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Jedziemy nad wodę!
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Muzeum Wsi Kieleckiej
w Tokarni 10.07.2022 r. 14.00
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Klaster powołany
Nowa platforma współpracy Głównego Urzędu 
Miar z instytucjami naukowymi oraz podmiota-
mi gospodarczymi stworzy nowe perspektywy 
polskiej gospodarce. 27 czerwca miało miejsce 
udokumentowanie współpracy. – Powołaliśmy 
klaster metrologiczny, aby tworzyć nowe ramy 
współdziałania w obszarach, które dla środo-
wiska metrologicznego są niezwykle ważne. 
W warunkach szybko zmieniającej się rzeczy-
wistości istotna jest nasza współpraca – mó-

Nowi pełnomocnicy
Agata Wojtyszek, Bartłomiej Dorywalski 
i Krzysztof Lipiec – to okręgowi pełnomocni-
cy Prawa i Sprawiedliwości w województwie 
świętokrzyskimi. Minister Andrzej Adamczyk 
został opiekunem regionu. Przypomnijmy, że 
reforma partii Jarosława Kaczyńskiego pole-
gała na dostosowaniu struktury do okręgów 
senackich. Utworzono bowiem 94 okręgi 
w całej Polsce. Województwo świętokrzyskie 
zostało podzielone na trzy okręgi. W każdym 
wyznaczono pełnomocnika. Za Kielce i powiat 
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wił Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu 
Miar, który jest głównym inicjatorem klastra, 
a współorganizatorami są Politechnika Święto-
krzyska w Kielcach oraz Targi Kielce S.A.  /łc/

Upamiętnili Opałkę
Na rogu ulic Sienkiewicza i Dużej stanęła ła-
weczka upamiętniająca Bronisława Opałkę 
– zmarłego w 2018 roku kielczanina, kompo-
zytora, satyryka, kabareciarza, piosenkarza 
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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

kielecki odpowiedzialny jest poseł Krzysztof 
Lipiec. Poseł Agata Wojtyszek stanęła na czele 
okręgu północnego z powiatami: starachowic-

Trwa GEOfestiwal
Drugiego lipca kielecki Ogród Botaniczny przemienił się w magiczną krainę pełną atrakcji dla 
dzieci. – Po ogrodzie spacerowało około 60 postaci przebranych w owoce i warzywa, które wy-
stępowały na scenie Kieleckiego Teatru Tańca. Były też: ekologiczna wioska, pokazy sztuk walki 
z zamku w Chęcinach, warsztaty dla dzieci, gry plenerowe oraz akrobacje powietrzne na szarfach 
– informuje Dorota Czesak z wydziału edukacji, kultury i sportu urzędu miasta. 3 lipca odbędzie się 
z kolei Festiwal Małych Odkrywców na Wietrzni. – Planujemy warsztaty fotograficzne, warsztaty 
plenerowe, pokazy naukowe i spotkania z podróżnikami – dodaje Czesak.  /wk/

kim, ostrowieckim, sandomierskim, skarżyskim 
i opatowskim. Trzecim pełnomocnikiem, odpo-
wiedzialnym za powiaty: buski, jędrzejowski, 
konecki, kazimierski, pińczowski i włoszczow-
ski, jest poseł Bartłomiej Dorywalski.  /mł/
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Kiełb zostaje!
Jacek Kiełb przedłużył kontrakt z klubem. Nowa 
umowa będzie obowiązywała do czerwca 2024 
roku. Legendarny pomocnik wystąpił 261 razy 

Budują rondo 
Od 27 czerwca kierowcy muszą liczyć się 
z utrudnieniami na skrzyżowaniu drogi po-
wiatowej z Kielc do Zagnańska, z drogą 

Koszykarz już świeci!
Już od końca maja neon Koszykarza zdobi jed-
ną ze ścian hali widowiskowo-sportowej przy 
ulicy Żytniej w Kielcach. Oficjalnie został jednak 
rozświetlony  dopiero w sobotę (25 czerwca) 
zaraz po meczu gwiazd koszykówki – zawod-
ników Miteksu Kielce i Cersantu NOMI Kielce. 
Neon wrócił na swoje miejsce po 50 latach 
nieobecności. To kawał historii miasta. Koszy-
karz został odtworzony przez firmę Neon Bros. 
z oryginalnej dokumentacji. Instalacja mierzy 
osiem metrów, świeci na biało i czerwono, 
a dodatkowo posiada animację w postaci pił-

Stacje są
W ramach wypożyczalni rowerów, w Kielcach 
miało pojawić się w sumie 250 dwukołow-

i autora tekstów. – To ważny symbol, hołd 
oddany Bronkowi i jego zasługom dla muzyki 
i kultury naszego miasta i regionu. Teraz nasz 
kochany Broneczek zaprasza wszystkich, żeby 
koło niego usiąść, zatrzymać się, pomyśleć 
o życiu, o dobrych ludziach, o miłości – mówiła 
podczas uroczystości odsłonięcia Ewa Kozłow-
ska ze Społecznego Komitetu na Recz Budowy 
Ławeczki Bronisława Opałki. Autorem pomni-
ka-ławeczki jest rzeźbiarz Sławomir Micek. /wk/

w żółto-czerwonej koszulce i w tych meczach 
zdobył 55 bramek , a przy 72 asystował. To 
już piąte podejście 34-letniego zawodnika do 
kieleckiej drużyny, które rozpoczęło się w lutym 
2020 roku. Od pierwszego występu zawodnika 
w żółto-czerwonych barwach minęło już 16 lat. 
Kiełb to pomnikowa postać Korony, a uplastycz-
niają to takie momenty jak gol w końcówce ba-
rażowego meczu z Chrobrym, który dał zespoło-
wi upragniony awans do Ekstraklasy.  /łc/

Sportowcy docenieni
Dziesięciu młodych sportowców z naszego 
regionu odebrało stypendia od władz wo-
jewództwa świętokrzyskiego za szczególne 
osiągnięcia. W tym roku Zarząd Wojewódz-

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

twa Świętokrzyskiego przyznał już 71 takich 
stypendiów dla sportowców reprezentujących 
13 dyscyplin. Wsparcie otrzymują mistrzowie 
Polski oraz reprezentanci kraju w kategorii 
junior młodszy, junior oraz młodzieżowiec, za 
osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 2021. 
Stypendia, w zależności od kategorii wieko-
wej i wyniku sportowego w roku 2022, wyno-
szą od 500 do 800 zł brutto i wypłacane będą 
od czerwca do grudnia.  /mł/

ców i 57 stacji fizycznych oraz wirtualnych 
porozmieszczanych w różnych częściach mia-
sta. Sama wypożyczalnia powinna ruszyć 25 
czerwca. W stolicy województwa świętokrzy-
skiego zaczęły się więc pojawiać zapowiadane 
stacje, ale wciąż brakuje rowerów. Dlaczego? 
Dlatego, że w ostatniej chwili okazało się, iż 
firma nie wywiąże się z umowy w planowa-
nym terminie z uwagi na problemy z dostawa-
mi komponentów. Póki co nikt nie wie, kiedy 
dokładnie wystartuje wypożyczalnia. Od 28 
czerwca miasto zaczęło jednak naliczać firmie 
kary w wysokości niespełna 430 złotych brut-
to za każdy dzień zwłoki.  /wk/

ki wpadającej do kosza. Całość kosztowała 90 
tys. zł i została zrealizowana w ramach Kielec-
kiego Budżetu Obywatelskiego.  /wk/

gminną do kompleksu Polanika. Wszystko 
w związku budową ronda. Jak informuje 
Cezary Majcher, członek Zarządu Powiatu 
w Kielcach, prace mają trwać do końca tego 
roku. - Prawdopodobnie wykonawca zakoń-
czy jednak inwestycję szybciej. Mieszkańcy 
Zagnańska mogą dotrzeć do swoich domów 
alternatywnymi drogami – mówi Cezary Maj-
cher. Wykonawcą inwestycji jest firma Albud, 
a wartość przedsięwzięcia to ponad półtora 
miliona złotych.  /ar/
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W lasach sucho
Utrzymujące się od kilku dni upały sprawiły, że 
w lasach jest bardzo sucho. Burze poprawia-
ją sytuację tylko na chwilę, więc o ostrożność 

Muzeum otwarte
Już działa zmodernizowane Muzeum Arche-
ologiczne w Wiślicy. Jego remont kosztował 
blisko 28 milionów złotych. W placówce wy-
korzystano najnowsze techniki wizualizacji 
obiektów, cyfrowe rekonstrukcje 3D, lasero-
we hologramy, mapping oraz ruchome lunety 
z aplikacją VR. W uroczystym otwarciu mu-
zeum wziął udział wicepremier Piotr Gliński, 
minister kultury i dziedzictwa narodowego. 

Kontakt z redakcją 
41 349 50 23

Oj, zapłacą…
Mandatami w wysokości dwóch i pół tysiąca 
złotych ukarani zostali trzej nietrzeźwi ro-
werzyści, którzy wpadli w ręce staszowskich 
policjantów. Jednym z nich był 46-latek, nie-
chlubny rekordzista zestawienia, bo zatrzyma-
ny w miejscowości Czernica mężczyzna, „wy-
dmuchał” niemal dwa i pół promila alkoholu. 
Niewiele mniej, bo prawie dwa promile, wy-

Kolejne zmiany
Ksiądz Andrzej Waligórski, wikariusz parafii 
św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kielcach, 
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kazało badanie u 41-latka. Z kolei 25-letni cy-
klista zobaczył wynik wskazujący na niespeł-
na promil. Cała trójka słono zapłaci za jazdę  
pod wpływem.  /ar/

podczas spacerów na łonie natury apelują le-
śnicy i strażacy. - Prosimy wszystkich, którzy 
wybierają się do lasu, by uważali z ogniem. 
Zwracamy się szczególnie do palaczy, by nie 
wyrzucali niedopałków. Rozpalanie ognisk 
w tej sytuacji też byłoby skrajną nieodpowie-
dzialnością. Natychmiast zgłaszajmy służbom, 
gdy zauważymy gdzieś zarzewie ognia – prze-
strzega Paweł Kosin z Nadleśnictwa Daleszy-
ce. Od początku tego roku świętokrzyscy stra-
żacy odnotowali już 364 pożary lasów.  /ar/

Wyodrębniono również miejsce dla zabytków 
specjalnie sprowadzonych do Wiślicy, przede 
wszystkim wydobytych podczas prac arche-
ologicznych. Dni otwarte w muzeum zaplano-
wano na 2 i 3 lipca. Placówkę możemy zwie-
dzać od wtorku do piątku w godzinach od 10 
do 18, a w soboty i niedzielę w godzinach od 
11 do 19. W niedzielę wstęp jest wolny.  /mł/

będzie nowym proboszczem wspólnoty para-
fialnej w Wiślicy. To decyzja biskupa kieleckie-
go Jana Piotrowskiego. Przypomnijmy, że ka-
płan zastąpi dotychczasowego proboszcza, ks. 
Wiesława Stępnia. To jednak nie koniec zmian. 
Z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Mstyczowie odchodzi ks. Dariusz 
Mularczyk, przychodzi zaś ks. Piotr Chruściel 
ze Szczukowic. Z parafią katedralną żegna się 
ks. Grzegorz Stachura. Będzie on administra-
torem we wspomnianych Szczukowicach. /mł/
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„Świętokrzyska Ibiza” – to oczywiście zalew w Sielpi, ale są przecież 
jeszcze zalewy w Cedzynie, Kaniowie, Morawicy czy Chańczy… 
Lista miejsc, z których mogą korzystać plażowicze, jest bardzo długa. 
Gdzie wybieramy się najchętniej?

RENESANS CEDZYNY
Miejsca parkingowe zajęte co do jednego i rzesze odpoczywają-
cych – zalew w Cedzynie to bardzo częsty wybór. Nie ma co się 
dziwić, bo to miejsce ma wiele zalet. Jest zlokalizowane niedaleko 
centrum miasta, w pobliżu znajduje się mnóstwo punktów gastro-
nomicznych, a także wypożyczalnia sprzętu wodnego i plac zabaw. 
– Zainteresowanie naszym zalewem i kąpieliskami jest ogromne. 
Gmina zrobiła wiele, by tak właśnie się stało. Dwa lata temu zakoń-
czyła się rewitalizacja Cedzyny i w pobliżu zbiornika pojawiły się 
ścieżka pieszo-rowerowa oraz budynek higieniczno-sanitarny. To 
był pierwszy etap rewitalizacji, na który otrzymaliśmy dofinanso-
wanie. Kolejne realizowaliśmy ze środków gminy – przypomina 
Adam Żebrowski, kierownik referatu Infrastruktury i Rozwoju 
w Urzędzie Gminy w Górnie. 
W kolejnych etapach rewitalizacji cały teren wokół zbiornika został 
przystosowany do działalności punktów gastronomicznych, m.in. 
wybudowano sieci wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne. W tej 
chwili wokół zalewu jest już dziewięć lokali, dzięki którym żaden 
plażowicz nie będzie głodny. – Można też skorzystać z placu zabaw 
dla dzieci, wypożyczalni sprzętu wodnego i sprzętu elektrycznego, 
stanowiska handlowego, bezpłatnych toalet. Ci, którzy przyjeżdżają 
do nas samochodami, mają do dyspozycji aż sześć parkingów: jeden 
od strony Cedzyny oraz pięć od strony Leszczyn. Dwa kąpieliska 
będą strzeżone przez cały sezon, czyli od pierwszego lipca do pierw-
szych dni września – zapewnia Adam Żebrowski.

Dla ochłody nad wodę!
SANEPID KONTROLUJE
Nadzór nad trzynastoma kąpieliskami w województwie sprawuje 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach. Jak 
informuje Robert Orzechowski, kierownik Oddziału Nadzoru Hi-
gieny Środowiska w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Kielcach, cztery z tych kąpielisk znajdują się w powiecie 
kieleckim. To Strawczyn, Morawica, Wilków i Borków.
Który zbiornik wybrać? Kąpielisko w zbiorniku „Borków”, zbu-
dowanym na rzece Belniance, dysponuje plażą o długości 150 m. 
Do jego zalet można też zaliczyć niewielką odległość od Kielc. 
Wypoczywający korzystają z boiska do siatkówki, punktów ga-
stronomicznych, molo. W pobliżu nie brakuje miejsc noclegowych, 
a także gospodarstw agroturystycznych. W tym roku sezon zacznie 
się w Borkowie drugiego lipca.
Z kolei w Morawicy kąpielisko zlokalizowane jest na zbiorniku 
retencyjno-rekreacyjnym na rzece Morawka, a długość jego plaży 

Wysokie temperatury przyciągają 
rzesze plażowiczów nad 
zbiorniki wodne w naszym 
regionie. Gdzie jechać, by 
wypocząć, zjeść i skorzystać 
z atrakcji? W województwie 
świętokrzyskim mamy w czym 
wybierać!

reklama

INFORMUJE
Informuje, że od soboty 2 lipca 2022 r. 

na prośbę pasażerów wprowadzona zostanie korekta w godzinach kursowania  linii nr 4 

w dni robocze oraz godziny kursowania  linii 106 w dni robocze , soboty i niedziele. 
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Dla ochłody nad wodę!

– widać z niej panoramę Gór Świętokrzyskich. Kąpielisko także 
wystartowało 25 czerwca.
W naszym województwie sanepid nadzoruje także zalewy w: Ra-
dzanowie (powiat buski), Sędziszowie (powiat jędrzejowski), Sielpi 
(konecki), Radoszycach (powiat konecki), Gutwinie (ostrowiecki), 
Suchedniowie, Rejowie i Bliżynie (skarżyski), Piachach (staracho-
wicki) oraz Golejowie (staszowski).

SIELPIA PO REWITALIZACJI
„Świętokrzyska Ibiza” to miano, jakie zupełnie zasłużenie zyskał 
zalew w Sielpi. Ta mała miejscowość latem naprawdę tętni życiem. 
Plażowicze oblegają zalew zbudowany na rzece Czarnej Koneckiej. 
Zbiornik wodny otoczony jest laskiem, w którym znajduje się wiele 
domów wypoczynkowych i pól biwakowych. Chętni mogą korzy-
stać z żaglówek, kajaków, rowerków wodnych czy łodzi wiosłowych.
Zbiornik przeszedł w ostatnim czasie gruntowną rewitalizację. Po-
jawiła się wyspa, a cały zalew został odmulony. Sezon kąpielowy 
zaczął się tam pierwszego lipca.

***
Jak więc widać, w naszym regionie mamy sporo pomysłów na upał. 
Potrzebne jedynie będą: krem z filtrem, dużo wody i dobry humor. 
I szczypta zdrowego rozsądku, gdy postanowimy trochę popływać. 

wynosi 70 metrów. Goście mogą skorzystać z bezpłatnego parkin-
gu oraz wypożyczalni rowerów wodnych i kajaków, są też czynne 
punkty małej gastronomii. Kąpielisko otwarte jest od 25 czerwca.
W Strawczynie można korzystać z kąpieliska na rzece Olszówce, 
dopływie z Mokrego Boru. Długość jego plaży wynosi 64 metry. 
Atrakcją jest widowiskowe molo. Wydzielono także osobne stano-
wiska dla wędkarzy, a aktywni turyści mogą korzystać z wypoży-
czalni rowerów wodnych. Na wszystkich czeka bezpłatny parking. 
Kąpielisko otarte zostało 25 czerwca.
Ostatnim punktem w naszym powiecie, nadzorowanym przez sane-
pid, jest kąpielisko w Wilkowie (gm. Bodzentyn), przygotowane na 
zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym. Przy zalewie można korzystać 
z placu zabaw, siłowni, trasy zdrowia, a także kładek pieszo-rowe-
rowych oraz wiat. Na miejscu jest wypożyczalnia sprzętu pływa-
jącego, a turystów kusi duża i piaszczysta plaża. Dookoła zalewu 
można spacerować po ścieżce o długości ponad dwóch kilometrów 

reklama

ZAPRASZAMY
Od poniedziałku 

do piątku w godzinach 
7.00 – 21.00

w soboty 7.00 – 14.00

Tel. 41 345-76-25

OKRĘGOWA 
STACJA KONTROLI 

POJAZDÓW 

HOLOWANIE  
POJAZDÓW 24 h 

powyżej 3,5 t

tel. 41 346 06 96

Kielce, ul. Jagiellońska 92

reklama

Un
isk

ór-
26

/0
1/

20
22

?P
W

PM
/0

1/
02

/2
02

2



3 LIPCA 20228

Ruszyły zapisy na pielgrzymkę 

Tosia na leczeniu w Niemczech

Piątego sierpnia wyruszy 41. Kielecka Piesza Pielgrzymka 
na Jasną Górę. W tym roku pielgrzymi pójdą pod hasłem: 
„Z Maryją posłani w pokoju Chrystusa”.
Aby wziąć udział w wędrówce do Częstochowy, należy zgłosić 
się poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej 

Dwuletnia kielczanka Tosia Czarnecka wyjechała do Nie-
miec na kontynuację chemioterapii. U jej boku czuwają 
tata i starszy brat. Mama została w domu, by opiekować się 
nowonarodzoną drugą córką.
Tosia obecnie zmaga się z konsekwencjami przebytych ope-
racji i podawania mocnej chemii, która najpierw wstrzyma-
ła rozrost guza, a potem zmniejszyła jego pozostałości po 
operacji oraz przerzuty. „Nasza córeczka zaczyna na nowo 
uczyć się chodzić, jakoś funkcjonować. Jednak rak nadal 
panoszy się w jej małej główce... Nadal nam ją zabiera”, czy-
tamy w najnowszym wpisie rodziców.
Początkowo Tosia miała odbyć kosztowne leczenie w klini-
ce w Barcelonie. „Niestety, nie udało się uzbierać tak dużej 
kwoty, by móc wyjechać”, napisali jej rodzice. Tosia pojechała 
więc do Niemiec, by tam przyjmować chemię. „Mocną, wy-
niszczającą guza, ale też i jej mały organizm… Jak to zniesie 
Tosia... Nie wiemy”.
W planach jest między innymi ośmiotygodniowa teleradio-
terapia hadronowa wiązką protonów. „Później znów będzie 
chemia, długa kilkumiesięczna JESZCZE MOCNIEJSZA 
CHEMIA. Dlatego zbiórka trwa i trwać będzie jeszcze dłu-

www.pielgrzymka.kielce.pl. Zapisać się można do 24 lipca,  
jak na razie jedynie on-line.
- Osoby poniżej 16. roku życia mogą brać udział w piel-
grzymce tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. 
16- i 17-latkowie mogą się zgłosić wraz z pisemną zgodą 
rodzica lub opiekuna prawnego, na której wskazany będzie 
pełnoletni uczestnik ustanowiony jako osoba odpowiedzialna 
za niepełnoletniego pielgrzyma – informują organizatorzy.
Do Częstochowy wyruszy 14 grup, które mają różnych pa-
tronów. Oprócz indywidualnych celów modlitewnych, każda 
wspólnota będzie się modlić we wcześniej ustalonej intencji.
- W pieszej pielgrzymce uczestniczyłem już dziesięć razy, 
a w tym roku pierwszy raz idę jako przewodnik, z czego nie-
zmiernie się cieszę. Na tych pielgrzymkach przeżyłem piękne 
chwile i poznałem wspaniałych ludzi. Zachęcam do wyrusze-
nia z nami – mówił ksiądz Tomasz Chowaniec, przewodnik 
grupy biało-niebieskiej.
Pielgrzymka wyruszy 5 sierpnia, a na Jasną Górę dotrze 13. 
dnia tego miesiąca. Zainteresowani mogą zgłosić się na całą 
trasę lub na poszczególne dni lub dzień. Informacje na temat 
kosztów związanych z transportem, materiałami duszpaster-
skimi, pakietem pielgrzyma oraz ubezpieczeniem na wyżej 
podanej stronie. 

go. Jak długo? Aż nasza córeczka będzie zdrowa... Aż rak 
zostanie pokonany (…)”, zapewniają rodzice.
Dziesiątego lipca w kieleckim Parku Miejskim odbędzie 
się festyn rodzinny, z którego dochód zostanie w całości 
przekazany na leczenie dwuletniej kielczanki. Tosię można 
również wesprzeć poprzez stronę internetową siepomaga.
pl oraz przekazując jeden procent podatku: numer KRS 
0000396361, cel szczegółowy: 0195107 Antonina. 
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Nie Vive, a Łomża

– Dołącza do nas nowa firma z intrygującą perspektywą 
rozwoju. To Industria Świętokrzyska Grupa Przemysłowa, 
której sporą częścią jest Świętokrzyska Kopalnia Surowców 
Mineralnych. Industria to lider w wielu dziedzinach, mający 
bardzo ambitne plany. Ważne, że to firma z naszego regionu, 
co otwiera przed nami ciekawe perspektywy współpracy – 
mówił Marian Urban, prezes kieleckiego zespołu.

TROCHĘ HISTORII
Kielecki klub istnieje od 1965 roku. Pierwotnie nazywał się 
Iskra i ta nazwa utrzymała się do 1973 roku. Wtedy to dwa 
kieleckie kluby – „SHL” oraz właśnie „Iskra” połączyły się 
i utworzyły jeden, silny ośrodek sportowy. Od tego czasu do 
1991 roku drużyna była już Koroną Kielce. Po tym okresie 
na siedem lat wrócono do pierwotnej nazwy. 
W międzyczasie sponsorem tytularnym klubu został na dwa 
lata Ceresit. Od 1998 do 2002 roku kibice posługiwali się na-
zwą Lider Market Kielce. W 2002 roku przez krótki czas w li-
gowej tabeli widniał klub Kolporter Kielce. W tamtym okresie 
po raz pierwszy do nazwy dołączono firmę Vive. Nazwa Vive 
Kielce istniała przez 20 lat, a kolejnymi sponsorami tytularny-
mi były: Targi Kielce, Tauron, PGE i Łomża. 27 czerwca 2022 
roku regionalna Industria Świętokrzyska Grupa Przemysłowa 
wkroczyła do grona sponsorów kieleckiego „szczypiorniaka” 
i zespół przyjął nazwę Łomża Industria Kielce.

KONIEC PEWNEJ ERY
Grupę Industria Świętokrzyska Grupa Przemysłowa tworzą 
takie podmioty, jak: Świętokrzyska Kopalnia Surowców Mi-
neralnych, Industria Nawozy, Industria Logistyka oraz Indu-

Łomża Industria Kielce to nowa 
nazwa dumy naszego miasta. 
Na poniedziałkowej konferencji 
prasowej został ogłoszony drugi 
sponsor tytularny kieleckiego 
zespołu. Jest nim firma Industria 
Świętokrzyska Grupa Przemysłowa

stria Zielona Energia. Firma ta wyrasta z kieleckiego regionu 
i kontynuuje 150-letnią historię Kieleckich Marmurów oraz 
tradycyjnego przemysłu regionalnego. – Bardzo podoba mi 
się atmosfera, która panuje w klubie. Choć w drużynie gra-
ją piłkarze z wielu krajów, to w szatni mówi się po polsku. 
Oprócz tego atmosfera na trybunach jest bardzo rodzinna. 
Mamy nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu sport w Kiel-
cach i całym województwie świętokrzyskim będzie się nadal 
rozwijał – mówi Szczepan Ruman, prezes Świętokrzyskich 
Kopalni Surowców Mineralnych.
Po 20 latach Vive znika więc z nazwy kieleckiej drużyny, co 
oznacza koniec pewnej ery. Mimo wielkiego żalu kibiców, 
że tej firmy już nie będzie w nazwie, to jej miejsce zajmuje 
grupa z regionu świętokrzyskiego, co bez wątpienia należy 
uznać za pozytywny akcent. – Bardzo się cieszę z umowy 
z rodzimą firmą o ogromnej tradycji przemysłowej. Myślę, że 
dla Łomży Industrii Kielce dobrym wzorem do naśladowania 
są właśnie Kieleckie Marmury, które jeszcze niedawno stały 
na skraju bankructwa, a teraz mogą patrzeć optymistycznie 
w przyszłość. Pomimo skazania na likwidację firma wyszła na 
prostą, a dzisiaj staje się sponsorem piłki ręcznej w Kielcach 
– mówi poseł PiS Krzysztof Lipiec.

***
Jeszcze jedno: być może ci, którzy nie jeżdżą z naszymi szczy-
piornistami na przykład na Final Four do Kolonii, nie zdają 
sobie sprawy, że w Europie nasza drużyna znana jest po prostu 
jako… K i e l c e. I to chyba najlepszy dowód, że warto inwe-
stować w sport, by wypromować miasto. 
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Drożeją szybciej niż domy

Pasternik odzyska blask

Pod lupę została więc wzięta również aglomeracja kielec-
ka, w skład której oprócz Kielc wchodzą gminy: Strawczyn, 
Miedziana Góra, Masłów, Górno, Daleszyce, Pierzchnica, 
Morawica, Nowiny, Chęciny i Piekoszów.
Z podanych w raporcie informacji wynika, że obecnie za metr 
kwadratowy mieszkania w Kielcach trzeba średnio zapłacić 
7553 zł. W Nowinach jest to 6341 zł, z kolei w Masłowie 6103 
zł. Okazuje się, że o wiele tańsze mieszkania można kupić 
między innymi w Skarżysku-Kamiennej oraz Ostrowcu Świę-
tokrzyskim.
Ceny domów są dużo niższe. W Kielcach za metr kwadrato-
wy musimy bowiem zapłacić 4217 zł. Drożej jest w Miedzia-
nej Górze (4241) i Morawicy (4404). Z kolei niewiele taniej 
w Chęcinach (4210) oraz Daleszycach (4189). Najbardziej 
opłacalne jest kupno domu w Piekoszowie, Ostrowcu Świę-
tokrzyskim, Busku-Zdroju i Skarżysku-Kamiennej.
Jeśli chodzi o działki budowlane, w Kielcach trzeba zapłacić 
średnio 380 zł za metr kwadratowy. To około czterokrotnie 
więcej niż w Daleszycach, Morawicy, Piekoszowie, Strawczy-
nie, Chęcinach czy Pierzchnicy.
W podsumowaniu raportu autorzy zauważają, że średnie ceny 
mieszkań rosną wyraźnie szybciej niż domów.. 
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Z najnowszych danych wynika, że w Kielcach za metr kwa-
dratowy mieszkania trzeba już zapłacić średnio 7,5 tys. Domy 
są tańsze i kosztują średnio 4,2 tys., z kolei działki – 380 zł za 
metr kwadratowy. Te dane dotyczą rynku wtórnego.
Na portalu nieruchomosci–online.pl pojawił się raport „Kra-
jobraz lokalnych rynków nieruchomości”, w którym znalazły 
się dane dotyczące 16 miast i blisko 200 gmin ościennych.

Już niebawem rozpoczną się prace związane z zagospodarowa-
niem linii brzegowej starachowickiego Pasternika. Przetarg na 
zagospodarowanie grobli zbiornika Pasternik wygrała kielecka 
firma „ANNA-BUD”.
– Przypomnę, że na tę inwestycję uzyskaliśmy dofinansowa-
nie ze środków europejskich. Prace będą realizowane w naj-
bliższych miesiącach i mam nadzieję, że zostaną wykonane 
z należytą starannością – mówi Marek Materek, prezydent 
Starachowic.
– W kolejnych miesiącach będziemy starali się rozstrzygnąć 
postępowanie przetargowe na zagospodarowanie północnej 
linii brzegowej, a także dalszego odcinka grobli i wykonanie 
mostu na rzece Kamiennej, tak aby można było przejść zbiornik 
Pasternik dookoła. Liczę, że te prace przyczynią się do tego, iż 
kolejny fragment naszego miasta zyska nowe, jeszcze piękniej-
sze oblicze – dodaje prezydent.
W ramach inwestycji powstaną między innymi ścieżki rowero-
we, chodniki, wejście na groblę, pochylnia do wodowania łodzi, 
pływające pomosty, sieć elektroenergetyczna, ławki, kosze na 
śmieci, stojaki na rowery oraz oświetlenie.
– Jest nam niezmiernie miło, że będziemy mogli przyczynić się 
do poprawy wyglądu Starachowic. Zakres prac jest dla nas prze-
widywalny, mamy przemyślany plan działania. Prace rozpoczną 

się po przekazaniu placu budowy. Pierwszy etap zaczniemy od 
robót ziemnych związanych z korytowaniem pod nawierzchnię 
– informuje Artur Bławat, prezes firmy „ANNA-BUD”.
Inwestycja opiewa na kwotę blisko sześciu milionów zło-
tych. Całość powinna zostać oddana do użytku na początku  
2023 roku.  Ro
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Najważniejsze - pokazać siebie
- Jak się czułeś w programie „The Voice of Poland”?

- Bardzo dobrze. Była to okazja, żeby przełamać schemat 
estetyki klasycznej, operowej i sprawdzić się w emisji mie-
szanej popowo-rockowej. Pokazałem naturę swojego głosu, 
która dostosowywała się do repertuaru jakiego wcześniej 
nie wykonywałem. Jestem wdzięczny Telewizji Polskiej, 
ponieważ mogłem zrobić wiele rzeczy i ukazać swój talent 
szerokiej publiczności. I to takich, których mi wcześniej nie 
umożliwiano na żadnych egzaminach podczas studiów czy 
nauki w szkole muzycznej: na przykład miałem możliwość 
wystąpić z puzonem i śpiewać.

- - Justyna Steczkowska złożyła ci obietnicę. Wiem, że się speł-
niła…

- Zaprosiła mnie do wzięcia udziału w dziesięciu koncertach 
w całej Polsce. Wystąpiłem między innymi na Tauron Arenie 
oraz na Torwarze. Takie doświadczenie to zwycięstwo. Na 
konkursach jest różnie, czasem zajmuje się pierwsze miejsce, 
a czasem ostatnie. Ale gdy człowiek staje na scenach całej 
Polski i śpiewa dla tak ogromnej publiki to jest najpiękniejsze 
doświadczenie. Najważniejszym dla muzyka powinno być 
dotarcie do publiczności.

- Czy uważasz, że odniosłeś sukces?

- Wygrałem „Szansę na sukces”, byłem finalistą  „The Voice 
of Poland”, zdobyłem nagrodę publiczności w Opolu – naj-
ważniejszą nagrodę podczas „Debiutów” – uważam że to 
sukces, ale tytuły nie są najważniejsze. Wiele osób, które 
nie wygrało konkursu - odniosło sukces. Najważniejsze, 
aby pokazać siebie, zainteresować publiczność swoją oso-
bą, ponieważ to przekłada się potem na koncerty i różnego 
rodzaju zaproszenia. 

- Jakie są twoje muzyczne marzenia? 

- To o własnej muzyce zawsze mi towarzyszyło. Niestety, sys-
tem szkolnictwa w Polsce wygląda tak, że nigdy nie mogłem 
zaprezentować swojej muzyki. Forma nauczania w szkołach 
muzycznych oraz na studiach opiera się na wykonywaniu 
cudzych utworów, które oczywiście bardzo szanuję, ale jako 
muzyk chciałbym prezentować swoją pracę. Wydaje mi się, 
że za bardzo chcemy kopiować innych muzyków, zamiast 
skupiać się na indywidualności  i osobistej wizji muzyki. 
Moim marzeniem jest jej zrobienie i liczę, że mi się to uda. 
Do Opola pojechałem z utworem, który napisałem sam, 
a w aranżacji pomógł mi Grzegorz Urban. Dodam, że pod-
czas mojego występu emitowano wizualizację obrazu, którą 
sam zaprojektowałem. To przyniosło pozytywny rezultat 
i jestem z niego bardzo zadowolony.

- W programie „Szansa na Sukces” śpiewałeś piosenki Mieczy-
sława Fogga. Czy ten artysta jest Ci jakoś szczególnie bliski? 

- Tak. Fogg jest dla mnie inspiracją. To piosenkarz, który nie-
sie ze sobą pewne wartości. Gdy patrzę na świat, ubolewam, 
że takich artystów nie stawiamy na piedestale. Dzisiaj często 
pokazuje się wokalistów rozebranych, śpiewających o miał-
kich rzeczach, co wpływa negatywnie na poziom kultury. Po-
tem przekłada się to na zachowanie Polaków, a szczególnie 
młodzieży. Wracając do moich inspiracji - chciałbym dodać 
jeszcze Wojciecha Kilara.

- Jakie emocje towarzyszyły Ci, gdy wyszedłeś na scenę w Opolu? 

- Ten występ bardzo mnie stresował, a do tego miałem 
problemy z odsłuchem. Cudownym doświadczeniem była 
obecność ponad 60 osób z województwa świętokrzyskiego. 
Jestem wdzięczny za ich wsparcie, dostałem goździki oraz 
przepyszny sernik. Oni jechali do Opola ponad pięć godzin 
i ogromnie zaskoczyli mnie swoją obecnością, a to, że mieli 
koszulki z moim imieniem było najpiękniejsze.

- Czy będziemy mogli usłyszeć cię na Kielecczyźnie?

- Drugiego lipca o godzinie 20 będę miał mały recital na 
zamku w Chęcinach. Wystąpię tam moją żoną. Serdecznie 
wszystkich zapraszam.

- Dziękuję za rozmowę.  Ro
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Park chroni enklawy unikalnego krajobrazu z jego malow-
niczymi wapiennymi i gipsowymi wzgórzami. W rezerwacie 
przyrody „Owczary”, znajdującym się na terenie parku, podzi-
wiać możemy różnorodną roślinność halofitową.

ZUPEŁNIE WYJĄTKOWY
Szaniecki Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Niecki 
Nidziańskiej. Obejmuje środkową część Garbu Pińczowskiego, 
a także południowo – zachodni fragment Niecki Połanieckiej 
(Płaskowyż Szaniecki). Ogromna przestrzeń łąk i pól, a także 
wapienne i gipsowe wzgórza oraz wkomponowana w nie bo-
gata roślinność – takich widoków możemy spodziewać się, 
odwiedzając to miejsce.
- Park Szaniecki jest jednym z ośmiu parków, wchodzących 
w skład Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 
Krajobrazowych. Jako jeden z trzech znajduje się na Ponidziu. 
Zajmuje powierzchnię ponad 11 tysięcy hektarów, a wokół 
niego jest otulina, której powierzchnia wynosi około 13 tysięcy 
hektarów – opowiada Anna Chwalik-Borowiec ze Świętokrzy-
skich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
Sama nazwa Szanieckiego Parku Krajobrazowego pochodzi 
od miejscowości Szaniec, która znajduje się w jego centrum. 
Bardzo malowniczy krajobraz parku tworzy roślinność torfo-
wiskowa i słonolubna.

- W ten krajobraz pięknie wkomponowane są wsie. Połu-
dniowo-zachodnia część parku i jego otuliny związana jest 
z występowaniem wód mineralnych i rozwojem lecznictwa 
uzdrowiskowego, na przykład w Busku-Zdroju czy Solcu-Zdro-
ju – wyjaśnia Anna Chwalik-Borowiec.

BOGACTWO GEOLOGICZNE I HISTORYCZNE
Na terenie Szanieckiego parku Krajobrazowego występują skały 
z różnych okresów geologicznych. Najstarsze z nich podchodzą 
z jury, a zobaczyć je możemy na przykład w okolicach Kikowa 
czy w dawnym kamieniołomie w Skotnikach Małych.
- Najbardziej interesujące są gipsy pochodzące z okresu mio-
ceńskiego. Te z kolei odsłaniają się w północnej i środkowej 
części parku, na przykład w okolicach Galowa czy Szańca. 
W tych skałach rozwijają się najróżniejsze formy rzeźb kra-
sowych – leje, doliny krasowe, a także jaskinie i schroniska 
skalne – wylicza Anna Chwalik-Borowiec.
Niektóre leje krasowe mogą być wypełnione wodą; tworzą 
wówczas jeziora. Największym tego typu obiektem jest jezioro 
Pleban, położone w środku lasu. Znajduje się ono pod ochroną 
jako użytek ekologiczny i - co ciekawe - wiąże się z nim legenda.
- Opowiada ona o księdzu, który zatrzymał się w gospodzie 
w miejscu, gdzie teraz jest jezioro. Tam parobkowie zaczęli 
drwić z księdza i strącili mu czapkę. Wtedy kapłan powiedział 
do nich – „Bodaj byście się zapadli”. Gdy następnego dnia po-
jawił się w gospodzie po swoją czapkę, zobaczył że w miejscu 
szynku znajduje się zapadlisko z wodą, a pośrodku pływa jego 
zguba. Stąd właśnie wywodzi się nazwa Jezioro Pleban – opo-
wiada Anna Chwalik-Borowiec.
Na terenie parku znaleźć możemy także liczne zabytki kultury 
materialnej z interesującymi elementami wiejskiego budownic-
twa regionalnego. Te oglądać można między innymi w Szańcu, 
Młynach oraz Widuchowej.

***
Szaniecki Park Krajobrazowy to obowiązkowy punk to odwie-
dzenia dla każdego miłośnika natury. Warto się tam wybrać 
w wakacje i podziwiać jego piękno. 

Wyjątkowy park

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

Szaniecki Park Krajobrazowy, położony 
w obrębie Niecki Nidziańskiej, zachęca 
do odwiedzin bogactwem roślin, 
niezwykłym krajobrazem i unikatowymi 
pomnikami przyrody. Na jego terenie 
nie brakuje zabytków, starych 
kościółków oraz ciekawych szlaków 
turystycznych
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Owocny Rok Rodziny
W niedzielę, 26 czerwca, zakończył się Rok 
Rodziny zapoczątkowany przez papieża 
Franciszka 19 marca 2021 roku. Był to 
owocny czas również w diecezji kieleckiejau
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Wspomniany dzień ogłoszenia Roku Rodziny to również pią-
ta rocznica wydania adhortacji apostolskiej Amoris laetitia 
o pięknie i radości miłości rodzinnej. 

ŚWIATOWE SPOTKANIE
Rok zakończyło odbywające się w Rzymie, Światowe Spotkanie 
Rodzin.
– Włącza się ono w wielką tradycję, jaką zapoczątkował święty 
Jan Paweł II w 1994 roku. Były to ogromne spotkania na skalę 
masową, zjazd rodzin z całego świata. Sytuacja pandemiczna 
sprawiła, że papież Franciszek ogłosił jubileuszowe spotkanie 
w nieco innej formule. To zwieńczenie całego roku, który miał 
za zadanie wzmocnić duszpasterstwo rodzin na całym świecie 
i dać nowe doświadczenie piękna miłości małżeńskiej – mówi 
ksiądz Artur Skrzypek, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa 
Małżeństw i Rodzin Diecezji Kieleckiej.
X Spotkanie Rodzin rozpoczęło się w Rzymie 22 czerwca 
pod hasłem „Miłość rodzinna: powołanie i droga świętości”. 
W Wiecznym Mieście Polskę reprezentowało pięć rodzin, 
w tym państwo Ciszewscy z parafii Przemienienia Pańskie-
go na Białogonie. Do stolicy Włoch udali się razem z dwójką 
dzieci. 

W KOŚCIELE KIELECKIM
Do owoców Roku Rodziny w diecezji kieleckiej należy zali-
czyć założenie kieleckiego oddziału Stowarzyszenia Miłość 
i Odpowiedzialność:
– Do poradnictwa rodzinnego postanowiliśmy wnieść pewne 
unowocześnienia, ponieważ wszystko idzie do przodu, nauka 
się rozwija, a ludzie mają inne wymagania – wyjaśnia Ewa 

Strojwąs, wiceprezes kieleckiego oddziału Stowarzyszenia 
Miłość i Odpowiedzialność i doradca życia rodzinnego przy 
parafii św. Józefa Robotnika. - Chcemy na to odpowiedzieć 
i akurat tak się złożyło, że trwał Rok Rodziny. Naszym celem 
jest działanie na rzecz rodziny i propagowanie idei odpowie-
dzialnego rodzicielstwa. Pragniemy pomagać w kształtowaniu 
postaw zgodnych z zasadami etyki chrześcijańskiej i wyjść 
naprzeciw temu, z czym przychodzą ludzie. Mają dużą wiedzę, 
ale nie jest ona ukierunkowana na działania zgodne z etyką. 
Zrzeszamy doradców życia rodzinnego i większość czynnie 
posługujących w poradniach. Jest to więc także możliwość 
podnoszenia kompetencji. Będziemy się szkolić i stale formo-
wać. Ma to przynieść efekt w postaci rozwoju poradnictwa 
rodzinnego, tak bardzo w tej chwili potrzebnego. Staramy się 
również udowadniać własną postawą, że można żyć odpo-
wiedzialnie, zgodnie z etyką chrześcijańską. 
Ponadto Pasterz naszej diecezji powołał dekanalnych koor-
dynatorów duszpasterstwa rodzin.
– To wynik wielkiej troski biskupa kieleckiego Jana Pio-
trowskiego. Potrzebowaliśmy pewnej koordynacji i stąd ta-
kie rozwiązanie. Chodzi o lepsze przekazywanie informacji 
i usprawnienie działania całego duszpasterstwa – dodaje 
ksiądz Artur Skrzypek. 

***
Formalnie Rok Rodziny zakończył się 26 czerwca, ale kwe-
stie małżeństwa i rodziny są nieustannie w centrum zain-
teresowania Kościoła. Cenną inicjatywą wpisującą się w tę 
troskę jest Katolicka Poradnia Rodzinna, oferująca pomoc 
w różnych problemach, z którymi borykają się rodziny na 
kolejnych etapach życia i w różnych jego dziedzinach. Moż-
na w niej bezpłatnie uzyskać pomoc z zakresu poradnictwa 
psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, medycznego, 
a także wsparcie duszpasterskie. Poradnia mieści się przy al. 
IX Wieków Kielc 15a/3. Tel.: 41 344 55 92. 
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Pomóżmy misjom w Kazachstanie
Od 1995 roku ksiądz Piotr 
Pytlowany posługuje jako misjonarz 
w Kazachstanie. Wiele dzieł, 
jakie udało mu się zrealizować 
nie byłoby możliwe bez naszego 
wsparcia. Potrzeby są w dalszym 
ciągu olbrzymie, a nasza pomoc – 
nieoceniona

„Poszanowanie praw każdego, nawet kiedy dana osoba ma inne 
osobiste przekonania, jest podstawą prawdziwego ludzkiego 
współżycia. Żyjcie prawdziwym i czynnym duchem komunii 
pomiędzy sobą i z wszystkimi”, mówił św. Jan Paweł II podczas 
wizyty w Kazachstanie. Nie bez przyczyny je cytujemy. Teraz 
do tego kraju zawita papież Franciszek. Ale zanim przyjedzie, 
ksiądz Pytlowany ma jeszcze wiele do zrobienia…

Z POSŁUGĄ MISYJNĄ
Ksiądz Piotr jest kapłanem archidiecezji przemyskiej, wyświę-
conym w 1994 roku: 
– Wcześniej, na zaproszenie biskupa Jana Pawła Lengi, przyje-
chałem do Kazachstanu jako diakon. To co zobaczyłem, moc-
no na mnie wpłynęło. Poczułem chęć głoszenia tu Ewangelii. 
W drodze powrotnej prosiłem Pana Boga, że jeżeli taka będzie 
Jego wola, z radością wrócę do tego kraju – mówi Radiu eM 
Kielce.
Tak też się stało. Dokładnie 8 września 1995 roku kapłan roz-
począł posługę w parafii św. Józefa w Makińsku. Wcześniej 
posługiwał tutaj ksiądz Stanisław Król z diecezji kieleckiej.
– Tam pracowały siostry, które zostały wygnane z rodzinnej 
miejscowości i właśnie tutaj znalazły swoje miejsce. Miałem 
szczęście posługiwać w Makińsku przez pięć lat. Był tam nie-
wielki kościół, który z zewnątrz nie przypominał świątyni – 
opowiada kapłan. 

Dzięki wsparciu na rzecz misji udało się przekazać parafii słu-
żące do dziś nagłośnienie, piece do ogrzewania, instrumenty 
muzyczne, wiele bielizny kielichowej, paramenty liturgiczne 
łącznie z kielichami i ornatami.
– Później przez zaledwie rok byłem w Szczucińsku. Tam udało 
się utworzyć centrum rekolekcyjne „Fides et Ratio”, które po-
błogosławił i poświęcił kardynał Józef Glemp – dodaje nasz 
rozmówca.

OD JANA PAWŁA II DO FRANCISZKA
We wspomnienie św. Józefa Robotnika, 19 marca 2001 roku, 
ksiądz Piotr rozpoczął posługę w ówczesnej Astanie (dziś Nur-
-Sułtan) – stolicy Kazachstanu w parafii Maryi Nieustającej 
Pomocy. Był to również czas wizyty tam św. Jana Pawła II.
– Owoce tej pielgrzymki widzimy do dzisiaj. Spełniły się marze-
nia wielu ludzi. Papież dokonał rzeczy niesamowitej. W czasie 
Mszy Świętej wskazał, że jedyną odpowiedzią na pytania, które 
mamy w sercu jest Jezus Chrystus. Katolicy, którzy stanowią 
mniejszość, poczuli, że są ważną grupą społeczną – przypomina 
ksiądz Piotr, który od 2017 roku jest rzecznikiem prasowym 
Konferencji Episkopatu Kazachstanu.
We wrześniu kraj odwiedzi kolejny następca św. Piotra – pa-
pież Franciszek. Ojciec Święty weźmie udział w VII Kongresie 
Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych. 
– Będzie to spotkanie na wzór tego z Asyżu w 1986 roku, zorga-
nizowanego przez św. Jana Pawła II. Kościół i władze państwowe 
zaprosiły Ojca Świętego, który potwierdził swoją wizytę. Trwają 
przygotowania duchowe do tego wydarzenia, ale także material-
ne. Pracujemy nad zorganizowaniem centrów prasowych po 
to, aby rozpowszechnić informacje o spotkaniu na cały świat. 
Prosimy o wsparcie duchowe, ale również materialne. Potrzeby 
i wyzwania są, tak jak w każdym Kościele, ogromne – mówi 
duchowny. 
Wszyscy, którzy zechcą wesprzeć finansowo księdza Piotra 
w jego pracy misyjnej, znajdą numery kont pod tym linkiem: 
www.misje.przemyska.pl/misjonarze-pracujacy/ks-piotr-
-pytlowany/Konto złotówkowe to: 74 1140 1225 0000 2343 
2600 1001 
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*Kwota wskazana w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych. Cena jednostkowa sztabki złota Mennica Polska (próba Au 999.9) 250 g została ustalona wg stanu na dzień 
14.03.2022 r. w oparciu o cennik dostępny na www.mennica.com.pl. Wartość złota zależy od czynników rynkowych i została obliczona na podstawie LBMA Gold Price AM 
oraz średniego kursu USD do PLN z tabeli A NBP aktualnych na ten dzień.
Szczegóły i regulamin na loteriada.pl. Okres sprzedaży promocyjnej trwa od 28 czerwca do 31 sierpnia 2022 r. Liczba talonów jest ograniczona i wynosi 3 000 000 sztuk. 
Organizator loterii: Totalizator Sportowy Sp. z o.o, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa. W przypadku pytań skontaktuj się z infolinią: 459 595 955, czynną od poniedziałku do 
piątku w godz. 8:00-18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Pamiętaj, zachowaj kupon loterii promocyjnej!
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*Kwota wskazana w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych. Cena jednostkowa sztabki złota Mennica Polska (próba Au 999.9) 250 g została ustalona wg stanu na dzień 
14.03.2022 r. w oparciu o cennik dostępny na www.mennica.com.pl. Wartość złota zależy od czynników rynkowych i została obliczona na podstawie LBMA Gold Price AM 
oraz średniego kursu USD do PLN z tabeli A NBP aktualnych na ten dzień.
Szczegóły i regulamin na loteriada.pl. Okres sprzedaży promocyjnej trwa od 28 czerwca do 31 sierpnia 2022 r. Liczba talonów jest ograniczona i wynosi 3 000 000 sztuk. 
Organizator loterii: Totalizator Sportowy Sp. z o.o, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa. W przypadku pytań skontaktuj się z infolinią: 459 595 955, czynną od poniedziałku do 
piątku w godz. 8:00-18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Pamiętaj, zachowaj kupon loterii promocyjnej!
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