miejscem – to dokładnie 
takie same wyniki, jakie uczelnie uzyskały w po-
przednim rankingu „Perspektyw”. Pierwsze trzy 
miejsca w zestawieniu od lat zajmuje Uniwersy-
tet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i Poli-
technika Warszawska.  /wk/
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INFORMUJE
Od soboty 25 czerwca 2022 roku wprowadzamy wakacyjne rozkłady jazdy dla wybranych linii komunikacyjnych. 

Ze zmniejszoną częstotliwością będą kursowały autobusy linii 4, 8, 13, 30, 34, 35, 36, 46, 53, 102, 107 oraz 112. Autobusy 
pozostałych linii w tym podmiejskich będą kursowały bez zmian.

   Ponadto w wakacje nie będą kursowały autobusy studenckiej linii 104, która obsługuje m.in. Kampus UJK, a wybrane kursy 
autobusów linii 8 oraz 13 zostały skrócone do przystanku Żniwna (nie dojeżdżają do Uniwersyteckiej UJK). Autobusy linii 105 

będą kursowały tylko w dni robocze.

Przypominamy, że wakacyjne rozkłady jazdy wprowadzane są na czas letniej przerwy szkolnej jak również umożliwiają 
kierowcom wykorzystanie urlopów wypoczynkowych.
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w którym mieszkańcy zdecydowanie rzadziej 
korzystają z autobusów – uczniowie nie cho-
dzą do szkoły, studenci na uczelnie, a dorośli 
biorą urlopy w pracy. W tym roku zmieniamy 
rozkłady jazdy dla dwunastu linii przeznaczo-
nych głównie do obsługi placówek oświato-
wych i uczelni w naszym mieście: 4, 8, 13, 30, 
34, 35, 36, 46, 53, 102, 105, 112. Z kolei linia 
numer 104 zostanie całkowicie zawieszona – 
informuje wiceprezydent Agata Wojda.  /wk/

Debiuty 59. Krajowego Festiwalu Polskiej Pio-
senki w Opolu. Artysta został doceniony przez 
publikę za utwór „Co dnia”. Wystąpił w Opo-
lu dzięki wygranej w programie „Szansa na 
Sukces” i otrzymał najwięcej głosów wśród 
widzów. Wiktor Kowalski urodził się w Gnieź-
dziskach. Przed występem w „Szansie na Suk-
ces” uczestniczył w talent show „The Voice of 
Poland”. Ukończył Państwową Szkołę Muzycz-
ną w Kielcach, a także Akademię Muzyczną 
w Bydgoszczy i Uniwersytet Muzyczny Frydery-
ka Chopina w Warszawie. Na swoim koncie ma 
również dyplom MBA.  /mł/
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Wkrótce plebiscyt 
27 czerwca Teatr im. Stefana Żeromskiego 
w Kielcach startuje z pierwszym pokazem 
spektaklu w ramach jubileuszowego plebi-
scytu „O dziką różę”. Wydarzenie zacznie się 
najnowszą prapremierą, „Ludwigiem”, wg 
tekstu i w reżyserii Jana Jelińskiego. Na naj-
lepszą aktorkę, najlepszego aktora oraz spek-
takl sezonu 2021/2022 można głosować wy-
pełniając kupony w teatrze, w dniu pokazów 

Ciekawa akcja
Parafia św. Władysława w Szydłowie zachęca 
do udziału w akcji „ENTER… THE CHURCH”, 
opartej na pomyśle popularnych escape ro-
omów. Dzięki temu lepiej poznamy dzieje i bo-
gactwo kościoła pełnego zagadek. Odwiedza-
jąc stronę internetową wspólnoty parafialnej 
możemy „wejść” do świątyni. Naszym prze-
wodnikiem jest święty Władysław, który zapra-
sza nas do rozwiązywania zagadek dotyczących 
miasta, parafii i samego patrona. – Patronuje 
on tylko dwóm kościołom w całej Polsce. Był 
to król węgierski, w połowie Polak, w połowie 
Węgier. Nasza świątynia została zbudowana 
przez króla Kazimierza Wielkiego w 1355 roku 
jako pokuta za śmierć księdza Marcina Barycz-
ki. W środku znajdziemy tryptyk ze szkoły Wita 
Stwosza z 1517 roku i wiele innych ciekawych 
elementów – mówi ks. Ryszard Piwowarczyk, 
proboszcz parafii.  /mł/

Wjechał w przystanek
Do niebezpiecznych scen doszło 20 czerwca, po 
godzinie 16 w centrum Bodzentyna. Kierowca 
osobowego forda w pewnym momencie wje-
chał w wiatę przystankową, po czym próbował 
uciec z miejsca zdarzenia. Na szczęście żadna 
ze znajdujących się w pobliżu osób nie ucier-
piała. Okazało się, że kierujący autem 35-letni 
mężczyzna miał dwa promile alkoholu w orga-
nizmie. Policjanci proszą o kontakt osoby, które 
były świadkami tego zdarzenia. Można zgła-
szać się na Komisariat Policji w Bodzentynie, 
lub dzwonić pod numer 47 801 1316.  /ar/

uczestnicy wezmą udział w uroczystych obcho-
dach organizowanych przez Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku. Także 1 września w re-
gionie świętokrzyskim odbędzie akcja „Znicz 
pamięci dla Westerplatczyka”. Wojewódzkie 
uroczystości zaplanowano na 7 września. 14 
września odbędzie się gra miejska „Kieleccy 
Westerplatczycy – śladami II Wojny Światowej 
i jej bohaterów”.  /mł/
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spektakli. Dostępna będzie także ankieta na 
stronie fanpage’u teatru. Z okazji 30. jubile-
uszu plebiscytu, widzowie będą mogli wziąć 
udział w konkursie, w którym do wygrania 
jest osiem tysięcy złotych. Wydarzenie potrwa 
do 2 lipca.  /ar/

Piekarnia R. DobrowolskiPiekarnia R. DobrowolskiRok zał. 1946

Podaruj 

swoim bliskim 

zdrowie

chleb według 
receptury 

niezmienionej 
przez 75 lat

JEDYNA TAKA W KIELCACH 
PROWADZONA PRZEZ TRZECIE POKOLENIE MISTRZÓW PIEKARSTWA 

Jedząc nasze pieczywo masz pewność,

że spożywasz naturalny, tradycyjny produkt wysokiej jakości

bez polepszaczy, bez spulchniaczy, bez konserwantów, bez barwników
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Sport zna sporo historii o minimalnych porażkach. Pływak 
przegrywa o długość paznokci, kolarz o błysk szprychy. Porażkę 
Łomży Vive w finale Ligi Mistrzów należy umieścić w tych ka-
tegoriach. Barca okazała się lepsza w konkursie rzutów karnych. 
– Gdyby można przyznać dwa puchary, to byłoby najbardziej 
sprawiedliwe – to komentarz jednego z naszych kolegów po pió-
rze. Najbardziej trafny. 

MISTRZOWIE EMOCJI
To był sezon podopiecznych Tałanta Dujszebajewa. Najpierw wy-
grali najsilniejszą grupę w historii Ligi Mistrzów. Później pewnie 
awansowali do Final4. Po raz 11. obronili tytuł na krajowym po-
dwórku. To stanowiło wstęp do wydarzeń w Kolonii. 
W półfinale mistrzowie Polski pokonali Telekom Veszprem 37:35, 
chociaż nie zaliczyli najlepszej pierwszej połowy. W drugiej zagrali 
kapitalnie. To zapewniło jedną z najlepszych niedziel w historii 
klubu. W samo południe kibice „żółto-biało-niebieskich”, których 
było około półtora tysiąca w mieście nad Renem, spotkali się przed 
tamtejszą, piękną katedrą. Stworzyli fantastyczną atmosferę, która 
zachwyciła mieszkańców i turystów. Barwnym korowodem udali 
się w stronę Lanxess Areny. 
W niej najlepszą z możliwych reklam zrobili Kielcom szczypiorniści, 
który stworzyli kapitalny spektakl z Barceloną. Po 60 minutach był 
remis 28:28. Arciom Karaliok zdobył gola na wagę dogrywki na trzy 
sekundy przed syreną. Dodatkowy czas nie przyniósł rozstrzygnię-
cia. Podobnie jak w 2016 roku, o zwycięstwie zdecydowały rzuty 
karne. Obrońcy trofeum wygrali 5:3. Jedynego karnego zmarnował 
Alex Duszebajew – niekwestionowany lider kieleckiego zespołu. 

Duma Kielc 

reklama
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Łomża Vive Kielce zabrała nas 
w tym sezonie w fantastyczną 
podróż. Wojownicy trenera 
Tałanta Dujszebajewa wywalczyli 
tytuł wicemistrzów Europy. Bliżej 
było im do złota niż do srebra. 
Po porażce z Barceloną ból jest 
ogromny, ale duma jeszcze większa
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– Trzy razy graliśmy w tym sezonie z Barceloną i ani razu nie prze-
graliśmy w regulaminowym czasie. Szkoda, że w tym finale mieli 
więcej szczęścia od nas – powiedział Tałant Dujszebajew. 

ŁZY GLADIATORÓW
Kielczanie przegrali finał, ale skradli serca kibiców w całej Polsce 
i Europie. Po meczu każdemu z nich trudno było wydobyć z siebie 
słowa. Najczęściej wymienianym był „ból”, bardzo widoczny na 
twarzach i w załzawionych oczach zawodników. – Na zewnątrz 
jesteśmy gladiatorami, ale w środku każdy z nas ma uczucia. Karne 
to jak rzut monetą. Dlatego ból jest taki duży – tłumaczył Krzysztof 
Lijewski, drugi trener Łomży Vive. 
Wszystkim najbardziej było szkoda Alexa Dujszebajewa. Zawod-
nika niezwykłego, który zagrał kolejny znakomity mecz. W serii 
karnych przechytrzył go kolega z reprezentacji, również świetny 
Gonzalo Perez De Vargas. Po spotkaniu Tałant Dujszebajew wygło-
sił jedną z najpiękniejszych przemów, jaką słyszeliśmy w kieleckim 
sporcie. Prawdziwy wyciskacz łez, który kapitalnie przebitkami 
wzmocniła klubowa telewizja. 
Szkoleniowiec powtórzył jej najważniejsze słowa na konferencji 
prasowej: – Alex to dla mnie najlepszy zawodnik na świecie. Wiem, 
że jest mu teraz bardzo ciężko, ale jako trener, jako ojciec mogę to 
powiedzieć – jestem z niego bardzo dumny. Alex, razem z Danim, 
jesteś najlepszym, co mam w życiu. 

NAJLEPSZE PRZED NIMI
Drugie miejsce nie zadowoliło żadnego z zawodników. To jednak 
kolejne historyczne osiągnięcie. Kielecki klub był piąty raz w Final4 

i przywiózł czwarty medal. Docenienie tego sukcesu ambitnym 
szczypiornistom zajmie jeszcze trochę czasu. 
Dużo szybciej doszedł do tego prezes Bertus Servaas. – Przez dzie-
sięć minut płakałem jak dziecko, ale później wygrał rozum. Jestem 
mega dumny, że mamy taki klub. Po takim meczu uczysz się tak 
wiele… Czasami słyszymy, że Final4 nie jest sukcesem… Jest mega 
sukcesem! Nasza drużyna to jeden z najlepszych nośników promo-
cyjnych Kielc na świecie. Mamy wspaniałych kibiców. Fantastycznie 
reprezentujemy miasto i całą Polskę. Żeby to poczuć, najlepiej być 
na Final4. Poruszyliśmy serca naszych rodaków – powiedział prezes 
drugiej najmłodszej drużyny w całej stawce. 

***
To właśnie jest największy kapitał, obok olbrzymiego charakteru. 
A tekst zakończymy słowami Alexa Dujszebajewa z szatni: „Wró-
cimy tutaj i wygramy. Chciałbym, żeby każdy zapamiętał to, co 
czujemy po tej porażce. Obiecuję wam, że za rok będziemy pierwsi”. 
My mu wierzymy! Jesteśmy z Was dumni!  

OKNA I DRZWIOKNA I DRZWI
NA KAŻDĄ KIESZEŃ

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

Kielce ul. Wspólna 6, 
tel. 515 015 563, tel. 41 366 14 16

biuro@abe.kielce.pl
 www.abe.kielce.pl
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Rowerów w czerwcu nie będzie!

Miejska wypożyczalnia rowerów miała wystartować w sobo-
tę, 25 czerwca. Niestety, firma odpowiedzialna za realizację 
projektu oznajmiła miastu, że… nie wywiąże się z umowy 
w planowanym terminie.
Zapowiedzi było wiele. Sami umieściliśmy rower miejski na 
okładce poprzedniego numeru naszego Tygodnika eM (odda-

jąc czasopismo do druku jeszcze o niczym nie wiedzieliśmy). 
Wypożyczalnia jednak nie ruszy. Jak poinformował rzecz-
nik prezydenta Kielc, miasto dowiedziało się o wszystkim 
na dziesięć dni przed planowanym uruchomieniem wypo-
życzalni, czyli 15 czerwca. „Miasto Kielce uzyskało informa-
cję od przedstawiciela firmy Roovee S.A. (…) o możliwości 
niedotrzymania terminu realizacji umowy, który przypada 
na dzień 27 czerwca 2022 roku. Powodem zaistniałej sytuacji 
jest opóźnienie w dostawie komponentów elektronicznych 
(półprzewodników), niezbędnych do sterowania systemem 
wypożyczania”, czytamy w oficjalnym komunikacie.
To już kolejne opóźnienie, które tym razem nie ujdzie firmie 
płazem. Według początkowych ustaleń wypożyczalnia miała 
ruszyć pod koniec kwietnia, później termin przesunięto na 
maj, a finalnie na czerwiec. I nawet ten nie zostanie dotrzy-
many. „Miasto Kielce podjęło decyzję o skorzystaniu z zapisu 
dotyczącego kar umownych za niewywiązanie się w terminie 
z realizacji umowy i począwszy od dnia 28 czerwca będzie 
naliczało kary umowne w wysokości 428,11 złotych brutto 
za każdy dzień zwłoki, aż do dnia pełnego uruchomienia 
Miejskiej Wypożyczalni Rowerów”.
Niestety, póki co nie wiadomo kiedy dokładnie miejskie ro-
wery pojawią się w Kielcach. 

aktualności/reklama
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HEJ, ŻEGLUJŻE… Z WODOCIĄGAMI

Wodociągi Kieleckie podpisały kolejną już 
umową wspierającą Uczniowski Klub Spor-
towy „Zalew Kielce”. Jak wygląda ta pomoc?

Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kielec-
kich: UKS „Zalew Kielce” prowadzi dla dzieci 
i młodzieży kursy żeglarstwa i pierwszej po-
mocy nad wodą. To naturalne, że wodocią-
gowa spółka wspiera inicjatywy społeczne 
związane z wodą. Ale w tym przypadku nie 
tylko woda się liczy. Już kilka lat temu zauważy-
liśmy, jak dobrze zajmuje się dziećmi ten klub. 
Organizował darmowe zajęcia nie tylko nad 
wodą, ale i przy komputerach. Wszystko spo-
łecznie. Do niepozornego kontenera przycho-
dziły dzieciaki, które często nie miały dobrych 
warunków do zabawy i nauki we własnych 
domach. Nie mogliśmy nie pomóc.

Na co klub wykorzystał wasze wsparcie?

- Dzięki naszej pomocy każdego lata organizo-
wana jest darmowa wakacyjna szkółka żeglar-
ska. Dzieci nie tylko mają frajdę, po raz pierw-
szy poznają tajniki żeglarstwa, ale niektórzy 
trafiają do poważnego sportu i osiągają wyniki 
na krajowym poziomie. Nasz niepozorny zalew 
odżył. Widok żaglówek na wodzie, dzieciaków 
na brzegu, na kei przygotowujących sprzęt to 
coś pięknego. A dla dzieci, ich rodziców i znajo-

www.wod-kiel.com.pl

Świadczymy usługi: 
•  Naprawy, czyszczenie, eksploata-

cja sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej

•  badania laboratoryjne wody, ście-
ków i osadów ściekowych

mych ufundowaliśmy też dwa rowery wodne, 
bo nie wszyscy lubią żeglarskie emocje. No 
i nowoczesne kamizelki ratunkowe.

Podobno rowery to nie koniec?

- Ano nie. Chcemy jeszcze dołożyć kilka ka-
jaków. Dwa do czterech, wszystko zależy od 
modelu, jaki zostanie wybrany, a więc i ceny.

A jaką potrawę z kieleckiej kranówki można 
teraz przygotować?

- Pojawiła się młoda kapusta, więc proponuję 
przepis na młodą kapustę zasmażaną z kieł-
basą. Potrzebujemy główkę młodej kapusty, 
2-3 litry kieleckiej kranówki, 400 g chudej 
kiełbasy, np. z piersi kurczaka, sól, pieprz, 3 
łyżki oleju rzepakowego, 2 łyżki mąki pszen-
nej, duży pęczek koperku. Kapustę szatkujemy, 
zalewamy kielecką kranówką, aż się przykryje, 
solimy i gotujemy do miękkości, ok. 45 minut. 
Odcedzamy, ale nie wylewamy wody. Kiełbasę 
kroimy w kostkę, podsmażamy na oleju, na ko-
niec dosypujemy mąkę i zasmażamy. Całość 
mieszamy z kapustą, podlewamy wodą z go-
towania, dodajemy pieprz, posiekany koperek 
i dusimy ok. 10 minut.  Podajemy gorącą, ale 
na zimno też jest pyszna.

Dziękuję za rozmowę.

reklama
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Aktualności Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
FINAŁ KONKURSU 
LITERACKIEGO
Znamy zwycięzcę konkursu literackiego 
„Tak widzę świat, tak go czuję. Suplement: 
drugi front”, zorganizowanego przez Wo-
jewodę Świętokrzyskiego oraz redakcję 
Polskiego Radia Kielce. Laureatem został 
Tomasz Bar, który za opowiadanie „Chcę 
do domu” otrzymał symboliczne „Złote 
Pióro” od wojewody Zbigniewa Koniusza 
oraz nagrodę główną 5 tysięcy złotych od 
kieleckiej redakcji, którą przekazał prezes 
Radia Kielce Janusz Knap. Wręczono także 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe za wyróż-
nione prace w konkursie.
– To jest wielkie święto słowa, bo słowa za-
warte w tych przepięknych pracach mówią 
wiele. Słowa ranią, ale także wzbogacają, 
uszlachetniają i uczłowieczają. To, co Państwo 
zrobili, to jest dobry warsztat słowa oraz prze-
lanie na papier waszych głębokich wartości. 
Za to bardzo dziękuję, bo zdecydowanie się 
na pokazanie samego siebie i ujawnienie tego, 
co mamy w środku to jest pewna odwaga – 
mówił wojewoda podczas gali wręczenia 
nagród.
Głównym celem tegorocznej, trzeciej już 
odsłony, konkursu literackiego „Tak widzę 
świat, tak go czuję” była promocja i wsparcie 
twórczości literackiej o tematyce związanej 

nymi. Umowy z samorządowcami podpisał 
wojewoda Zbigniew Koniusz.
– Środowiskowe domy samopomocy od dłuż-
szego już czasu pięknie wpisują się w mapę 
usług socjalnych związanych z tym, że pró-
bujemy ich podopiecznych aktywizować, in-
tegrować i pomagać im – mówił wojewoda. 
– W regionie świętokrzyskim nie mamy tak 
zwanych „białych plam”, czyli miejsc, które 
są pozbawione tego typu ośrodków. To jest na 
pewno osiągnięcie i jesteśmy jednym z lepszych 
województw w kraju pod tym względem - co 
nie znaczy, że nie musimy rozwijać już istnie-
jących placówek czy tworzyć nowych – pod-
kreślił Zbigniew Koniusz.

Umowy podpisało pięć świętokrzyskich sa-
morządów, a dotacje na 2022 rok – w łącznej 
kwocie 3 309 788 zł – zostaną przeznaczo-
ne przede wszystkim na inwestycje. Gmina 
Piekoszów otrzymała 2 787 697 zł: obecnie 
funkcjonujący ŚDS zostanie przeniesiony 
do nowego budynku. Do gminy Jędrzejów 
trafi 365 891 zł, z czego głównie zostanie 
sfinansowane dostosowanie pomieszczeń 
ŚDS w Jędrzejowie do obowiązujących stan-
dardów. Gmina Busko-Zdrój otrzymała 73 
500 zł m.in. na remont pracowni kulinarnej 
oraz wymianę oświetlenia w buskim ŚDS. 
Dotacja dla gminy Bałtów wynosi 34 700 zł, 
z czego 25 000 zł zostanie przeznaczone na 
remonty, a 9 700 zł – na zwiększenie liczby 
miejsc w ŚDS w Wólce Bałtowskiej. Powiat 
kazimierski za 48 000 zł sfinansuje remont 
łazienki w ŚDS w Kazimierzy Wielkiej, aby 
ułatwić dostęp dla osób z niepełnospraw-
nościami.
W naszym województwie działają 43 śro-
dowiskowe domy samopomocy, w tym 8 
powiatowych i 35 gminnych, które posiada-
ją 1 281 miejsc, z tego 329 z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi i spektrum autyzmu 
(225 gminne i 104 powiatowe).

z pandemią koronawirusa oraz konfliktem 
zbrojnym na terenie Ukrainy. Przedsięwzię-
cie miało również za zadanie stworzenie 
uczestnikom możliwości dopełnienia myśli 
związanych z życiem codziennym w dobie 
zagrożenia, rozwijanie umiejętności lite-
rackich, uwrażliwienie na piękno i bogac-
two języka ojczystego, a także możliwość 
debiutu dla nieznanych dotąd autorów. 
Konkursowym zadaniem było napisanie 
opowiadania, a do organizatorów wpłynęła 
rekordowa liczba 354 prac z całego kraju – 
z czego 54 uczestników to dzieci i młodzież.

„SENIORALIA” W ZOCHCINKU
Ponad 1500 osób wzięło udział w tego-
rocznych „Senioraliach”, które odbyły się 
w Domu Pomocy Społecznej w Zochcin-
ku. Z uczestnikami spotkał się wojewoda 
Zbigniew Koniusz.
„Senioralia” to wydarzenie o zasięgu woje-
wódzkim, które organizowane jest od kilku 
lat w ramach promocji Rządowego Pro-
gramu Wieloletniego „Senior+”. Program 
stanowi jeden z elementów realizacji poli-
tyki senioralnej naszego kraju. Ma na celu 
rozbudowę infrastruktury senioralnej, czyli 
Dziennych Domów i Klubów „Senior+”, 
których bezpośrednimi beneficjentami są 
osoby powyżej 60. roku życia, nieaktywne 
zawodowo. W regionie świętokrzyskim 
funkcjonuje obecnie 57 takich placówek- 
15 Dziennych Domów „Senior+” i 42 Kluby 
„Senior+”. - Jesteście zaprzeczeniem starości, 
bo jak można mówić o starości, kiedy tyle 
energii jest w was, w waszym zachowaniu. 
Dzisiejsze wydarzenie jest po to, aby wspólnie 
spędzić czas, porozmawiać. Razem dajemy 
radę rzeczom trudnym - mówił wojewoda 
do uczestników spotkania.
Na terenie DPS-u w Zochcinku zaprosze-
ni goście mogli skorzystać z uroków roz-
ległych terenów zielonych, a także tężni, 
mini zwierzyńca czy pasieki. Nie zabrakło 
licznych występów wokalno-tanecznych 
i kabaretowych. Profesjonalni instrukto-
rzy zaprezentowali również spacer nordic 
walking. Organizatorem „Senioraliów” był 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. 

DOTACJE NA DOMY 
SAMOPOMOCY
Region świętokrzyski otrzymał w tym 
roku ponad 3 mln 300 tys. zł rządowego 
dofinansowania na rozwój sieci ośrodków 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicz-
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Pijanych wciąż nie brakuje

Od pierwszego stycznia do końca maja 
tego roku, policjanci ze świętokrzyskiej 
drogówki zatrzymali 1495 kierowców 
będących pod wpływem alkoholu. 
To o ponad 150 osób więcej, niż 
w analogicznym okresie ubiegłego roku, 
więcej jednak było też kontroli 

za kierownicę. Zwłaszcza o poranku, gdy poprzedniego dnia 
spożywali duże ilości alkoholu – alarmuje podkomisarz Da-
mian Janus z zespołu prasowego świętokrzyskiej policji.
Warto wiedzieć, że liczba 1495 nietrzeźwych kierowców do-
tyczy tylko tych, którzy wpadli w ręce mundurowych z dro-
gówki. A przecież nie tylko oni kontrolują nasze drogi.
- Te statystyki nie obejmują policjantów z ogniwa patro-
lowo-interwencyjnego, kryminalnego czy dzielnicowych.  
Oni także zatrzymują kierowców do kontroli – podkreśla 
funkcjonariusz.
Nie pomagają apele ani perspektywa surowej kary. A – przy-
pomnijmy - za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, 
czyli gdy stężenie alkoholu wynosi powyżej pół promila, grożą 
nawet dwa lata więzienia. Oprócz tego zakaz prowadzenia 
pojazdów i wysoka grzywna.
Z kolei jazda po użyciu alkoholu, czyli od 0.2 do pół promi-
la, zagrożona jest tymczasowym zatrzymaniem prawa jazdy, 
zakazem prowadzenia pojazdów i także grzywną.
Sporo zmienił także nowy taryfikator mandatów, obowiązu-
jący od początku tego roku. Po kieszeni dostaną na przykład 
nietrzeźwi rowerzyści – grozi im nawet dwa i pół tysiąca 
złotych kary.
- Za to wykroczenie zawsze był mandat, ale teraz jest on 
znacznie wyższy – komentuje podkomisarz Damian Janus.

LEDWO STOJĄ NA NOGACH…
Przykładów brawury kierowców pod wpływem alkoholu nie 
trzeba daleko szukać. Choć trudno w to uwierzyć, niektó-
rzy decydują się wsiąść „za kółko”, ledwo stojąc na nogach. 
Dowodem na to może być zdarzenie z początku tego roku. 
W Górnie, 10 stycznia, policjanci zatrzymali do kontroli dro-
gowej samochód kierowany przed 27-letniego mężczyznę.
- Podczas dwukrotnego badania alkomatem, mężczyzna prze-
kroczył skalę pomiaru. Dopiero podczas trzeciego badania 
pojawił się wynik – cztery promile. 27-latek stracił prawo 
jazdy i wkrótce zostanie rozliczony przez sąd – informował 
Karol Macek z KMP w Kielcach.
Skrajną nieodpowiedzialnością wykazała się także 35-latka, 
którą policjanci zatrzymali do kontroli 8 stycznia tego roku 
na trasie S7. Kobieta, mając w organizmie blisko trzy promile 
alkoholu, przewoziła autem 15-letnią córkę.
Jak wiadomo nie od dziś, alkohol sprzyja stwarzaniu bardzo 
niebezpiecznych sytuacji na drogach. Tak było w przypadku 
64-latka, którego szaleńczą jazdę (ta miała miejsce 25 lutego 
w centrum Kielc), zakończyli inni kierowcy. Mężczyzna je-
chał „wężykiem” po ulicy Żytniej, chwilami nawet najeżdżał 
na bariery energochłonne. Był tak pijany, że nie był w stanie 
dmuchnąć w alkomat.

***
Alkohol i jazda pojazdem to połączenie niedopuszczalne – 
pamiętajmy o tym i reagujmy, gdy zauważymy nieodpowie-
dzialnego kierowcę. Zależy od tego życie i zdrowie  - nasze 
i cudze. 
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W zeszłym roku, we wspomnianym okresie, mundurowi 
przeprowadzili 103 tysiące 352 badania alkomatem. W cią-
gu pierwszych pięciu miesięcy tego roku,  kontroli było aż 
229 tysięcy 428. 

PROBLEM WCIĄŻ DUŻY 
Świętokrzyscy policjanci przyznają – problem wsiadania za 
kółko pod wpływem alkoholu jak był, tak wciąż jest aktualny.
- Niemal każdego dnia zatrzymujemy nietrzeźwego kierowcę, 
poruszającego się rowerem, motocyklem czy innym pojazdem 
mechanicznym. Policjanci nieustannie apelują, przedstawiają 
dające do myślenia historie, informują o zagrożeniach. Wciąż 
jednak są tacy, którzy po „paru głębszych” decydują się wsiąść 
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Hasło kampanii odnosi się do symbolicznego „przybicia 
piątki”, czyli gestu, który znają wszystkie dzieci. Może 
być on traktowany także jako przejaw radości z sukcesu 
czy akceptacji czyjegoś działania.

BY ŚWIADOMOŚĆ ROSŁA…
Cel kampanii jest prosty: kształtowanie świadomości 
ekologicznej mieszkańców naszego kraju, a także zaan-
gażowanie ich we właściwą segregację odpadów. Kam-
pania ma też pokazywać, że segregacja przynosi dużo 
korzyści nie tylko ekologicznych, ale i ekonomicznych.
Bohaterami kampanii „Piątka za segregację” jest piątka 
przyjaciół, którzy na pewno zaskarbią sobie sympatię 
dzieciaków. To Wyszkłolony, Papa Pier, Plastika Meta-
lika, El Bio i Zmieszko. Każda z tych nietuzinkowych 
postaci symbolizuje jeden rodzaj odpadów. Wyszkłolony 
zachęca do segregacji szkła, Papa Pier edukuje na temat 
segregacji papieru, Plastika Metalika tłumaczy z kolei, jak 
segregować tworzywa sztuczne i metale, El Bio nawią-
zuje do segregacji odpadów BIO, natomiast Zmieszko 
wskazuje, jakie odpady powinny trafiać do pojemników 
z napisem „zmieszane”. Z ich pomocą segregacja jest 
naprawdę prosta.

KORZYŚCI I ZAGROŻENIA
Selektywne zbieranie odpadów komunalnych, czyli se-
gregacja śmieci, ma szereg korzyści, np. przyczynia się 
do zmniejszenia ilości składowanych odpadów. Dbając 
o ich selekcję, przyczyniamy się także do ograniczania 
nadmiernej eksploatacji surowców. Oprócz tego zwięk-
sza się wykorzystywanie surowców wtórnych w pro-
dukcji różnych artykułów, a więc zyskuje na tym nasze 
środowisko.
Na segregacji korzysta też każdy, kto o nią dba. To wy-
mierne korzyści w postaci choćby mniejszych opłat za 

odbieranie śmieci. Mieszkańcy mogą liczyć też na obni-
żenie kosztów w przypadku posiadania kompostownika 
i kompostowania w nim odpadów biodegradowalnych.
Z drugiej strony wrzucanie wszystkich śmieci do jednego 
worka prowadzi do wzajemnego ich zanieczyszczania. 
W efekcie trudno skutecznie odzyskiwać surowce, ob-
niża się też ich jakość. To zaś oznacza większe wydo-
bycie surowców ze złóż, a tym samym szybszego ich 
wyczerpywanie i zwiększenie kosztów ich wydobycia. 
Brak działań związanych z selektywnym zbieraniem od-
padów negatywnie wpływa nie tylko na stan środowiska 
naturalnego, lecz również na naszą sytuację finansową. 
Cierpi też zdrowie nasze oraz naszych najbliższych.

WSKAZÓWKI NA POCZĄTEK
Czasem potrzeba naprawdę niewiele, by zadbać o śro-
dowisko naturalne. Wystarczy pamiętać o kilku zasa-
dach podczas wyrzucania śmieci. Warto na przykład 
oddzielić od siebie elementy, z których został wypro-
dukowany odpad. W przypadku szklanej butelki od-
kręćmy nakrętkę i wrzućmy ją do kontenera na metal 
i tworzywa sztuczne. Natomiast butelkę wrzućmy do 
pojemnika na szkło.
Już podczas zakupów możemy ograniczyć ilość pro-
dukowanych śmieci. Warto choćby pamiętać o przy-
gotowanej zawczasu liście sprawunków, dzięki której 
kupimy tylko to, co nam naprawdę potrzebne. Korzy-
stajmy też z siatek i toreb wielokrotnego użytku.

***
Ciekawe filmy, grafiki i materiały do szkół – warto zapo-
znać się z założeniami kampanii „Piątka za segregację”. 
Zyska środowisko i my!

Opracowanie: na podstawie https://naszesmieci.mos.gov.pl/.

Kampania „Piątka za segregację” edukuje społeczeństwo w zakresie zasad 
segregacji odpadów. Prowadzi ją Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz 
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 
Adresowana jest do samorządów, właścicieli domów oraz dzieci

Piątka za segregację!
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Prawidłowa segregacja śmieci sprzyja nie tylko naszemu 
budżetowi domowemu, ale przede wszystkim środowisku. 
Dzięki przestrzeganiu paru prostych zasad korzystają nasze 
finanse i cała planeta.

TANIEJ I SPRAWNIEJ
Z roku na rok wiedza na temat segregacji śmieci się zwięk-
sza. Rośnie więc także zaangażowanie mieszkańców gmin 
w recykling opadów. 
- Na pewno najlepiej jest tam, gdzie mamy zabudowę z do-
mami jednorodzinnymi. Ich mieszkańcy bardziej angażują 
się w segregację śmieci, ponieważ każdy ma własną wiatę 
śmietnikową. Gorzej sytuacja przedstawia się w zabudowie 
wielorodzinnej, na blokowiskach. Niestety, tam problemy 
z segregacją śmieci się pojawiają – wyjaśnia Sebastian No-
waczkiewicz, wójt gminy Nowiny. 
Te różnice wiążą się z faktem, że w zabudowie wieloro-
dzinnej trudniej ustalić, kto nie wywiązuje się z obowiązku 
segregacji opadów. Z jednej wiaty śmietnikowej często ko-
rzystają lokatorzy kilku bloków. 
- Chcemy uświadamiać mieszkańców jak ważna jest to kwe-
stia. Problemem jest też podrzucanie odpadów przez inne 
osoby – zauważa Nowaczkiewicz.
Ci, którzy w prawidłowy sposób segregują swoje odpady, 
płacą za ich odbiór mniej. Dodatkowym atutem jest ulga 
dla tych, którzy korzystają z kompostownika.
- To ulga, która funkcjonuje już od jakiegoś czasu i wynosi 
ona dwa złote od osoby. Więc każdy, kto korzysta z kom-
postownika płaci za odbiór śmieci nie 26, a 24 złote. Choć 
w blokach trudno korzystać z tego udogodnienia, to w dom-
kach jest ono bardzo powszechne. W naszej gminie blisko 
90 procent mieszkańców domów jednorodzinnych dekla-
ruje kompostowanie bioodpadów – informuje. 
Kompostowanie jest całkowicie naturalną metodą zagospo-
darowania ich. Polega na rozkładzie substancji organicznej 
przez mikroorganizmy, a zdecydowana większość pracy… 
wykonuje się sama – a raczej wykonuje ją natura. Wystarczy 
kupić specjalny kompostownik, lub po prostu wykonać go 
samemu, na przykład z drewnianych palet.
Później kompostowane odpady mogą być bardzo przydatne 
w domowych ogródkach. Kompostować możemy skoszoną 
trawę, chwasty bez nasion, opadłe liście czy rozdrobnione 
gałęzie. Ale także obierki warzyw i owoców (nie cytrusów) 
oraz fusy z kawy i herbaty czy resztki z kociego i psiego stołu.

Segregacja śmieci jest obowiązkowa 
dla mieszkańców gmin. Ci, którzy 
się z niej nie wywiązują, za odbiór 
odpadów zapłacą po prostu więcej. 
Z kolei dla tych, którzy korzystają 
na przykład z kompostownika 
przewidziano ulgę finansową

Gminy na straży segregacji
NOWOCZESNE POMYSŁY
Sposobem na usprawnienie segregacji śmieci może być ko-
rzystanie z nowoczesnych kontenerów. Przyczyną szukania 
rozwiązań jest problem z segregacją odpadów w blokach.
- Zdarzają się sytuacje, kiedy na przykład do plastiku wrzu-
cane jest szkło. To utrudnia późniejszy recykling i rzutuje 
na kosztach funkcjonowania całego systemu gospodarki 
odpadami. W związku z tym naliczane są większe opłaty, 
które gmina i mieszkańcy muszą później ponosić – mówi 
wójt Nowin.
Nowoczesne kontenery są w pełni zautomatyzowane, mają 
czytniki kodów QR oraz automatycznie otwierane i zamy-
kane klapy z odpowiednim rodzajem odpadów. 
Wszystko jest cały czas monitorowane.
– Każdy z mieszkańców, który płaci za odpady otrzymuje 
komplet kodów QR dla poszczególnych rodzajów śmieci 
i nakleja je na worek. Po to, aby wyrzucić odpady idzie do 
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Gminy na straży segregacji
kontenera i odczytuje kod.  Wówczas otwiera mu się odpo-
wiednia klapa i może wrzucić tam worek, który następnie 
będzie ważony. Jeżeli mieszkaniec do worka z plastikami 
wrzuci na przykład szkło, a firma zauważy ten fakt, będzie 
mogła to zweryfikować poprzez sprawdzenie kodu. Jeśli ktoś 
będzie zaprzeczał, to wszystko mamy na monitoringu, który 
zauważy również podrzucone przed kontenerem odpady 
– dodaje Sebastian Nowaczkiewicz.

PSZOKI SIĘ SPRAWDZAJĄ!
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
czyli PSZOK, to miejsce w którym mieszkańcy mogą zo-
stawić różne śmieci bez ponoszenia dodatkowych kosz-
tów. W punkcie zostawimy między innymi zużyty sprzęt 
RTV i AGD, opony, akumulator, gruz po remoncie czy stare 
meble.  To także szkło, tworzywa sztuczne, metal, przeter-
minowane leki oraz chemikalia.

- W gminie Nowiny taki punkt funkcjonuje od 2014 roku. 
Obserwuję, że mieszkańcy coraz więcej i chętniej z niego 
korzystają. Na początku PSZOK otwarty był u nas dwa, 
trzy razy w tygodniu. Obecnie jest czynny od wtorku do 
niedzieli, a więc pięć razy w tygodniu. W ten sposób umoż-
liwiamy mieszkańcom pozbycie się najróżniejszych odpa-
dów. To rozwiązanie bardzo dobrze się sprawdza. Śmieci są 
później przygotowywane do odbioru przez firmy, z którymi 
współpracujemy – wyjaśnia Nowaczkiewicz.

EDUKACJA I UŁATWIENIA
Akcje edukacyjne skierowane do dzieci i dorosłych nie są 
niczym nowym. Ulotki, grafiki, wydarzenia, eventy… Spo-
sobów jest dużo, a rezultaty – bardzo widoczne.
- W naszej gminie rozdawaliśmy mieszkańcom ulotki doty-
czące zalet kompostowania odpadów. Rezultaty widzimy, 
obserwując rosnącą liczbę osób, które korzystają z takiej 
możliwości. Postawiliśmy też kilka pojemników na nakrętki. 
Po opróżnieniu, w ciągu kilku dni są one znowu napełniane. 
To także pojemniki na puszki i inne odpady. Kolejne cie-
kawe działanie proekologiczne to ogród społeczny w Woli 
Murowanej. Społeczność mieszkańców pracuje wspólnie 
w tym miejscu – sieją, sadzą najróżniejsze rośliny. Uczą 
się wielu interesujących rzeczy, w tym zagospodarowania 
i prowadzenia ogródków. Oprócz tego posiadają na wła-
sny użytek warzywa. Do przetwarzania bioodpadów mają 
kompostownik – opowiada wójt.
Ale, co warto wiedzieć, nie tylko bioodpady nadają się do 
przetworzenia – na przykład szkło i aluminium podlegają 
recyklingowi w stu procentach. Jeśli chodzi o aluminium, 
to jego produkcja z rud jest bardzo droga, a złoża boksytu 
są nieodnawialne.
Z kolei dzięki recyklingowi szkła możemy ograniczyć zu-
życie piasku, dolomitu i sody. Wprowadzając tylko jedną 
szklaną butelkę do wtórnego obiegu, ograniczamy zużycie 
energii równe… czterem godzinom pracy 100-watowej 
żarówki.
Tymczasem statystyczny mieszkaniec Polski wyrzuca do po-
jemników na odpady zmieszanych aż 56 szklanych opako-
wań rocznie. Warto zmienić przyzwyczajenia!
Recykling to oszczędność ograniczonych zasobów natu-
ralnych, a także zmniejszenie szkodliwego wpływu na śro-
dowisko. Na przykład ponowne wykorzystanie aluminium 
pozwala ograniczyć zanieczyszczenie wody o 97 procent, 
w porównaniu z cyklem produkcji z rudy. Równocześnie 
oznacza obniżenie aż o 95 procent emisji trujących gazów 
do atmosfery. A przecież wszyscy oddychamy tym samym 
powietrzem. Dbajmy o recykling – dla innych i dla siebie.

***
Za każdym razem, kiedy otwieramy szafkę z koszem na 
śmieci, podejmujemy naprawdę ważną decyzję: odzyskać 
czy zmarnować cenne surowce. Wystarczy oddzielić od-
pady surowcowe od resztek jedzenia, by dać im drugie 
życie. Mogą stać się one… nową ławką w parku, gazetą, 
a nawet rowerem!
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Gdzie pozbywać się elektrośmieci? Jak przetwarzać 
odpady, by dać im drugie życie? Czy ze śmieci można 
robić dzieła sztuki? Na te i wiele innych pytań odpo-
wiedzi szukają pracownicy fundacji, którzy organizują 
kreatywne warsztaty dla dzieci i młodzieży.

EKOLOGICZNO-EDUKACYJNA MISJA
Fundacja Odzyskaj Środowisko chce trafić ze swoim 
przesłaniem nie tylko do dzieci, ale także do studen-

Warsztaty, bajki edukacyjne, artykuły, 
grafiki – pomysłów na edukację 
ekologiczną jest wiele. O to, by 
dzieci i dorośli jak najwięcej wiedzieli 
o segregacji śmieci, recyklingu i ogólnie 
rozumianej ochronie przyrody, dba 
Fundacja Odzyskaj Środowisko

Pomoże edukacja!
(PSZOK) albo w specjalnych czerwonych pojemnikach. 
Tych mamy w Kielcach już dziewięć. Stoją na ulicach: 
Klonowej, Zapolskiej, Massalskiego, Krzyżanowskiej, 
Radomskiej, Bohaterów Warszawy, Wrzosowej i dwa 
na Jeziorańskiego. – Po przetworzeniu takich odpadów, 
udostępniamy je dzieciom i dorosłym, by tworzyli małe 
dzieła sztuki. W ramach współpracy z artystami stwo-
rzyliśmy na przykład szafy oraz biżuterię. Oprócz tego 
zakładamy w miastach recyklingowe pasieki – wyjaśnia 
Kieszkowski.
Pasieki mają być formą podziękowania dla mieszkań-
ców, którzy segregują odpady i elektrośmieci. Jedna 
z nich stanęła na przykład przy Politechnice Święto-
krzyskiej. – Służy ona mieszkańcom i studentom już od 
roku. Mamy w niej pięć uli. To dowód na to, że segre-
gacja, recykling i właściwie postępowanie z odpadami 
mogą stworzyć z niczego coś bardzo wartościowego 
– zauważa Kieszkowski.

WARSZTATY I SPOTKANIA 
By jak najlepiej trafić do mieszkańców naszego regionu, 
fundacja organizuje szereg spotkań i warsztatów. Pod-
czas nich można poznać najróżniejsze rozwiązania, 
które ułatwią życie i pomogą środowisku. – Współpra-
cujemy z wieloma firmami i instytucjami, by spotkania 
były kreatywne i ciekawe. Na przykład jedno z nich 
odbyło się podczas meczu Korony Kielce. Zorganizo-
waliśmy zbiórkę elektrośmieci, połączoną z warsztatami 
edukacyjnymi dla dzieci. Z kolei wraz z piłkarzami ręcz-
nymi VIVE pojawialiśmy się w szkołach podstawowych 
w mieście i informowaliśmy dzieci, co należy wrzucać 
do danego pojemnika na śmieci. Uczniowie poprzez 
zabawę i sport przyswajali sobie wartościową wiedzę – 
stwierdza Krzysztof Kieszkowski.
Jak podkreśla, główne zasady dotyczące edukacji ekolo-
gicznej to fantazja i kreatywność: – Mamy wiele cieka-
wych pomysłów, na przykład rok temu zorganizowaliśmy 
konkurs na zbudowanie łazika z recyklingu. Obecnie 
trwa druga edycja tego projektu. Studenci Politechniki 
Świętokrzyskiej rywalizują ze sobą, budując kosmiczne 
sondy z urządzeń, które nie służą już nikomu.

***
Papier do niebieskiego, tworzywa sztuczne do żółtego, 
odpady bio do brązowego, zmieszane do czarnego, 
a szkło do zielonego… Jak się okazuje, segregacja to 
nie tylko sucha wiedza. Lekcje z ekologii wcale nie mu-
szą być nudne!

tów czy seniorów. – Naszym zamysłem jest zorganizo-
wanie nieoczywistych zajęć edukacyjnych. Wymyślili-
śmy cykl warsztatów związanych z tworzeniem sztuki 
z elektrycznych śmieci. Jest to bezpośrednio połączone 
z segregacją i odpowiednim pozbywaniem się trudnych 
odpadów. Elektrośmieci to urządzenia, które kiedyś nam 
służyły, były zasilane prądem lub baterią, a z biegiem lat 
się zużyły – wyjaśnia Krzysztof Kieszkowski z Fundacji 

ODZYSKAJ ŚRODOWISKO
Jak podkreśla, elektrośmieci nie powinny trafiać do 
zwykłych śmietników. Należy je zostawiać w Punk-
tach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
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kształceniem mogą liczyć na dobrą pracę i godne zatrudnienie. 
Z prognoz wynika, że w ciągu pięciu lat w Polsce brakować może 
nawet stu tysięcy inżynierów!
- Według badań, które prowadzimy wśród naszych absolwentów, 
ponad 91 procent z nich znajduje zatrudnienie tuż po ukończeniu 
studiów. Znacząca liczba żaków rozpoczyna pracę już w trakcie 
nauki – wyjaśnia Dziewit.

… I NA WSEIP 
Pielęgniarstwo, kosmetologia, zarządzanie i coaching oraz prawo – 
te kierunki cieszą się największą popularnością na Wyższej Szkole 
Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.
- Jeśli chodzi o te, których ukończenie gwarantuje znalezienie 
zatrudnienia, na pewno jest to pielęgniarstwo, bo w Polsce mamy 
niedobór pielęgniarek. O pracę nietrudno także po kosmetologii. 
Warto wspomnieć też o bezpieczeństwie wewnętrznym – po nim 
absolwenci pracują w wojsku i innych służbach mundurowych – 
wylicza Tomasz Górski z Wyższej Szkole Ekonomii Prawa i Nauk 
Medycznych w Kielcach.

***
Jak więc widać, w naszym mieście mamy różnorodną ofertę kształ-
cenia wyższego, co przekłada się na ciekawą pracę i dobre zarobki 
w przyszłości. Nic, tylko studiować!

Kierunki z przyszłością

Filologia polska, dziennikarstwo, a może wprost przeciwnie – informatyka lub 
fizyka? Które kierunki na kieleckich uczelniach są najchętniej wybierane i czy ich 
ukończenie daje szanse na znalezienie dobrej pracy oraz… płacy? Sprawdzamy 
sytuację na naszym rynku

tekst: Aleksandra Rękas

Jeśli chodzi o Politechnikę Świętokrzyską – największym zain-
teresowaniem cieszy się informatyka, budownictwo i robotyka. 
Natomiast na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego zdecydowanie 
kierunek lekarski, zaś na Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk 
Medycznych – pielęgniarstwo.

NA UJK WIELU CHĘTNYCH
Aż 1080 osób zgłosiło chęć studiowania na kierunku lekarskim 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Z kolei wolnych 
miejsc jest… sto. Na kieleckiej uczelni nie brakuje też nowinek.
- Nowością tegorocznej rekrutacji jest inżynieria biomedyczna, 
pierwszy w historii kierunek studiów prowadzony wspólnie przez 
UJK i Politechnikę Świętokrzyską – informuje Piotr Burda, rzecznik 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Absolwenci tego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w bar-
dzo interesujących miejscach. To na przykład instytucje zajmujące 
się wdrażaniem nowoczesnych implantów oraz narzędzi specjali-
stycznych, w tym chirurgicznych, a także - w placówkach medycz-
nych wykonujących zabiegi endoprotezoplastyki.
- Kolejną nowością w ofercie UJK są studia na kierunku systemy 
diagnostyczne w medycynie, który będzie prowadzony na Wy-
dziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – uzupełnia Piotr Burda.
Po ukończeniu tego kierunku, absolwenci mogą pracować w szpi-
talach, poradniach i innych placówkach lecznictwa. Daje on też 
szansę pracy w firmach projektowych, laboratoriach i instytucjach 
zajmujących się diagnostyką medyczną.

NA POLITECHNICE PODOBNIE…
Jeśli chodzi o najczęstszy wybór studentów Politechniki Święto-
krzyskiej, na pierwszym miejscu jest zdecydowanie informatyka. 
Do kierunków popularnych wśród młodzieży można zaliczyć też 
budownictwo, automatykę i robotykę oraz logistykę.
- Przyszli studenci mogą wybierać spośród 23 ofert. Przyszłość 
na pewno należy do fachowców, którzy będą dobrze rozumieć 
najnowsze technologie – stwierdza Kamil Dziewit, rzecznik Poli-
techniki Świętokrzyskiej.
W ostatnich latach coraz więcej młodych ludzi decyduje się na 
studiowanie kierunków technicznych. Profesjonaliści z takim wy-
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„Niebieska Strefa” rozrasta się!

Kielecki Teatr im. Stefana Żeromskiego to kolejna placówka kulturalna w regionie 
świętokrzyskim, w której powstał specjalny system komunikacji dla osób 

w spektrum autyzmu zwany „Niebieską Strefą”

Kielecki Teatr im. Stefana Żeromskiego  to kolejna placówka kultu-
ralna w regionie świętokrzyskim, w której powstał specjalny system 
komunikacji dla osób w spektrum autyzmu zwany „Niebieską Strefą”.
Niebieska Strefa w Teatrze im. Stefana Żeromskiego została wdro-
żona poprzez szkolenie personelu. We wnętrzu teatru widoczne są 
oznaczenia ciągów komunikacyjnych poprzez strzałki w niebieskiej 
kolorystyce oraz tablice służące do komunikacji alternatywnej, które 
pomogą osobom w spektrum autyzmu lub z innymi zaburzeniami 
komunikacyjnymi na przykład kupić bilet na spektakl.
– Każda wdrażana przez nas placówka już od momentu wejścia 
do niej ma oznaczenia „Niebieskiej Strefy”, więc osoby w spektrum 
będą wiedziały, że jest to miejsce przystosowane do ich potrzeb i tu 
otrzymają niezbędne wsparcie – mówi Paulina Papka, prezes Kra-
jowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Kielcach.
– Szkolenie pracowników w teatrze było bardzo owocne. Zależało 
nam na tym, żeby uwrażliwić personel na potrzeby osób w spektrum 
autyzmu, tak aby mogły samodzielnie funkcjonować w przestrzeni 
kulturalno-publicznej – dodaje.
Projekt „Niebieska strefa” rozwija się korzystając z otwartości wielu 
osób i instytucji. Jednym z ambasadorów projektu jest poseł RP 
Krzysztof Lipiec. 
– Cieszę się, że organizatorzy wyszli z inicjatywą takiego projektu. 
Muszę przyznać, że to wyjątkowy pomysł, aby na tak szeroką skalę 
umożliwić osobom w spektrum autyzmu udział w życiu publicznym 
i kulturalnym. Problematyka takich osób jest mi znana od dawna, 
więc tym bardziej czuję satysfakcję, że możemy im pomóc – mówi 
poseł Krzysztof Lipiec.
W ramach projektu w przyszłym roku w teatrze Żeromskiego zo-
stanie wystawiona sztuka przygotowana specjalnie dla osób w spek-
trum autyzmu.
– Jestem szczęśliwy, że „Niebieska Strefa” jest już w teatrze. Także 
dlatego, że tutaj zrodził się pomysł na powstanie tego projektu – 
mówi Wojciech Niemczyk, prezes Stowarzyszenia Sztuka Łączenia.

– Kilkanaście miesięcy temu, jako Stowarzyszenie Sztuka Łączenia, 
zaprosiliśmy podopiecznych Krajowego Towarzystwa Autyzmu na 
wycieczkę po tej placówce i okazało się, że  mają oni ogromną po-
trzebę przebywania w takiej przestrzeni, tylko musimy im zapewnić 
przyjazne otoczenie pozbawione barier. Wtedy powstał pomysł na 
uruchomienie „Niebieskiej Strefy”. Dziś już ona jest w tym miejscu 
– dodaje z dumą.
Na stronie internetowej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 
można obejrzeć filmowy przewodnik, na którym dokładnie widać 
jak działa „Niebieska Strefa” w tej placówce.
Materiał filmowy ma formę przyjaznego poradnika dla osób z barie-
rami komunikacyjnymi. Narratorem w klipie jest Wojciech Niem-
czyk, aktor Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach i jednocze-
śnie prezes Stowarzyszenia Sztuka Łączenia, które wspólnie z KTA 
wdraża „Niebieskie Strefy” w regionie świętokrzyskim.
Teatr im. Stefana Żeromskiego to, zaraz po Poczytalni na Dworcu 
Autobusowym, druga placówka w regionie, w której została uru-
chomiona „Niebieska Strefa”. W najbliższym czasie zostanie ona 
uruchomiona również w Kieleckiem Centrum Kultury, Kinie Mo-
skwa, Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz Instytucje 
Dizajnu. Docelowo w całym regionie świętokrzyskim zostanie 
wdrożonych czternaście „Niebieskich Stref ”.
Projekt Niebieska Strefa sfinansowano przez Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze 
środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 
2018-2020. 

22
/0

6/
20

22
PW



26 CZERWCA 20221212

02
/0

2/
20

22
/P

M

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach 
wspiera rynek pracy

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, organizacja prac interwencyjnych 
oraz pomoc cudzoziemcom – te projekty realizuje i będzie realizował Powiatowy Urząd Pracy 

w Kielcach. Instytucja aktywnie działa na rynku zatrudnieniaau
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Z pomocy mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy, jak 
i bezrobotni. Chętnych nie brakuje, a złożenie wniosku nie 
jest skomplikowane.
 
NA SWÓJ BIZNES
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach przeprowadził kolejny 
nabór o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności 
gospodarczej.
– Zainteresowanie jest spore, a ta forma wsparcia cieszy się 
dużą popularnością. W ostatnim naborze rozpatrzyliśmy 
pozytywnie 159 wniosków. Dotychczas osoby bezrobot-
ne najczęściej wybierały drogę działalności gospodarczej 
w branży budowlanej i beauty. Chciałabym, aby nabór, który 
trwał do 24 czerwca zaowocował nowymi, ciekawymi i in-
nowacyjnymi pomysłami na swoją firmę. Warto zaintere-
sować się i skorzystać z możliwości ubiegania się o środki 
na realizację wymarzonego biznesu.
Aby starać się o wsparcie należy być osobą zarejestrowaną 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach i spełnić pozo-
stałe kryteria – mówi Magdalena Karwat-Kasińska, p.o. 
dyrektora PUP w Kielcach.

materiał partnera

Szczegółowe wymagania znajdziecie na stronie internetowej 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

DLA BEZROBOTNYCH, DLA CUDZOZIEMCÓW
To jednak nie jest jedyna akcja naborowa prowadzona przez 
PUP w Kielcach. Cały czas urząd czeka na wnioski dotyczące 
organizacji prac interwencyjnych, które mogą złożyć praco-
dawcy zainteresowani zatrudnieniem osób bezrobotnych. 
– Dzieje się to w oparciu o umowę o pracę. Pracodawca 
zyskuje pracownika, ale również wsparcie finansowe, będą-
ce refundacją części kosztów zatrudnienia. To kwota 1100 
złotych i składka ZUS. Obecnie takie odciążenie finansowe 
to bardzo ważna rzecz, a osoba bezrobotna może zdobyć 
doświadczenie, przekonać się jak wygląda praca w danym 
miejscu. To także okazja do tego, aby podjąć dalszą współ-
pracę z pracodawcą – zauważa nasza rozmówczyni.
Uczestnikiem projektu może być osoba zarejestrowania 
w PUP i mająca powyżej 29 lat, a także znajdująca się w szcze-
gólnej sytuacji na rynku pracy.
Trwają intensywne prace nad nowym projektem, który Po-
wiatowy Urząd Pracy w Kielcach będzie realizował z Wo-
jewódzkim Urzędem Pracy i Stowarzyszeniem Integracja 
Europa – Wschód. 
– Nasza praca w tym przedsięwzięciu będzie widoczna do-
piero na koniec. Najpierw stowarzyszenie pozyska cudzo-
ziemców. Następnie, WUP pomoże i doradzi uczestnikom 
projektu. Później trafią oni do nas i wówczas skorzystają 
z naszego pośrednictwa pracy. Przedstawimy im oferty 
i zorganizujemy specjalne targi. Zachęcimy cudzoziemców 
do podjęcia zatrudnienia na powiatowym rynku pracy – 
zapewnia Magdalena Karwat-Kasińska.
Co zrobić, aby skorzystać z opisanej powyżej formy wsparcia?  
– Można przyjść osobiście do naszego urzędu przy ulicy Kol-
berga 4. Tam, zarówno pracodawcy jak i osoby bezrobotne, 
otrzymają wszelkie informacje o naszych naborach. Można 
się również skontaktować z nami telefonicznie oraz mailowo. 
Odpowiemy także na wszelkie pytania i nurtujące proble-
my. Na bieżąco zamieszczamy ważne informacje na naszej 
stronie internetowej www.kielce.praca.gov.pl. Zachęcam 
również do śledzenia naszego profilu na Facebooku – dodaje.
Stopa bezrobocia w powiecie kieleckim stale się zmniejsza. 
W kwietniu 2022 roku było to siedem procent.

POWIATOWY URZĄD PRACY 
W KIELCACH

Magdalena Karwat-Kasińska 
p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kielcach
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SEZON TURYSTYCZNY OTWARTY!

Tym razem w Busku-Zdroju, w Domu 
Zdrojowym i buskiej tężni odbyło się uroczyste 
otwarcie kolejnego sezonu turystycznego 
w Świętokrzyskiem

Inauguracja sezonu, organizowana przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego, co roku odbywa się gdzie in-
dziej. Buska tężnia to najnowsza atrakcja Ponidzia, ciesząca się ol-
brzymim zainteresowaniem kuracjuszy, turystów i mieszkańców.
– Tężnię w pierwszym roku jej funkcjonowania odwiedziło 
ponad 260 tysięcy osób. Została sklasyfikowana na 4. miejscu 
w rankingu najchętniej odwiedzanych miejsc, przygotowywa-
nym przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego – mówił 
członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka, 
życząc branży owocnego sezonu, a turystom – niezapomnianych 
wrażeń.
– Strategiczne przedsięwzięcie, jakim jest turystyka uzdrowisko-
wa, właśnie w takich miejscach jak Busko-Zdrój, Solec-Zdrój, czy 
Czarniecka Góra, nabiera szczególnego znaczenia. Naszym zada-
niem, jako samorządu województwa, jest stworzenie z miejsco-
wości uzdrowiskowych kolejnego atutu naszego regionu. Mam 
nadzieję, że po trudnym okresie pandemii branża turystyczna 
odżyje – podkreślał przewodniczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.
O rozwoju turystyki rozmawiali przedstawiciele samorządów 
gmin i powiatów, muzeów, obiektów kultury, branży hotelarskiej, 
organizacji i instytucji wspierających rozwój turystyki. Była też 
mowa o planach samorządu województwa w zakresie rozwoju 
turystyki rowerowej i pieszej oraz promocji regionu. 
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Bajkowo i akacjowo…

au
to

r: 
M

ar
ek

 S
ce

lin
a

Siedzę właśnie na werandzie altanki stojącej obok naszego 
domu na wsi, który ponad sto lat temu postawił mój pradziadek. 
Jest początek czerwca, czas kwitnienia akacji. Gorące powietrze 
przesyca łagodny, lekko duszny zapach nektaru ukrytego w jej 
białych kwiatach, zwisających z gałęzi długimi kiściami. 
Cieszę się, że już niedługo będę mógł ten aromat zamknąć w sło-
ikach napełnianych osobiście jasnym, prawie przeźroczystym 
akacjowym miodem. Zbiór zapowiada się obficie, bo tysiące 
pszczół huczą mi nad głową w gęstwinie liści, niezmordowanie 
uwijając się między wielkimi drzewami a ulami stojącymi tuż 

obok, w małym sadku. I pracują tak już od paru dni, wykorzy-
stując ciepłą, parną pogodę. 
Siedzę zasłuchany w pszczelą muzykę (niech żałuje ten, kto 
nigdy nie wsłuchiwał się w grę takiej orkiestry, dochodzącą 
z koron kwitnących akacji lub lip) i po głowie snują mi się wersy 
z lektur szkolnych: Żywota człowieka poczciwego Mikołaja Reja, 
Na lipę Jana Kochanowskiego i wreszcie Potopu Henryka Sien-
kiewicza. Na pamięć znam ten fragment, w którym leciwy pan 
Zagłoba spogląda znad pełnej szklanicy miodu z ławy, stojącej 
pod lipą w sadzie, na okolicę: „Godzina była druga po południu, 
a niebo bez chmurki. Kwiat lipowy spływał bez szelestu na zie-
mię, a na lipie między liśćmi śpiewała cała kapela pszczół”. Co 
roku o tej porze przypominają mi się te dwa zdania.
Tak. Będzie miodek i co w tym najpiękniejsze – paluszki moich 
małych wnucząt maczane w pachnącym, słodkim strumyku 
wypływającym prosto z wirówki, oblizywane z dużym smakiem 
ku zgrozie ich mam, bo to tyle cukru!
Siedzę więc pod moją akcją i na końcu języka mam: „Chwilo 
trwaj, jesteś piękna”. I nie przejmuję się teraz żadnymi Mefis-
tofelesami – ani tym od Goethego, ani naszym własnym, co 
może nagle przyłapać, bo „ta karczma Rzym się nazywa, kładę 
areszt na waszeci”.
Tak mi tu dobrze, że nie byłem w stanie napisać felietonu. 
Uprzejmie proszę o przyjęcie mojego usprawiedliwienia. 
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Kongres za nami
Wraz z oktawą Bożego Ciała zakończył się III Kongres Eucharystyczny Diecezji 
Kieleckiej. – W Eucharystii Bóg w Jezusie Chrystusie przychodzi do człowieka 
stworzonego na podobieństwo i obraz Boży – mówił biskup kielecki Jan Piotrowski 
podczas procesji w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Przypomnijmy, że Kongres Eucharystyczny w naszej diecezji 
odbył się już po raz trzeci. Pierwsze takie spotkanie miało 
miejsce w Jędrzejowie w dniach od 23 do 26 sierpnia 1934 
roku. Drugi raz to wydarzenie przeżywali wierni od 1 maja 
do 11 czerwca 1988 roku. Za każdym razem było to wielkie 
diecezjalne święto. Tak się stało również w 2022 roku.

STATIO ORBIS
Głównym świętem, czyli Statio Orbis III Kongresu Eucha-
rystycznego w naszej diecezji była tegoroczna uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. – Wszystko, co wiemy 
o Eucharystii, ma swoje źródło w wydarzeniach zbawczych, 
jakie dokonały się w Jezusie Chrystusie – naszym Panu 
i Odkupicielu, a przekazuje nam to Słowo Boże – tłuma-
czył podczas procesji Bożego Ciała z bazyliki katedralnej 
do kościoła św. Wojciecha biskup Jan Piotrowski. – Przez 
nasze uczestnictwo we Mszy Świętej i procesji, która nas tak 
licznie zgromadziła, każdy z nas jest uczestnikiem Kongresu 
Eucharystycznego. W Eucharystii Bóg w Jezusie Chrystusie 
przychodzi do człowieka stworzonego na podobieństwo 
i obraz Boży. Przychodzi jako niestrudzony pielgrzym i po-
dąża za nami drogami życia. Jezus Chrystus staje się pokar-
mem dla człowieka spragnionego prawdy, wolności, miłości 
i szacunku. Każdy człowiek nosi w swoim sercu pragnienie 
prawdy, dlatego Pan Jezus zwraca się do jego serca.

MSZA ŚWIĘTA, PIEŚNI I MODLITWA
Kongres rozpoczął się 9 czerwca, czyli w święto Jezusa Chry-
stusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana oraz Dzień Kapłań-
ski. Przez cały okres jego trwania proboszczowie poszczegól-
nych parafii odprawiali codziennie Mszę Świętą przy ołtarzu 

Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej w bazylice katedralnej. 
Jedną z nich sprawował ksiądz Marek Czarnota, proboszcz 
parafii Ducha Świętego w Kielcach. – Przeżywamy Kongres 
Eucharystyczny. Inicjatywa ta ma nam pomóc ożywić pra-
gnienie Eucharystii i odkryć ją jako największy skarb naszej 
wiary oraz centrum życia chrześcijańskiego. W tych dniach, 
w modlitwie kongresowej, wzywamy Ducha Świętego, by 
swoją mocą ożywiał, pogłębiał i utrwalał w nas zdumienie 
nad tajemnicą eucharystycznej obecności Chrystusa pod 
postaciami chleba i wina. Prosimy Ducha Świętego, byśmy 
odczuwali głód Eucharystii, a przyjmując ją, doświadczali jej 
uświęcającej mocy – mówił kapłan.
Specjalnie na Kongres został skomponowany uroczysty hymn 
„Eucharystia daje życie”. Autorem słów jest ksiądz Jan Kacz-
marek, a muzykę skomponował Paweł Łukowiec. Powstała 
także pieśń „Cóż nam mogłeś dać większego”, do której słowa 
napisał ksiądz Tomasz Rusiecki, a autorem muzyki jest ksiądz 
Michał Olejarczyk. 

NIEZWYKŁA WYSTAWA
Ducha kongresu możemy jednak w dalszym ciągu poczuć do 
końca października w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach, 
oglądając wystawę „Ars Eucharistica, czyli sztuka w służbie 
Eucharystii”. – Pokazujemy niezwykłe eksponaty z pierwszego 
wieku po Chrystusie. To narzędzia, którymi posługiwali się 
rzymscy żołnierze, czyli włócznia, gwoździe, kości do gry, 
hełm. To także przedmioty używane w trakcie wieczerzy. 
Chcemy odtworzyć i przybliżyć atmosferę czasów, w których 
Eucharystia została ustanowiona – tłumaczy ksiądz Paweł 
Tkaczyk, dyrektor Muzeum Diecezjalnego. 
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