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Zapłacisz za parking
W drugiej połowie sierpnia zmienią się zasady 
parkowania w Galerii Echo. Jak mówi dyrektor 
centrum handlowego, Grzegorz Czekaj, zmia-
ny zostają wprowadzone, aby parking służył 
przede wszystkim klientom galerii. – Chcemy 
uniknąć przypadków, kiedy korzystają z niego 
osoby, które nie są naszymi klientami – wyja-

Pieniędzy nie ma!
Zarośnięte i zabrudzone balkony widokowe, 
zarośnięte i pomalowane ławki, wyrastające 
chwasty z kostki brukowej czy kosze na śmieci, 
których nie widać spod krzaków – tak wygląda 
rezerwat na Ślichowicach. Po interwencji radne-
go Marcina Stępniewskiego, dotyczącej uprząt-
nięcia terenu miasto wyjaśnia, że powodem ta-
kiej sytuacji są „ograniczenia budżetowe”, czyli 
mówiąc wprost – brak pieniędzy. – Teren ten 
w latach wcześniejszych był koszony dwa lub 
trzy razy w roku. Jednak od ubiegłego roku, z ra-

śnia. Tak więc już wkrótce pierwsza godzina 
parkowania dla wszystkich będzie gratis, druga 
też, ale pod warunkiem dokonania zakupów 
za minimum 75 złotych. Paragony trzeba bę-
dzie przed odjazdem okazać w punkcie ob-
sługi klienta lub w biurze parkingu. Za trzecią, 
czwartą i piątą godzinę zapłacimy trzy złote, 
a za każdą kolejną – pięć złotych.  /wd/
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cji ograniczeń budżetowych, kompleksowe ko-
szenie przeprowadzamy raz na dwanaście mie-
sięcy – informuje prezydent Bogdan Wenta. /wk/ 

Oddajmy hołd Powstańcom 
W poniedziałek, pierwszego sierpnia, minie 78 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. W Kiel-
cach uroczystości rozpoczną się o godzinie 15.45 Mszą Świętą w Kościele Garnizonowym, odpra-
wioną w intencji poległych za wolność ojczyzny. – Z kościoła przemaszerujemy na skwer Szarych 
Szeregów, przed pomnik Harcerzy Poległych za Ojczyznę, gdzie odbędą się dalsze uroczystości 
z udziałem Wojska Polskiego – mówi Dorota Koczwańska-Kalita p. o. naczelnika Delegatury IPN 
w Kielcach. W tym roku IPN przygotował również grę miejską „Godzina W”, która odbywa się 
z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji ActionTrack oraz wystawę na skwerze Żeromskiego „Tade-
usz Bór-Komorowski”.  /wk/
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Stare ceny

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

Sprzedaż: 
•puchowe kołdry • tanie poduszki

ciepłe, lekkie

ul. Sikorskiego 20d, (os. Na Stoku), 25-434 Kielce (vis a vis Kaufland)
czynne  pn-pt 9-17, sob 9-14

 tel.41 345-27-93, 534 222 122,  biuro@koldrex.pl

RABATY!
Zapraszamy

Rowerów też nie 
Miejska wypożyczalnia rowerów miała ruszyć 
w Kielcach 25 czerwca. W ostatniej chwili 
okazało się jednak, że wykonawca nie wywią-
że się z umowy w planowanym terminie. Od 
tego czasu minął już ponad miesiąc, a rowerów 

Współsfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 
na lata 2018–2030 PROO

Kolejne wydanie Tygodnika eM 
ukaże się 14 sierpnia. 
Zapraszamy do lektury!

jak nie było tak nie ma. O to, kiedy możemy 
spodziewać się dwukołowców w naszym mie-
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Pomóżmy Winnicy
Czternastego lipca na Winnicę, partnerskie 
miasto Kielc leżące w Ukrainie, spadły rakiety, 
które spowodowały śmierć 25 osób. Dlatego 
pilnie potrzebne jest wsparcie dla winniczan. 

Będą butelkomaty
Montaż buletkomatów czyli urządzeń, w których 
będzie można umieścić zużyte butelki plastiko-
we i tym samym przekazać je do recyklingu, to 
jeden z projektów zgłoszonych do Kieleckiego 
Budżetu Obywatelskiego. Te lada dzień powinny 
pojawić się w mieście. Jak informuje odpowie-
dzialna za realizację projektu Ewelina Stefaniak 
z kieleckiego Urzędu Miasta, butelkomaty już 
zostały zamówione. Pierwszy z nich ma stanąć 
przy ulicy Szymanowskiego 6 (Miejski Urząd 

Przed nami dymarki 
Wkrótce w Nowej Słupi już po raz 54. odbędą 
się kultowe Dymarki, czyli pokazy procesu wy-
topu żelaza, znane w całej Europie. Wydarzenie 
zainauguruje 12 sierpnia o godzinie 20 prze-
marsz z rynku w Nowej Słupi do pobliskiego 
Centrum Kulturowo-Archeologicznego. Impre-
za potrwa trzy dni, a największym wydarze-
niem towarzyszącym, które ją zakończy będzie 
koncert legendarnego zespołu Lady Pank. Od-
będzie się on na Scenie pod Lasem 14 sierpnia 
o godzinie 21. W ramach Dymarek organizato-

Bilety drożeją
Polregio wprowadza drugą w ciągu roku pod-
wyżkę cen biletów. Zmiany dotkną też prze-
jazdów pociągami po naszym województwie 
w ofercie specjalnej „Bilet świętokrzyski”. 
Opłaty nie wzrosną dla użytkowników apli-
kacji Polregio oraz internetowych kanałów 

Pracy), drugi przy ulic Czarnowskiej 12 (Dworzec 
PKS). Projekt realizuje firma „Sortbox”. Całość 
opiewa na kwotę ponad 30 tysięcy złotych.  /wk/

Wreszcie skosili…
 „Tereny zieleni zarośnięte, trawa wchodzi na 
chodnik, połamane krzaki, brak ładu. Przy-
szliśmy tutaj na spacer z rodziną, dzieci lubią 
tu biegać, ale wygląda to katastrofalnie …”, 
alarmuje nasz czytelnik. Sprawdziliśmy, jak 

– Przede wszystkim prosimy o artykuły higie-
niczne: szampony, żele pod prysznic, mydło, 
proszki do prania, szczoteczki do zębów dla 
dzieci i dla dorosłych. Przyjmujemy artykuły 
gospodarstwa domowego, zabawki, ubrania, 
ale nie zimowe, wózki, materace. Stan tych 
rzeczy powinien być taki, jakiego my byśmy so-
bie życzyli – mówi Marta Sawicka, koordynator 
Centralnego Punktu Zbiórki w Kielcach. Dary 

reklama

Wysoka jakość Wysoka jakość 
w najlepszej ceniew najlepszej cenie

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

Kielce ul. Wspólna 6, tel. 515 015 563, biuro@abe.kielce.pl;  www.abe.kielce.pl
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biorstwo Zieleni i Usług Komunalnych, kiedy 
poprawi estetykę tego miejsca. – Mieliśmy 
te roboty zaplanowane na ten tydzień. Z racji 
interwencji przyśpieszymy je. We wtorek od 
samego rana nasi pracownicy zajmą się skwe-
rem Żeromskiego – poinformował Marcin Ba-
tóg, rzecznik RPZiUK. Dodajmy, że obiecane 
prace zostały wykonane.  /łk/

ście zapytaliśmy dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, Przemysława Chmiela. – My-
ślę, że to kwestia raczej tygodni niż miesięcy 
– stwierdził dyrektor. Przypomnijmy, że firmie 
od 28 czerwca naliczana jest kara, która wynosi 
428,11 zł brutto za każdy dzień zwłoki.  /wk/

Zmiana w św. Wojciechu
W kościele świętego Wojciecha, najstarszej kie-
leckiej świątyni, nastąpi zmiana na stanowisku 
proboszcza. Podczas uroczystej Mszy świętej pod 
przewodnictwem biskupa kieleckiego Jana Pio-
trowskiego w niedzielę, 31 lipca o godzinie 11,  
odchodzący na emeryturę ksiądz Jan Tusień 
przekaże obowiązki księdzu Mirosławowi Ci-
sowskiemu, dotychczasowemu wikariuszowi 
biskupiemu do spraw duszpasterstwa i rzecz-
nikowi prasowemu diecezji kieleckiej. Podobne 
zmiany nastąpiły w tym roku w czternastu pa-
rafiach naszej diecezji, m.in w parafii świętego 
Stanisława w Kielcach-Barwinku, Wiślicy, No-
wym Brzesku i Książu Małym.  /wd/

sprzedaży – nowe ceny obowiązywać będą 
w kasach i u kierowników pociągów. O zło-
tówkę więcej zapłacimy za przejazd roweru – 
będzie to kosztowało osiem złotych. Zdrożeje 
także bilet turystyczny weekendowy – z 48 
na 55 złotych oraz Regio Karnet (bilet na trzy 
wybrane dni na całą Polskę) z 75 na 87 zł. 
Dokładny cennik będzie dostępny na stronie 
Polregio na początku sierpnia.  /wd/

prezentuje się skwer Żeromskiego, o którym 
mowa. Istotnie, trawa jest tam od dawna 
niekoszona. Zapytaliśmy Rejonowe Przedsię-

rzy zapewniają liczne koncerty, przedstawienia, 
pokazy, prelekcje oraz warsztaty. Więcej infor-
macji na naszej stronie internetowej.  /łk/
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Historyczny rajd
Z czterech powiatów: kieleckiego, koneckiego, 
jędrzejowskiego i włoszczowskiego wyruszy 
już po raz czwarty Rajd Rowerowy Szlakiem 
Brygady  Świętokrzyskiej. Wszyscy kolarze 
wystartują w sobotę, 13 sierpnia o godzinie 
9, by około 15 spotkać się na mecie w Laso-

Prowadził… nieboszczyk
Policjanci z Buska przyjęli w poniedziałek, 25 
lipca, wezwanie do zdarzenia drogowego 
w gminie Pacanów. Na miejscu zbadali alko-
matem 44-latka, który prawdopodobnie kiero-
wał jednym z samochodów. Urządzenie wska-
zało ponad trzy promile. Mężczyzna zaczął 
tłumaczyć, że to nie on prowadził samochód 
i podał nazwisko kolegi. Policjanci, sprawdza-
jąc w swoich systemach dane, zauważyli że 
ten, o którym mowa, nie żyje od kilku mie-
sięcy. Za kierowanie pojazdem mechanicznym 
w stanie nietrzeźwości, kodeks karny przewi-
duje karę do dwóch lat pozbawienia wolności, 
wysoką grzywnę oraz zakaz kierowania.  /wd/

Spacer z telewizorem
Trzej mężczyźni, spacerujący z… telewizorem, 
dekoderem i dwiema piłami przykuli uwagę 
policjantów patrolujących Busko Zdrój. Byli nie-
trzeźwi i nie wiedzieli, skąd mają te przedmioty. 
Ostatecznie przyznali się do kradzieży z włama-
niem w uzdrowiskowej części miasta. Podczas 
badania trzeźwości okazało się, że 37-latek miał 
w organizmie ponad trzy promile alkoholu, a 32- 
i 29-latek po ponad dwa promile. Funkcjonariu-
sze dotarli do okradzionej kobiety. Oszacowała 
straty na około 500 złotych. Trzej amatorzy moc-
nych trunków usłyszą zarzuty kradzieży z włama-
niem. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia 
wolności do 10 lat.  /wd/

Na podium…
Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej, kpt. 
Wojciech Kunys i asp. Dawid Kowalik, wrócili 
z medalami z 17. Międzynarodowych Zawo-
dów Sportowo-Pożarniczych. Świętokrzyscy 
funkcjonariusze wchodzili w skład wicemi-
strzowskiej reprezentacji Polski. W zawodach 
uczestniczyło 2600 strażaków z 20 krajów. 
Organizatorem był Międzynarodowy Komitet 
Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów 
w Celje (Słowenia). Nasi ogniomistrze zajęli 
drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, stawa-
li też na podium w każdej z konkurencji. Kadra 
Komendy PPSP w Skarżysku Kamiennej, w któ-
rej skład wchodzą kpt. Wojciech Kunys i asp. 
Dawid Kowalik od kilkunastu lat jest mistrzem 
województwa w zawodach pożarniczych.  /wd/

Letnisko artystyczne
Od 1 sierpnia przez cały miesiąc w Bazie Zbo-
żowej będzie prowadzone tak zwane „Letni-
sko artystyczne”, w ramach którego zapla-
nowano warsztaty fotograficzne, ceramiczne, 
teatralne, szermierki historycznej, rolkarskie 

cinie w gminie Łopuszno. Po drodze odwiedzą 
miejsca pamięci związane z żołnierzami Naro-
dowych Sił Zbrojnych. Kielecka grupa startuje 
spod Dębu Bartek w Zagnańsku, pozostałe – 
spod starostw powiatowych. Na stronach po-
szczególnych powiatów trwają zapisy. W tym 
roku rajd uzyskał patronat honorowy ministra 
obrony narodowej.  /wd/
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można przynosić do punktu, który znajduje się 
przy ulicy Paderewskiego 49/51 w Kielcach. /łc/

i wspinaczkowe. Inicjatywa jest bezpłatna 
i skierowana zarówno do polskiej, jak i ukra-
ińskiej młodzieży od 15. do 25. roku życia. 
Liczba miejsc jest ograniczona. By móc uczest-
niczyć w warsztatach należy wcześniej się na 
nie zapisać, wysyłając swoje imię, nazwisko, 
numer telefonu, maila i nazwę warsztatów 
na adres: biuro@baza-zbozowa.eu. Więcej 
szczegółów na naszej stronie internetowej 
emkielce.pl w zakładce „kultura”.  /wk/

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
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Ostrożnie nad wodą!

reklama

INFORMUJE
W związku z wyścigiem kolarskim Tour de Pologne w sobotę 30 lipca 2022 roku wystąpią czasowe utrudnienia  
w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w ścisłym centrum Kielc:
• autobusy linii 0W i 0Z wyjadą na linie dopiero po godzinie 12:00; 
•  autobusy linii 103 od godziny 9:00 do 12:00 w relacji od Olszewskiego I do al. Na Stadion będą kursowały 

ulicami Paderewskiego oraz Ogrodową (nie będą obsługiwały przystanków Urząd Miasta, Plac Artystów,  
Bazylika Katedralna oraz Jana Pawła II / Ogrodowa).
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Jedną z najpopularniejszych form 
wakacyjnej rekreacji jest wyjazd nad 
wodę. Chętnie z niej korzystamy, 
jednak nie wszyscy zachowujemy się 
odpowiedzialnie. Od początku czerwca 
w naszym regionie zdarzyły się już dwa 
przypadki utonięć 

W Świętokrzyskiem najpopularniejsze zbiorniki wodne są 
w Cedzynie, Chańczy oraz Sielpi. Przy ładnej pogodzie spędzają 
tam czas tłumy ludzi. Ale nie tylko tam. I niestety, nie wszędzie 
czuwają ratownicy.

GDZIE SĄ, GDZIE ICH NIE MA…
W akwenach w gminach Górno oraz Końskie są wyznaczone 
strefy kąpieli i na tamtych plażach pracują ratownicy. W tej 
pierwszej są dwa kąpieliska strzeżone – jedno od strony Ce-au
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minutach został wyłowiony. Pomimo rozpoczęcia czynności 
ratowniczych nie udało się uratować jego życia.
Z kolei we wtorek, 26 lipca, w godzinach porannych wyłowio-
no zwłoki mężczyzny ze stawu w Modliszewicach w powiecie 
koneckim. 
Natomiast nad zalewem w Cedzynie doszło do dwóch zdarzeń 
zagrażających życiu. – Po wywrotce jachtu osoba stojąca na brze-
gu weszła do wody, aby pomóc załodze wywróconej łodzi, mimo 
że jej pasażerowie mieli kamizelki asekuracyjne. Ostatecznie to 
ta osoba potrzebowała pomocy naszych ratowników. Bohaterem 
drugiego zdarzenia był obywatel Ukrainy, który pod wpływem 
alkoholu oddalił się od grupy, stracił przytomność i przewrócił 
się niedaleko tafli wody. Gdyby do niej wpadł, to biorąc pod 
uwagę jego stan po prostu utonąłby w płytkiej wodzie – wyja-
śnia Piotr Molasy, prezes Stowarzyszenia Świętokrzyskie Wodne 
Pogotowie Ratunkowe.

BEZPIECZEŃSTWO NAJWAŻNIEJSZE!
Piotr Molasy apeluje, aby nad wodę jeździć w grupach, bowiem 
można się wtedy nawzajem obserwować. No i wybierać do ką-
pieli miejsca strzeżone. Zapewnia, że na Cedzynie ratownicy 
pracują od godziny 10 do 18, ale zdarzało im się interweniować 
po godzinie 20. Starają się, żeby ktoś zawsze był w bazie wieczo-
rem, szczególnie w wakacje. 
– Kolejną rzeczą, o której należy pamiętać, jest nakrycie głowy 
oraz kremy z filtrem, szczególnie dla dzieci. Pamiętajmy też o za-
braniu dużej ilości wody do picia oraz pożywieniu. Apeluję też 
do osób dorosłych, aby ograniczały spożycie alkoholu, ponieważ 
przy tak wysokiej temperaturze działa on zdradliwie. Statystyki 
mówią jasno: w Polsce co roku tonie ponad pół tysiąca osób, 
głównie mężczyzn powyżej trzydziestego roku życia. Wielu 
z nich wcześniej piło alkohol. Częstym powodem utonięć jest 
również błędne oszacowanie swoich możliwości. Ludzie, którzy 
w wieku 20 lat potrafili przepłynąć zalew, po latach pracy przy 
biurku raczej tego nie powtórzą – przestrzega Piotr Molasy. 

***
W wakacje nad wodę pojedziemy pewnie nie raz. Pamiętajmy, 
aby przestrzegać obowiązujących tam zasad. Przypominanie 
o bezpieczeństwie nic nie kosztuje, a być może te przestrogi 
uratują komuś życie. 

dzyny, a drugie od strony Leszczyn. Na plażach kompleksową 
usługę ratowniczą pełnią członkowie Świętokrzyskiego Wodne-
go Pogotowia Ratunkowego. – Nasz akwen jest dość duży, więc 
od strony Masłowa mamy długą linię brzegową, ale bez wytyczo-
nego miejsca do kąpieli. Bywa, że turyści kąpią się w miejscach 
nieprzeznaczonych do tego. Ratownicy wtedy interweniują, choć 
patrolowanie tego terenu nie jest ich zadaniem. Poza miejscami 
strzeżonymi nie jesteśmy w stanie skontrolować wszystkiego, 
co się dzieje – mówi Adam Żebrowski, kierownik referatu in-
frastruktury i rozwoju w Urzędzie Gminy Górno.
W Chańczy sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tam nie ma 
miejsca wyznaczonego do kąpieli, więc na plaży nie ma też ra-
townika. Zbiornik wodny nie należy do żadnej z gmin, które 
z nim graniczą. Jest własnością Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej w Krakowie, który dzierżawił go w poprzednich 
latach samorządom, ale sam nie organizuje turystyki. Obecnie 
żadna z gmin nie podjęła się tego zadania. Tak więc przynajmniej 
w tym sezonie nie możemy czuć się tam całkowicie bezpieczni. 

TRAGEDIA ZA TRAGEDIĄ…
A wypadków nie brakuje. Także tragicznych. Jak informuje 
młodszy aspirant Maciej Ślusarczyk z zespołu prasowego Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, w województwie świę-
tokrzyskim od początku wakacji utopiło się dwóch mężczyzn. 
W poniedziałek, 25 lipca, w godzinach wieczornych w zalewie 
w Strawczynie utonął 21-latek, który najwyraźniej przecenił 
swoje możliwości, ponieważ zamierzał przepłynąć cały zbiornik. 
Jak opowiada podkomisarz Karol Macek z Komendy Miejskiej 
Policji w Kielcach, policjanci otrzymali zgłoszenie, że mężczyzna 
w pewnym momencie zniknął pod powierzchnią wody: – Na 
ratunek ruszyli strażacy, policjanci i medycy. Po kilkudziesięciu 
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aktualności

Ogrodowa w remoncie

Skosili z fantazją…

do Spacerowej możliwy jest od strony ulicy Krakowskiej – 
informuje Jarosław Skrzydło, rzecznik prasowy Miejskiego 
Zarządu Dróg w Kielcach.
Na tym jednak nie koniec. W związku ze zwężeniem Ogro-
dowej zmiany objęły również ulicę Żytnią przy dojeździe 
do ronda Giedroycia.
– Lewy pas ruchu jest teraz przeznaczony do docelowego 
wjazdu przez rondo w ulicę Paderewskiego i zawracanie, 
natomiast pas prawy – do jazdy przez skrzyżowanie na 
wprost w ulicę Ogrodową oraz skręt w prawo w ulicę bi-
skupa Kaczmarka – dodaje Skrzydło.
Powyższe modyfikacje będą obowiązywać przez około 
miesiąc. Następnie ruch zostanie przekierowany na skraj-
ne pasy ulicy Ogrodowej, a środkowe zostaną wyłączone 
z użytkowania.
Przypomnijmy, że w ramach inwestycji stara nawierzchnia 
zostanie sfrezowana, a  robotnicy ułożą trzy nowe warstwy 
bitumiczne. Wykonawca wymieni również krawężniki oraz 
przebuduje chodnik po południowej stronie ulicy. Firma 
Strabag ma sto dwadzieścia dni na przeprowadzenie remon-
tu, co oznacza, że powinien on zakończyć się najpóźniej 
w listopadzie bieżącego roku. au
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Dwudziestego czwartego lipca ruszył długo wyczekiwany 
remont ulicy Ogrodowej w Kielcach. Obowiązuje tam nowa 
organizacja ruchu. – Wyłączyliśmy dwa skrajne pasy ruchu, 
który odbywa się w obu kierunkach pasami środkowymi. 
Na skrzyżowaniu ulicy Ogrodowej z ulicami Jana Pawła 
II oraz Seminaryjską nie działa sygnalizacja świetlna, ale 
wytyczyliśmy tymczasowe rondo. Ponadto zamknęliśmy dla 
ruchu wlot ulicy Spacerowej do ulicy Ogrodowej. Dojazd 

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia ukazu-
jące Dolinę Silnicy skoszoną w „nietypowy sposób”. Miasto 
wyjaśniło, że z pomocą kosiarki wykreowało nowe alejki, 
place do leżakowania i gry w piłkę. Całość wywołała niemałe 
kontrowersje, szczególnie w kontekście wielu zaniedbanych 
miejsc w mieście.
Ostatnio radny Marcin Stępniewski interweniował u władz 
miasta w sprawie zaniedbanego rezerwatu na Ślichowicach. 
Wówczas okazało się, że Kielce nie mają pieniędzy na bieżące 

utrzymanie tych terenów, ale... na „nietypowe koszenie” ich 
nie brakuje.
– Zaskakuje mnie takie podejście do zieleni w mieście. 
Z jednej strony ratusz nie dysponuje środkami na kosze-
nie traw w rezerwacie przyrody, z drugiej - tworzy jakieś 
dziwne szlaczki w Dolinie Silnicy, a z trzeciej chce wykre-
ować nowe tereny zielone w centrum za ponad dwadzieścia 
milionów złotych. Tutaj powstaje pytanie: z czego te nowe 
tereny zielone będą utrzymywane, skoro już teraz nie ma 
pieniędzy na skoszenie trawy w rezerwacie – pyta radny 
Marcin Stępniewski.
Z prośbą o komentarz w sprawie zwróciliśmy się do wice-
prezydent Agaty Wojdy.
– To nie pierwszy raz kiedy na prośbę opiekunów strefy 
relaksu kosimy teren w niestandardowy sposób. Są to geo-
metryczne kształty, które uwypuklają piękno terenu. Takie 
koszenie jest pewną atrakcyjną formą, która nie generuje 
żadnych dodatkowych środków. Trudno mi się odnieść do 
rezerwatu na Ślichowicach, który jest pod zarządem Ge-
onatury (będącej jednostką budżetową miasta - przyp. red.) 
– mówi wiceprezydent.
Wspomniani przez Agatę Wojdę opiekunowie to Stowarzy-
szenie Kieleckie Inwestycje.  
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Materiały Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, www.kielce.uw.gov.pl
Redakcja: Biuro Wojewody, 41 342 12 32, sekretariat.bw@kielce.uw.gov.pl

Aktualności Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
KOLEJNE LINIE W REGIONIE
Nowe linie komunikacyjne zostaną utworzone 
w regionie świętokrzyskim w wyniku drugie-
go tegorocznego naboru wniosków w ramach 
Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej. Umo-
wy podpisał z samorządowcami wojewoda 
Zbigniew Koniusz.
Rządowe wsparcie wynosi w tym przypadku 
3 352 080 zł, dzięki czemu w województwie 
powstaną kolejne 32 linie o łącznej długości 
1 356 kilometrów. Dofinansowanie otrzy-

przeznaczone na inwestycje na byłych tere-
nach po zlikwidowanych PGR-ach. O do-
tacjach poinformował wicewojewoda Rafał 

wy podpisał wojewoda Zbigniew Koniusz. 
Program skierowany jest zarówno do dzie-
ci, uczniów, jak i osób dorosłych. Składa się 
z trzech modułów. Pierwszy z nich obejmuje 
rządowe pieniądze na posiłki dla dzieci i mło-
dzieży. Drugi - to posiłek dla osób dorosłych. 
W ramach tych dwóch modułów w 2022 r. wo-
jewoda zawarł umowy ze wszystkimi gminami 
w województwie na dofinansowanie posiłków, 
zasiłków celowych oraz świadczeń rzeczo-
wych dla osób będących w trudnej sytuacji 
materialnej na łączną kwotę ponad 30 mln zł.
Moduł trzeci programu „Posiłek w szkole 
i w domu” – w ramach którego zostały wła-
śnie podpisane umowy – dotyczy wspierania 
w latach 2019-2023 organów prowadzących 
publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania 
i opieki przez organizację stołówek i miejsc 
spożywania posiłków. Wsparciem w tym 
zakresie zostało objętych 21 publicznych 
szkół podstawowych w naszym wojewódz-
twie, a łączna kwota dofinansowania to 1 397 
212,40 zł. Jest to doposażenie i poprawa stan-
dardu funkcjonujących stołówek lub doposa-
żenie stołówek, które obecnie nie działają (tak, 
aby mogły zostać uruchomione) bądź stwo-
rzenie nowych stołówek. Maksymalna kwota 

Nowak podczas spotkania w urzędzie woje-
wódzkim. 
Przyznane fundusze pochodzą z trzeciej 
edycji naboru wniosków o dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. O dofinansowanie 
mogły ubiegać się gminy, powiaty, związki 
międzygminne i związki powiatowo-gminne, 
na obszarze których funkcjonowały zlikwido-
wane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki 
rolnej. Dotacje pozwolą świętokrzyskim sa-
morządom na zrealizowanie blisko 70 zadań. 
– Te 150 mln zł jest po to, aby wyrównać te 
historycznie niesprawiedliwości, które wiązały 
się z tymi miejscami, gdzie funkcjonowały PGR-
-y. Pochylamy się nad tymi gminami, które nie 
miały takich szans rozwojowych – mówił wice-
wojewoda Rafał Nowak.
Pieniądze pozwolą na wybudowanie bądź 
modernizację dróg lokalnych i powiatowych 
m.in. w  gminie Wiślica, Imielno, Słupia, Sob-
ków, Wodzisław czy Morawica.  W gminie 
Sędziszów uda się zainstalować nowoczesne 
oświetlenie uliczne. Nowe samochody strażac-
kie będą służyły w gminach Nagłowice oraz 
Jędrzejów, a budowa ośrodka zdrowia oraz 
jego wyposażenie ułatwi życie mieszkańcom 
gminy Gnojno. Dofinansowanie jest bez-
zwrotną pomocą dla samorządów – można 
było wnioskować maksymalnie do 98 procent 
wartości inwestycji. Pozostałe 2 procent po-
krywały samorządy z własnego budżetu.

mało 12 samorządów (gminy, powiaty oraz 
samorząd województwa). –   – podkreślił 
wojewoda.
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej to in-
strument wsparcia finansowego jednostek 
samorządu terytorialnego będących organi-
zatorami publicznego transportu zbiorowe-
go. Dzięki nowym połączeniom mieszkańcy 
– przede wszystkim z mniejszych miejscowo-
ści – mają możliwość dotarcia środkami trans-
portu publicznego do pracy, szkół, placówek 
ochrony zdrowia czy instytucji kultury.
Dotychczas (nie licząc naboru uzupełniające-
go z czerwca tego roku), w wyniku naborów 
przeprowadzanych w ramach funduszu od 
2019 roku, w regionie świętokrzyskim utwo-
rzono 778 linii komunikacyjnych o łącznej 
długości 27 359 kilometrów. Przekazana 
kwota dofinansowania wynosi 54 540 757 zł.

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU
Prawie 1 milion 400 tysięcy złotych wsparcia 
otrzymały publiczne szkoły podstawowe z re-
gionu świętokrzyskiego w ramach rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu”. Umo-

wsparcia wynosi w tym przypadku 80 tys. zł. 
To także dofinansowanie w zakresie adaptacji 
i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych 
do spożywania posiłków.

BYŁE TERENY PGR 
Z DOFINANSOWANIEM
Blisko 150 mln złotych trafi do samorządów 
z regionu świętokrzyskiego. Środki zostaną 
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Renesans Kieleckich 
Marmurów
Piątego lipca ogłoszone zostało powstanie 
Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria, 
nowego wcielenia „Kieleckich Marmurów”. 
– Te zakłady stworzą dobrze płatne miejsca 
pracy – zapewniał wówczas Szczepan Ruman, 
prezes spółkiau
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Jeszcze dekadę temu „Kieleckie Marmury” kojarzyły się 
z problemami finansowymi, upadłością i sądowymi pro-
cesami. Przez ostatnie lata zmieniło się to diametralnie. In-
dustria, która kontynuuje 150-letnią tradycję firmy, wyrasta 
na jednego z gospodarczych liderów naszego regionu.

WZLOTY I UPADKI
W 1874 roku inżynier August Repphan i adwokat Józef Ko-
keli utworzyli z Alfonsem Welke Przedsiębiorstwo Kopalń 
Marmurów Kieleckich. W tym samym roku rozpoczęło ono 
wydobycie surowców w kopalniach chęcińskich. Rozwój 

firmy sprawił, że wpisała się ona na trwałe w kielecki kra-
jobraz gospodarczy. W czasach komunistycznych przed-
siębiorstwo zostało upaństwowione, ale w dalszym ciągu 
funkcjonowało i w 1983 roku zmieniło nazwę na Kieleckie 
Kopalnie Surowców Mineralnych. W 2012 roku firma jed-
nak zbankrutowała. 
Cztery lata później nastąpił przełom. Majątek KKSM prze-
jęła Agencja Rozwoju Przemysłu. Powstały Świętokrzyskie 
Kopalnie Surowców Mineralnych. – Interwencja państwa 
uratowała dziedzictwo Kieleckich Marmurów. Agencja za-
częła rozwijać firmę, inwestowała w nią i cały zysk zostawiała 
w przedsiębiorstwie. Dzięki temu mogliśmy stawiać dalsze 
kroki – tłumaczy Szczepan Ruman.
Jednym z nich była inauguracja Klastra Wodorowego. Firma 
określa ten fakt jako początek nowej ery. Projekt podzielony 
jest na trzy fazy. Pierwsza będzie zrealizowana do końca 
2023 roku: ma zostać uruchomiony elektrolizer, produku-
jący zielony wodór z zeroemisyjnych źródeł energii i wody 
pochodzącej z kopalni. Stanie się on paliwem dla maszyn 
górniczych. Drugi etap, zaplanowany do 2025 roku, zakłada 
rozbudowanie instalacji do produkcji wodoru przekazy-
wanego partnerom związanym przede wszystkim z trans-
portem. Do roku 2030 produkcja ma osiągnąć wielkość 
50 tysięcy ton surowca. – Zastanawialiśmy się, jak uczynić 
naszą działalność jeszcze bardziej przyjazną środowisku. 
Uznaliśmy zielony wodór za paliwo przyszłości i podjęliśmy 
odpowiednie działania – wyjaśnia Szczepan Ruman.
Dodajmy, że do współpracy w ramach Świętokrzyskiego 
Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich zaproszo-
no kilkadziesiąt firm, instytucji oraz przedstawicieli władz 
państwowych i samorządowych.

CZAS NA INDUSTRIĘ
W lipcu dowiedzieliśmy się o powstaniu Świętokrzyskiej 
Grupy Przemysłowej Industria. W jej skład weszły: Świę-
tokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych, Industria 
Nawozy, Industria Logistyka i Industria Zielona Energia. 
Grupa stawia na zeroemisyjne, niezależne energetycznie 
kopalnie, które będą zajmowały się produkcją kruszywa 
i ekologicznych nawozów. 
Pomóc w tym ma własny transport oparty o wodór, do-
starczany również do innych przedsiębiorstw i instytucji 
w ramach regionalnej współpracy. – Liczymy, że produkcja 
i udostępnianie zielonego wodoru zdecydowanie poprawi 
opłacalność inwestowania w naszym regionie w zakłady 
przemysłowe. Będą mogły działać na zupełnie nowych zasa-
dach, chroniąc środowisko i tworząc dobrze płatne miejsca 
pracy – mówi prezes Industrii.
Dodajmy, że firma zaangażowała się również w sport. Od 
czerwca jest sponsorem tytularnym Łomży Industrii Kielce 
– dumy naszego regionu i jednej z najlepszych drużyn piłki 
ręcznej na świecie. 
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ODSŁONY WOJENNYCH DNI. 
SZLAKIEM NIEZNANYCH 
BOHATERÓW ZIEMI KIELECKIEJ

Plan Kielc z zaznaczonymi punktami tajnego nauczania. Żródło: OMPiO.

1 września 1939 roku wypadł w piątek 
więc Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego zaplanowało 
rozpoczęcie roku szkolnego na ponie-
działek 4 września. Jak się później okazało 
także w poniedziałek 4 września dzieci nie 
poszły do szkół. Niemcy zajmując polskie 
ziemie, wprowadzili tutaj nie tylko swoje 
wojska, ale także zmienili każdy aspekt 
życia polskich obywateli. Nie oszczędzili 
również szkolnictwa. 

NIEMIECKI PLAN
Zgodnie z nim już w 1939 r. Niemcy zlikwi-
dowali polskie szkolnictwo średnie i wyż-
sze. Pozostawili tylko szkoły powszechne 
i szkoły zawodowe. 
Na początku okupacji z powodu braku 
kwalifikowanych Niemców, którzy mogliby 

sprawować nadzór nad edukacją, rolę tę pełnili Polacy. W Kiel-
cach nadzór nad szkołami powszechnymi sprawował inspek-
tor Marian Kalicki do 28 lutego 1940 roku. Zaraz po objęciu 
stanowiska wydał pismo do dyrektorów szkół, aby rozpocząć 
prowadzenie lekcji. Zakazano jednak nauczania języka polskiego 
oraz geografii i historii Polski. Zabroniono także nauki języka 
niemieckiego, mimo że polscy nauczyciele o to zabiegali. Władze 
okupacyjne nakazały również konfiskatę podręczników do tych 
przedmiotów. Jako podstawę przekazywania wiedzy prowadzono 
propagandowe czasopisma ,,Ster’’ i ,,Mały Ster”.

TAJNE ORGANIZACJE NAUCZYCIELSKIE 
Od samego początku okupacji nauczyciele rozpoczęli działal-
ność patriotyczną. Pierwsze działania to sabotażowanie rozkazów 
Niemców oraz pomoc nauczycielom, którzy stracili pracę lub 
dotarli do Kielc z innych rejonów okupowanej Polski. W szczegól-
nie trudnej sytuacji znaleźli się pedagodzy pracujący w szkołach 
średnich. Jeśli nie udało im się znaleźć zatrudnienia w innych 
miejscach, to zostali bez dochodu. Dlatego też kieleccy nauczy-
ciele dobrowolnie się oskładkowali na rzecz kolegów.  Oprócz 
spontanicznych akcji, zaczęły też powstawać konspiracyjne 
nauczycielskie organizacje. W połowie października 1939 roku 

 „…dla polskiej ludności Wschodu nie mogą istnieć szkoły wyższe niż 4-klasowa 
szkoła ludowa. Celem takiej szkoły ma być wyłącznie proste liczenie, najwyżej 
do pięciuset, napisanie własnego nazwiska, wiedza, iż boskim przykazaniem jest 
być posłusznym Niemcom, uczciwym, pracowitym i rzetelnym. Czytania nie 
uważam za konieczne”. Taki był plan Heinricha Himmlera. 

Gdy nauka wymagała odwagi



Kennkarta Marii Opielińskiej – jednej  pierwszych w Polsce organizatorek tajnego nauczania.

Od roku 1941 działały w Kielcach cztery tajne szkoły średnie: 
gimnazjum im. Bł Kingi, Gimnazjum im. S. Żeromskiego, Gim-
nazjum im. Jana Śniadeckiego oraz prywatne gimnazjum i liceum 
powstałe na bazie przedwojennej szkoły ss. Nazaretanek im. Ja-
dwigi Królowej oraz św. Stanisława Kostki. 

NAUCZYCIELKA - BOHATERKA
Jedną z głównych organizatorek nauczania na szczeblu średnim 
była Maria Opielińska. Urodziła się 8 lipca 1905 r. w Zduńskiej 
Woli. Po studiach na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu War-
szawskiego w 1925 r. uczyła biologii w Państwowym Gimnazjum 

powstała Tajna Organizacja Nauczy-
cielska będąca kontynuacją przedwojen-
nego Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
W Kielcach znajdowała się siedziba władz 
okręgowych, powiatowych i miejskich. 
Prezesem okręgu został Jan Kupiec, a se-
kretarzem Stanisław Czyż. Natomiast pre-
zesem TONu w powiecie i mieście został 
Wilhelm Garncarczyk (do 1943 r.), potem 
Apolinary Kuśmierski (do października 
1944 roku) i do końca okupacji Stanisław 
Rychter. W 1942 roku powstały pierwsze 
agendy Departamentu Oświaty i Kul-
tury podlegającemu Delegatowi na Kraj 
polskiego rządu w Londynie. Zadaniem 
departamentu było ujednolicenie działań 
edukacyjnych. 
Według zamierzeń Niemców, Polacy 
mieli być dla nich tylko klasą robotniczą. 
Pozwolili więc na funkcjonowanie szkół 
zawodowych. W Kielcach działała czte-
roklasowa szkoła krawiecka przy ul. Ko-
pernika prowadzona przez Marię Krzymu-
ską. Istniała także szkoła handlowa przy 
ul. Leonarda, którą zamieniono w 1942 r. 
w szkołę dwuklasową. Działały też dwie 
szkoły zawodowe niższego szczebla tzw. 
Berufschule. Jedna z nich mieściła się przy 
Hucie „Ludwików” i cieszyła się popular-
nością, bo chroniła przed wywozem na 
przymusowe roboty do Niemiec. 
Nauczyciele widząc zamierzenia okupanta 
działającego w myśli: ,,Głupim narodem 
łatwiej się rządzi” oraz zagubienie mło-
dzieży nie mającej zajęcia, postanowili 
kształcić młodych Polaków nielegalnie. 
Uczniowie uiszczali opłaty za naukę na 
tajnych kompletach, dzięki czemu nauczy-
ciele, którzy stracili pracę, zyskali dochód. 
Tajne nauczanie głównie organizowali 
więc pedagodzy, którzy wcześniej praco-
wali w szkołach średnich. Nie możemy jed-
nak zapomnieć o konspiracyjnej działalno-
ści nauczycieli szkół powszechnych. Uczyli 
nie tylko w prywatnych mieszkaniach, ale 
także równolegle z nauczaniem dozwo-
lonym przez Niemców w budynkach 
szkół. Najliczniejsza grupa pedagogów, 
którzy brali udział w tajnym nauczaniu 
pracowała w Szkole Powszechnej nr 4 i 2 
w Kielcach, ale także byli z SP nr 1, 6 i 10. 
Wśród nich byli m.in.: Apolinary Kuśmier-
ski, Janina Badura czy Antoni Dziewięcki. 
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im. Królowej Jadwigi w Siedlcach. Przeniosła się do Kielc w 1932 
r., ponieważ otrzymała nominację na p.o. dyrektora Gimnazjum 
i Liceum im. Błogosławionej Kingi w Kielcach. Po dwóch latach 
została dyrektorką tej szkoły. Przez całą okupację aktywnie dzia-
łała w konspiracji. Należała nie tylko do władz Tajnej Organizacji 
Nauczania okręgu kieleckiego, ale także do Wojskowej Służby 
Kobiet AK. Uczyła młodzież w swoim mieszkaniu przy ul. Mic-
kiewicza w Kielcach, co było bardzo niebezpieczne ze względu na 
bliskie sąsiedztwo Niemców. Prowadziła dokumentację nie tylko 
w ,,Kindze’’, ale także odtworzyła dokumenty wystawione przez 
aresztowanych nauczycieli, co pozwoliło młodzieży kontynuować 
naukę w czasie wojny i po niej. Po wojnie wróciła na stanowisko 
dyrektora Gimnazjum i Liceum im. Bł. Kingi w Kielcach, jedno-
cześnie pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej Powiatowej Komisji 
Oświaty i Kultury w Kielcach. Jednak oskarżona o reakcyjność 
musiała opuścić Kielce. Została służbowo przeniesiona do Wro-
cławia, a stąd dalej na prowincję. W 1956 r. została zrehabilito-
wana. Zmarła we Wrocławiu w 1975 r. Zgodnie z jej życzeniem 
została pochowana w Kielcach. 
We wspomnieniach uczniów pozostała wspaniałą nauczycielką: 
Jedną ze znakomitych postaci kompletów była nasza dyrektorka, 
Maria Opielińska, która uczyła biologii. Przychodząc na lekcje, 
była obładowana książkami – a noszenie książek było wtedy nie-
bezpieczne! Ale nie tylko nauka i nauczanie ją zaprzątało. Pamiętam, 
że kiedyś stwierdziła, że źle wyglądamy i załatwiła nam tran – to 



Wincenty Łabuz -  nauczyciel matematyki w Gimna-
zjum im,. Jana Śniadeckiego w Kielcach. Nauczyciel 
tajnego nauczania,  Aresztowany w domu przy dzisiej-

szej ul. Żeromskiego. Zginął w Auschwitz. 

była nie łatwa sprawa. Ten tran piłyśmy po 
łyżeczce dziennie, wierząc, że zapewni nam 
przetrwanie. A może i tak było? - Maria Na-
ksianowicz-Gołaszewska.

DOSKONAŁA ORGANIZACJA
Lekcje prowadzono w prywatnych domach 
i mieszkaniach. Spotykano się w grupach 
kilkuosobowych. Często na stole oprócz 
podręczników i zeszytów, znajdowały się 
filiżanki i ciasto, aby pozorować spotkanie 
urodzinowe lub imieninowe w przypadku 
nalotu Niemców. Na tajnych kompletach 
obowiązywał przedwojenny  program na-
uczania, zmniejszono tylko liczbę godzin 
do połowy. Lekcje prowadzone były w pry-
watnych mieszkaniach dla grup liczących 
do 10 uczniów. Na początku zajęcia pro-
wadzono w godzinach dopołudniowych, 
ale kiedy młodzież biorąca udział tajnych 
kompletach coraz bardziej podlegała 
przymusowi pracy, spotykano się także 
popołudniu. Uczniowie oraz nauczyciele 
rano dostawali informację o planie lek-
cji na dany dzień, aby zminimalizować 
możliwość wpadki. Lekcje prowadzono 
3 lub 4 razy w tygodniu. Nauczyciele co 
dzień przemierzali miasto pieszo do lokali, 
w których prowadzono tajne nauczanie. 
Mieszkania te wybierano na początku na 
obrzeżach miasta, aby nie wzbudzały po-
dejrzeń. Choć czasem zdarzała się nauka 
w dzielnicy ,,Nur für  Deutsche”. 

Z rodzicami mieszkałam w Kielcach przy ul. Złotej 16 we własnym 
domu. Podczas okupacji była to dzielnica niemiecka „Nur für Deut-
sche”. Mieszkający tam Polacy zostali przesiedleni do innych dzielnic 
miasta, ale właściciele domów pozostali, aby pilnować „porządku”. 
U nas zakwaterowano Niemca, zażartego hitlerowca. Pracował na 
kolei i parę razy w tygodniu wyjeżdżał w „drogę”. W latach 1941/42 
odbywały się w naszym mieszkaniu lekcje na kompletach. Organiza-
torem całej „akcji” była moja mama. I to ona pod pozorem zapewnie-
nia sublokatorowi możliwości korzystania z kuchni (sam sporządzał 
sobie posiłki) – uzgadniała z nim jego wyjazdy w każdym tygodniu. 
A podczas trwania lekcji, mój brat Zygmunt wraz z ojcem czuwali 
wokół domu na wypadek wcześniejszego powrotu Niemca z drogi. 
Nasze mieszkanie okazało się bezpieczniejsze od tych, znajdujących 
się poza dzielnicą „Nur für Deutsche”, a nawet – o, ironio! – to 
właśnie pomogło - wspominała Jadwiga Gołębiowska.

POD GROŹBĄ KARY ŚMIERCI
Działalność konspiracyjna nauczycieli oraz udział w tajnych kom-
pletach niosło wielkie niebezpieczeństwo, zarówno dla pedago-
gów jak i uczniów. W 1941 roku aresztowano trzech kieleckich 
nauczycieli, czynnie zaangażowanych w tajne nauczanie. Byli to 
Henryk Kuc, Adam Słapczyński oraz Wincenty Łabuz.
Henryk Kuc, historyk, który pracował w gimnazjum im. M. Reja 
w Kielcach, a w 1931 r. został dyrektorem tej szkoły przemia-
nowanej na Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Stefana Że-
romskiego. Od samego początku organizacji tajnego nauczania 
zaangażował się w nie. Gestapo aresztowało go 9 lipca 1941 r. 
Z więzienia w Kielcach został przetransportowany do KL Au-
schwitz, gdzie zginął 1 listopada 1941 r. parę dni później w tym 
samym obozie zmarł matematyk Wincenty Łabuz, który praco-
wał w I Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego. W czasie wojny nie 
tylko uczył potajemnie, ale także jako podharcmistrz, opiekun 
I Kieleckiej Drużyny Harcerzy, tworzył Szare Szeregi w Kielcach. 
9 lipca 1941 r. został aresztowany w domu przy dzisiejszej ul. 
Żeromskiego. Podczas rewizji Niemcy znaleźli tajną prasę. Prze-
słuchiwany w kieleckim więzieniu przez gestapo nikogo nie wydał. 
Pod koniec lipca został wysłany w transporcie do KL Auschwitz. 
Miał numer 19061. Inny matematyk ze ,,Śniadeckiego” – Adam 
Słapczyński, również został aresztowany 9 lipca 1941 roku i zmarł 
podczas transportu do obozu. 
Zdarzały się także aresztowania podczas samych zajęć. Miało 
to miejsce podczas lekcji profesora Pogorzelskiego, kiedy został 
aresztowany wraz z uczniami. Jednym z nich, był zaangażowany 
w działalność konspiracyjną – Wacław Kuliński. W niedzielę 11 
czerwca 1944 r. w przerwie między lekcją matematyki a niemiec-
kiego do mieszkania przy ulicy Bandurskiego 33 weszli Niemcy. 
W mieszkaniu znaleziono nielegalną prasę, plany koszar na 
Bukówce oraz kilkanaście listów z „Feldpost” – prywatnych listów 
Niemców, które miały być przetłumaczone do celów propagando-
wych. Choć do posiadania tych nielegalnych dokumentów przy-
znał się Wacław Kuliński, profesora Pogorzelskiego oskarżono 
o tłumaczenie tych ulotek. Wszystkich aresztowano i przewieziono 
do siedziby gestapo przy ul. Focha (dziś Paderewskiego). Po prze-
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przedwojennego szkół, które prowadziły konspiracyjne naucza-
nie. W roku szkolnym 1941/42 było to 413 uczniów, ale już dwa 
lata później – 763 osoby. Wydano ponad 350 świadectw dojrza-
łości. Dzięki temu, że w czasie wojny w Kielcach funkcjonowały 
tajne uczelnie wyższe, młodzież miała możliwość studiowania. 
Na terenie Kielc działał od grudnia 1943 roku Tajny Uniwer-
sytet Ziem Zachodnich (okupacyjny Uniwersytet Poznański). 
Najpierw rozpoczęły się za-
jęcia na polonistyce, potem 
historii, prawie, medycynie 
i chemii. Tuż przed końcem 
wojny wprowadzono prawo 
kanoniczne i germanistykę. 
Tajne nauczanie na kierunku 
prawo prowadził również 
Katolicki Uniwersytet Lu-
belski.
Tajne komplety w okupowa-
nej Polsce były ewenemen-
tem w całej Europie. Już od 
samego początku wojny za-
równo nauczyciele, rodzice 
jak i uczniowie rozumieli za-
mierzenia naszych wrogów 
w stosunku do niszczenia 
narodu polskiego, nie tylko 
mordując Polaków, ale także 
zabraniając podstawowego 
prawa człowieka – prawa 
do nauki. Pod groźbą kary 
śmierci, polscy pedagodzy 
stworzyli system edukacji dający możliwość zdobywania wy-
kształcenia na wszystkich szczeblach edukacji. Co więcej dzieci 
i młodzież rozumiała, że to także ich patriotyczny obowiązek. 
Uczęszczanie na tajne lekcje dawało nie tylko odskocznię od wo-
jennej codzienności, ale także dawało poczucie spełnienia jako 
dobry patriota. 

AGNIESZKA ZIĘTAL

słuchaniu zwolniono wszystkich oprócz 
profesora Pogorzelskiego i Wacława Kuliń-
skiego, którzy trafili do kieleckiego więzie-
nia. Kuliński przeszedł bestialskie tortury, 
ale nie zdradził swoich kolegów z podzie-
mia. Został rozstrzelany 6 lipca 1944 r. na 
Stadionie Leśnym.  Dowódca Wacława – 
Stefan Gierowski „Hubert” w wydanym 
okólniku napisał: „Jacek” przeszedł przez 
katusze więzienia – nie wydał nikogo i nie 
zdradził „Ojczyzny”. Cześć jego pamięci! /- / 
„Hubert”. Natomiast Mieczysław Pogo-
rzelski z więzienia kieleckiego został prze-
wieziony do KL Auschwitz, gdzie zmarł  
1 listopada 1944 r.
Według Marii Opielińskiej na tajnych 
kompletach uczyło się około 50% stanu 

DODATEK POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY:
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Wacław Kuliński - aresztowany wraz z innymi człon-
kami kompletu tajnego nauczania przy dzisiejszej ulicy 
Ściegiennego. Został rozstrzelany w lesie na Stadionie  

6 lipca 1944 r. 

Izabella Rojek - nauczycielka biologii, 
a następnie matematyki w Liceum 

im. J. Śniadeckiego. W czasie wojny 
prowadziła komplety tajnego nauczania 
m.in. we własnym mieszkaniu przy ul. 

Śniadeckich 6.



LATO NA TALERZU!
Lato to najlepszy czas, by zacząć dbać o siebie. Mowa tu nie tylko 
o aktywności fizycznej, którą w wakacje z powodzeniem można 

praktykować na powietrzu ale również zmianie nawyków żywieniowych. 
W końcu teraz królują przepyszne, sezonowe warzywa oraz owoce. 

Dlaczego warto po nie sięgać? 

tekst: Weronika Kępa

Przede wszystkim dlatego, że świeże sezonowe 
produkty to źródło wielu witamin, a także cennych 
składników odżywczych. I chociaż czas truskawek już 
minął, to obecnie na straganach nie brakuje innych 
smakowitości.

SEZONOWE PYSZNOŚCI
Jak zaznacza Daria Sych, dietetyk z Centrum Me-
dycznego OMEGA w Kielcach, teraz nie sięgamy po 
banany, śliwki, gruszki czy jabłka – na to przyjdzie 
czas jesienią i zimą. 
– Sięgamy po owoce sezonowe ze względu na to, 
że mają dużo większą zawartość błonnika pokarmo-
wego, witaminy C, składników antyoksydacyjnych, 
które zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się or-
ganizmu, działają przeciwnowotworowo i przeciwza-
palnie. Obecnie przeważają owoce jagodowe, 
do których zalicza się jagody, bo-
rówki, porzeczki, 

agrest, maliny oraz jeżyny. To grupa najzdrowszych 
ze wszystkich istniejących owoców, które ponadto 
mają w sobie dużo wody – mówi.
Podobnie sprawy się mają z warzywami. – Jeżeli je 
kupujemy, to również dobrze jest kierować się sezo-
nowością i wybierać te jak najbardziej różnorodne 

Zdrowie i uroda
lipiec 2022
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i kolorowe. Obecnie mamy dostępne różnego ro-
dzaju warzywa kapustne, czyli kapustę białą i czer-
woną, kalafiory, brokuły, cukinię, kabaczki, pomidory, 
ogórki, paprykę, młode warzywa korzeniowe takie 
jak marchewka, pietruszka, seler, por czy buraki. Po 
nie powinniśmy sięgać, bo teraz są one najbardziej 
wysycone składnikami mineralnymi i witaminami – 
zaznacza dietetyk.

BEZ WODY ANI RUSZ
Oprócz jedzenia sezonowych produktów latem bar-
dzo istotne jest przede wszystkim picie odpowiedniej 
ilości wody.
– Wskazane jest, by każdy wypijał mniej więcej trzy-
dzieści mililitrów na każdy kilogram masy ciała, czyli 
osoba, która waży 70 kilogramów powinna wypijać 
ponad dwa litry w ciągu dnia. Należy jednak pa-
miętać, że to jest zapotrzebowanie na płyny przy 
optymalnych temperaturach (do dwudziestu kilku 
stopni). Jeżeli panują trzydziestostopniowe i wyższe 
upały wtedy tę ilość należy zwiększyć nawet do trzech 
litrów w ciągu dnia – tłumaczy Daria Sych.
Jak zaznacza nasza rozmówczyni do sumy tych pły-
nów nie wlicza się napojów sztucznie dosładzanych, 
alkoholu, kawy ani mocnej herbaty. 
– Oprócz wody można jednak zaspokajać pragnienie 
i nawadniać organizm takimi napojami jak soki wa-
rzywne z małą domieszką owoców (niedosładzane), 
kefiry, maślanki, zsiadłe mleko, soki z cytrusów czy 
soki z arbuza. Starajmy się też latem wybierać ta-
kie jedzenie, które w ogóle ma dużo płynów: zupy, 
chłodniki, sałatki warzywne i owocowe. Należy też 
pamiętać, że nie ma większego znaczenia jaką wodę 
się pije, byle ją pić. Oczywiście są pewne ogranicze-
nia, ale dla zdrowej osoby generalnie nie robi różnicy 
czy sięgnie po mineralną, źródlaną czy kranówkę – 
wyjaśnia.

***
Dietetyczka radzi również wykorzystywać piękną po-
godę i długie dni na aktywność fizyczną na świeżym 
powietrzu, oczywiście zachowując zdrowy rozsądek. 
Podczas upałów sport na dworze należy uprawiać do 
godziny 10-11 lub wieczorem, po zachodzie słońca, 
pamiętając jednocześnie o stałym nawadnianiu or-
ganizmu i odpowiednim, przewiewnym i jasnym 
ubiorze.

CENTRUM MEDYCZNE OMEGA
GALERIA ECHO, poziom +2 / ul. Świętokrzyska 20

tel. 882 013 880; www.cmz-kielce.pl

CENTRUM MEDYCYNY 
ŻYWIENIA

dr Katarzyny Nowak

BORYKASZ SIĘ Z INSULINOOPORNOŚCIĄ, 
PRZEWLEKŁYM ZMĘCZENIEM, BRAKIEM ENERGII?

ŹLE SIĘ CZUJESZ PO JEDZENIU, MASZ ZESPÓŁ
JELITA DRAŻLIWEGO, PODEJRZEWASZ U SIEBIE  

 NIETOLERANCJE POKARMOWE?

CIERPISZ NA ZESPÓŁ HASHIMOTO, ZESPÓŁ
 POLICYSTYCZNYCH JAJNIKÓW, CHOROBY 

SKÓRY LUB INNE CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE?

CHCESZ NAUCZYĆ SIĘ ZDROWO KOMPONOWAĆ
 POSIŁKI?

KONIEC Z BÓLEM KRĘGOSŁUPA!!!

•  Materac gorczycowy 
160/75 - 119,99

•  Materac gorczycowy 
200/90 - 149,99

•  Poduszka z łuski gryki 
40/40 - 19,99

Do zamówienia doliczony będzie koszt przesyłki 20 zł 

MATERAC 
GORCZYCOWY 

FIRMY

ZAMÓW 
41 25 44 220 

lub 607 596 920
www.baros.pl

 Już 
od 

119,99
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•  nowoczesne gabinety lekarzy specjalistów  
z możliwością zabiegów

• wykonanie wielu badań w jednym miejscu
• medycyna sportowa dla dorosłych i dzieci
•  badania laboratoryjne, diagnostyka obrazowa
• testy wysiłkowe, spirometria, gastroskopia, 
kolonoskopia,  kolposkopia, biopsja cienkoigłowa, 
laserowe usuwanie zmian skórnych 
Prosta 42, 25-367 Kielce
REJESTRACJA  pn-pt: 7.00-20.00
TEL.41 3000-100 lub 664-755-655
www.darimed.pl

SPRAWNIE, SKUTECZNIE I NOWOCZEŚNIE
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO PACJENTA

UWAGA!!! 
Bezpłatne miejsca postojowe 
dla Pacjentów Centrum Zdrowia Darimed 
na ul. Nowej 1B



KOŁDREX to zlokalizowana na kieleckim osiedlu Na 
Stoku firma z blisko 50-letnim doświadczeniem. Jej wła-
ściciel, Zbigniew Niedolaz, ma za sobą dwa nowotwory, 
a mimo to prężnie działa na rzecz uwielbiających jego 
produkty klientów, którzy dzwonią nawet z… Japonii!
Zlokalizowana obecnie przy ulicy Sikorskiego 20, firma 
KOŁDREX została założona w 1975 roku. 
– Na początku pracy było naprawdę bardzo dużo. Nasi 
klienci czekali nawet do pół roku na uszycie kołdry. Żeby 
rozłożyć pracę postanowiłem założyć filie: w Rzeszowie, 
Pińczowie i Skarżysku. Prowadziłem je jednak tylko przez 
trzy lata. W międzyczasie zachorowałem na raka jelita 

grubego i później na raka krtani. Wówczas firmą zajęła 
się żona – dodaje Zbigniew Niedolaz.
Priorytetem kieleckiej firmy od samego początku była jak 
najwyższa jakość oferowanych produktów. 
– Bazujemy na najlepszych możliwych produktach – pu-
chu gęsim polskim białym, pierzu dartym ręcznie gęsim 
białym i certyfikowanym wsypie andrychowskim. Za-
równo kołdry, jak i poduszki można zamówić w różnych 
kolorach, ale najbardziej popularny jest różowy i ecru. 
Ponadto klient może do nas przyjść i zamówić sobie każdy 
rozmiar kołder i poduszek. Jeśli chodzi o grubość również 
jest wybór: mamy cienkie, średnie i grube – wylicza nasz 
rozmówca.
Jak zaznacza właściciel firmy KOŁDREX, produkty są 
cenione nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Dużo 
zamówień wysyłanych jest do Anglii, Holandii, Niemiec 
oraz Stanów Zjednoczonych. Zdarzały się również paczki 
do Japonii.

KOŁDREX
 wciąż  zachwyca jakością!
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Pobierz aplikację 
i razem ulepszajmy Kielce 

Wsparcie na wymianę starych pieców mogą otrzymać zarówno 
osoby fizyczne, jak i wspólnoty mieszkaniowe. Z miejskiej dotacji 
można sfinansować 100% kosztów zakupu i montażu nowego 
urządzenia grzewczego, przy czym maksymalna kwota dofinan-
sowania nie może przekroczyć wartości przypisanych dla poszcze-
gólnych rodzajów zadań.
- Zachęcamy do składania wniosków, bo nadal na ten cel mamy 
w budżecie miasta ponad milion złotych. Kielczanie mogą uzy-
skać dofinansowanie na wymianę nieekologicznego źródła 
ogrzewania i instalację pompy ciepła, przyłączenie do miej-
skiej sieci ciepłowniczej, montaż pieca gazowego albo ogrze-
wania elektrycznego - mówi Prezydent Kielc Bogdan Wenta. 

Kielce

mysły i w ten sposób włączyć się w sprawniejsze zarządzanie 
i funkcjonowanie miasta.  
- Chcemy skracać dystans między mieszkańcami a urzędem. 
Dzięki aplikacji wspólnie możemy podnieść bezpieczeństwo 
i jakość życia w mieście. Zachęcam wszystkich kielczan do ko-
rzystania z tego narzędzia i do współpracy - mówi Prezydent 
Kielc Bogdan Wenta.
Aplikacja dostępna jest pod adresem www.ulepszamy.kielce.eu 
oraz w wersji mobilnej. Bezpłatnie można ją pobrać ze sklepów 
Google Play oraz App Store.
Jak zgłosić sprawę ?
Zgłoszenia podzielono na osiem głównych kategorii, te z kolei 
na podkategorie, a do ich obsługi zostały wskazane konkretne 
wydziały czy biura w Urzędzie Miasta. Po pobraniu aplikacji wy-
starczy na mapie zgłoszeń wybrać kategorię, kolejnym krokiem 
jest wskazanie lokalizacji, następnie należy dodać opis, numer 
kontaktowy, ewentualnie zdjęcia zdarzenia lub napotkanej sy-
tuacji oraz wysłać zgłoszenie.
Przekazane informacje trafiają bezpośrednio do odpowiednich 
służb i jednostek w mieście. Status zgłoszenia oznaczony jest 
różnymi kolorami, co pozwala użytkownikowi na bieżąco śle-
dzić przebieg sprawy. Zalogowani użytkownicy mają dostęp do 
swoich zgłoszeń, które można przekazywać również anonimowo.
Projekt „UlepszaMy Kielce” został wyróżniony Nagrodą Specjal-
ną Ministra Cyfryzacji w ramach nagrody Skrzydła IT w Ad-
ministracji. 

Dzięki aplikacji „Ulepszamy Kielce” mieszkańcy mogą łatwiej i szybciej skontaktować się 
z urzędnikami i zgłosić interwencję odpowiednim miejskim jednostkom

W tym roku w budżecie miasta dla mieszkańców, którzy chcą wymienić dotychczasowe źródło 
ciepła na bardziej ekologiczne, przewidziano 2 mln zł

Wymień „kopciucha” z miejską dotacją

Wnioski o udzielenie dofinansowania można składać w Urzędzie 
Miasta Kielce, w Kancelariach Ogólnych przy ul. Strycharskiej 6 
i Rynek 1, albo przesłać na adres Urząd Miasta Kielce Wydział 
Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 
Kielce. Dokumenty będą przyjmowane do 31 października br. lub 
do wyczerpania środków.
Co ważne uzyskanie środków z Urzędu Miasta Kielce nie wyklucza 
możliwości pozyskania na ten sam cel wsparcia z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z re-
gulaminem programu „Czyste Powietrze” w przypadku korzystania 
z dofinansowania z różnych źródeł, jego łączna kwota na realizację 
zadania nie może przekroczyć 100% kosztów przedsięwzięcia.  

Zadbajmy o bezpieczeństwo, czystość i lepszą jakość życia w mie-
ście. Zachęcamy mieszkańców Kielc do korzystania z aplikacji 
„Ulepszamy Kielce”. Dzięki niej można w łatwy, szybki i bezpo-
średni sposób skontaktować się z urzędnikami oraz miejskimi 
jednostkami. Kielczanie mogą zgłaszać problemy wymagające 
interwencji służb, ale również własne pomysły dotyczące funk-
cjonowania miasta.
W aplikacji w prosty sposób możemy np. zgłosić dewastację 
mienia, awarię oświetlenia, bariery architektoniczne czy prze-
pełnione kosze. Kielczanie mogą również zgłaszać swoje po-
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Uważaj na hulajnodze!

Warto pamiętać, że na środkach transportu bezpośredniego 
– a do takich zaliczane są hulajnogi elektryczne – nie mogą 
poruszać się dzieci do dziesiątego roku życia, zaś młodzi 
ludzie w wieku od 10 do 18 lat muszą mieć kartę rowerową. 
Nie można jeździć we dwójkę ani pod wpływem alkoholu.

DO KOLIZJI KRÓTKA DROGA
Ciągle rosnące zainteresowanie hulajnogami sprawia, że 
policjanci ze świętokrzyskiej drogówki coraz baczniej się 

przyglądają sytuacji. – Rzeczywiście, na naszych drogach, 
chodnikach, ścieżkach rowerowych jest coraz więcej użyt-
kowników tych pojazdów. Niestety, popełniają sporo wy-
kroczeń, np. nagminnie przejeżdżają po przejściach dla pie-
szych, a powinni zsiadać z jednośladu i przeprowadzać go 
na drugą stronę – przypomina komisarz Mariusz Bednarski 
z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Kielcach. Jak podkreśla, od jakiegoś czasu hulajnoga 
traktowana jest podobnie jak rower, a więc do jej prowadze-
nia wymagane są karty rowerowe i korzystanie ze ścieżek 
rowerowych, jeśli takowe istnieją.
 Przestrogą dla użytkowników hulajnóg może być nie-
bezpieczne zdarzenie w gminie Bliżyn, do którego doszło 
w połowie lipca. Dziesięciolatek wjechał wprost pod koła 
samochodu. – Chłopiec poruszał się nią po niewłaściwej 
stronie jezdni. Na łuku drogi wjechał w forda prowadzo-
nego przez 54-letnią kobietę. Na szczęście nie doznał po-
ważniejszych obrażeń. Z otarciami został przewieziony na 
badania do kieleckiego szpitala – informował po zdarzeniu 
Jarosław Gwóźdź z Komendy Powiatowej Policji w Skarży-
sku-Kamiennej.
Ponieważ sprawcą kolizji było dziecko, sprawa znajdzie swój 
finał w sądzie rodzinnym. Chłopiec nie miał karty rowero-
wej, niezbędnej do poruszania się po drodze publicznej.

ZABEZPIECZ SIĘ PRZED UPADKIEM!
Część z dostępnych na rynku hulajnóg rozwija prędkość 
nawet do 50 kilometrów na godzinę, dlatego warto pamiętać 
o kasku i ochraniaczach. – Koniecznie trzeba wyposażyć 
dzieci w taki sprzęt, ponieważ w Polsce odnotowaliśmy 
już bardzo niebezpieczne zdarzenia. Przypomnę choćby 
przypadek starszego mężczyzny w Krakowie, który prze-
wrócił się, jadąc na hulajnodze, i uderzył głową w podłoże 
tak niefortunnie, że zmarł – opowiada Mariusz Bednarski.
Przypomnijmy, że hulajnogami elektrycznymi powinniśmy 
jeździć po ścieżkach rowerowych, a gdy korzystamy z jezdni, 
ich maksymalna prędkość wynosi 20 kilometrów na godzi-
nę. Warto też wiedzieć, że jadąc po chodniku, użytkownik 
hulajnogi powinien jechać z taką prędkością, z jaką poru-
szają się piesi. Każdy, kto wybiera przejażdżkę na hulajnodze 
z wypożyczalni miejskiej, musi też pamiętać o pozostawieniu 
jej w miejscu, w którym nie stworzy zagrożenia. – Funk-
cjonariusze mają czasami problemy z ustaleniem danych 
użytkowników hulajnóg czy innego pozostawionego sprzętu 
elektrycznego. Wtedy mandat otrzymuje firma, która udo-
stępnia pojazdy – informuje Bogusław Kmieć z kieleckiej 
straży miejskiej. 

Hulajnogi elektryczne cieszą się w naszym mieście coraz większą popularnością. 
Nastolatki czy dzieci poruszające się na tym sprzęcie nie budzą już żadnego 
zdziwienia. Niestety, nie brakuje niebezpiecznych zdarzeńau
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DODATKOWE MILIONY NA POMOC UCHODŹCOM
Na zaspokojenie potrzeb w zakresie m. in. zakwaterowania, wyżywienia, wsparcia psychologicznego 

czy szkoleń zawodowych mogą zostać wykorzystane dodatkowe środki, przeznaczone przez samorząd 
województwa świętokrzyskiego na realizowany od czerwca projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Pomoc obejmie co najmniej 2284 obywateli Ukrainy i jest organizo-
wana przy udziale samorządów.
– To samorządowcy, działając na swoim terenie, są najbliżej uchodźców, 
a więc mogą najlepiej rozpoznawać ich potrzeby i nieść najbardziej 
oczekiwaną pomoc – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego 
Andrzej Bętkowski podczas spotkania z przedstawicielami samorzą-
dów, dziękując im za zaangażowanie.
W związku ze wzrostem kursu euro, po jakim przeliczane są środki 
unijne, Zarząd Województwa zwiększył dofinansowanie projektu o 3,3 
mln zł (pierwotnie wynosiło ono 18 mln zł).

– Środki można wykorzystać na wyposażenie, remonty mieszkań wspo-
maganych, które teraz będą przeznaczone dla mieszkańców Ukrainy, 
a w przyszłości, kiedy uchodźcy je opuszczą – dla potrzebujących w po-
szczególnych powiatach – podkreślała wicemarszałek Renata Janik.
Liderem projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego. Uczestniczą w nim także Wojewódzki 
Urząd Pracy w Kielcach, miasto Kielce oraz powiaty: kielecki, skarżyski, 
starachowicki i włoszczowski. 
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Rekolekcje u Maksymiliana

Pielgrzymki tuż, tuż…
Wędrówka do Matki Bożej rozpocznie się 5 sierpnia Mszą 
świętą o 18 w Wiślicy, transmitowaną w Radiu eM Kielce. 
Następnego dnia rano grupy wyruszą przez Busko Zdrój, 
Chmielnik i Morawicę, a 8 sierpnia przybędą do Kielc. W ba-
zylice katedralnej o godzinie 14.30 odbędzie się uroczysta 
Eucharystia, podczas której pielgrzymi-weterani otrzymają 
pamiątkowe medale. Ta msza również będzie transmitowana 
na naszej antenie.
Dalsza część trasy przebiega przez Piekoszów, Włoszczowę, 
Koniecpol, Mstów. 13 sierpnia pątnicy dotrą na Jasną Górę, 
aby pomodlić się przed obrazem Matki Bożej Częstochow-
skiej. 
Uczestnicy pielgrzymki podkreślają, że biorą udział w wiel-
kim przeżyciu duchowym. – Dla mnie to coś niesamowitego: 
przejść tyle kilometrów i spotkać się z Maryją – zapewnia 
Damian, który szedł do Częstochowy rok temu. A my od  
6 do 13 sierpnia zapraszamy Państwa na „Magazyn piel-
grzyma” w Radiu eM Kielce o godzinie 19:45. 
Dodajmy, że 17 sierpnia spod kościoła świętego Maksymi-
liana w Kielcach wyruszy po raz dziesiąty Rowerowa Piel-
grzymka Diecezji Kieleckiej. Potrwa cztery dni, a pątnicy 
przejadą przez Wiślicę, Mnichów, Lelów. Na trasie zapew-
niona będzie pomoc techniczna. Zapisy trwają do 30 lipca. au

to
r: W

oj
ci

ec
h 

Du
dk

ow
sk

i
au

to
r: W

oj
ci

ec
h 

Du
dk

ow
sk

i

Wkrótce pątnicy z diecezji kieleckiej po raz 41. wyruszą na 
Jasną Górę. Tylko do 4 sierpnia trwają zapisy online. Będzie 
także możliwość dopisania się na trasie. 
– Zapraszamy do zapisów internetowych, wtedy będziemy 
wiedzieć, ilu pielgrzymów wyruszy. To znacznie ułatwi nam 
organizację, a dzięki temu jeszcze lepiej zadbamy o bezpie-
czeństwo pątników – mówi ksiądz Marek Blady, dyrektor 
Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

Figura świętego Michała Archanioła z Groty Objawień na 
Gargano wkrótce nawiedzi Kielce. Od 12 do 14 sierpnia bę-
dzie gościć w kościele świętego Maksymiliana Marii Kolbe-
go. Rekolekcje w te dni poprowadzą księża ze Zgromadzenia 
Świętego Michała Archanioła.
„Z niepokojami o stan naszego życia duchowego, przyszłość 
naszej Ojczyzny, o wartości powinniśmy stanąć z ufnością 

przed św. Michałem Archaniołem, aby uświadomić sobie na 
nowo, że dobro jest mocniejsze od zła, że prawda ostatecznie 
zwycięży. Może sam potrzebujesz Jego pomocy, a może ktoś 
z Twojej rodziny, zniewolony złem, trwający w grzechach 
i nałogach”, piszą w zaproszeniu duszpasterze parafii.
Figura przybędzie do świątyni w piątek, 12 sierpnia, o go-
dzinie 18. Wtedy odprawiona zostanie Msza święta z mo-
dlitwą o uzdrowienie i uwolnienie od nałogów. O godzinie 
21 przewidziano Apel Jasnogórski.
Następnego dnia o godzinie 10 odprawiona zostanie Eucha-
rystia dla osób chorych i starszych z odnowieniem przyrze-
czeń chrzcielnych. W Godzinie Miłosierdzia (o godzinie 15) 
planowana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia przy wy-
stawionym Najświętszym Sakramencie. O godzinie 18 od-
będzie się Nabożeństwo Fatimskie – po Mszy świętej wierni 
odmówią różaniec i wyruszą w procesji ze świecami wokół 
kościoła. O godzinie 21 – tradycyjny Apel Jasnogórski.
Ostatni dzień nawiedzenia to odpust świętego Maksymilia-
na Marii Kolbego. Msze z aktem poświęcenia się świętemu 
Michałowi Archaniołowi będą odprawione o godzinie 7, 9, 
10.30, 12, 14 i 17. Eucharystii w samo południe przewodni-
czyć będzie biskup Andrzej Kaleta. Po każdej można przyjąć 
szkaplerz świętego Michała Archanioła. 
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