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Jak tu przetrwać?
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Kolejne wydanie Tygodnika eM
ukaże się 28 sierpnia.
Zapraszamy do lektury!

Radna skazana
Katarzyna Zapała usłyszała wyrok w sprawie
przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego. Sąd Rejonowy w Kielcach skazał
radną Koalicji Obywatelskiej na rok więzienia
w zawieszeniu na trzy lata. Wyrok jest nieprawomocny. Ponadto sąd orzekł trzyletni zakaz
wykonywania pracy i funkcji w samorządzie.
– Zobowiązał także oskarżoną do informowania kuratora o przebiegu okresu próby i wymierzył karę grzywny w rozmiarze 30 stawek
dziennych po 450 złotych każda oraz obciążył

Weszła Kadrówka
W piątek, 12 sierpnia, dotarł do Kielc 57. Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Uczestnicy wyruszyli z krakowskich Oleandrów jak zawsze 6 sierpnia. Dzień wcześniej odbyły się uroczystości
na Wawelu oraz na Kopcu Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono ziemię z dwóch miejsc w naszym
regionie. Kadrówka przeszła przez Miechów, Wodzisław, Jędrzejów, Chęciny, a jej uczestnicy przemierzyli w sumie 120 kilometrów. Marsz rozpoczął uroczystości stulecia wyruszenia pierwszej Kadrówki, które przypadnie za dwa lata. Z tej okazji przyznane zostaną specjalne statuetki.
/mł/

Stop wycince!
Już niedługo w Kielcach rozpocznie się przebudowa skrzyżowania ulic Jagiellońskiej z Karczówkowską i Kamińskiego, dzięki czemu mieszkańcy
zyskają między innymi lepszy dojazd do szpitali.
Jednak inwestycja ma pociągnąć za sobą wycinkę 84 drzew, czemu zamierzają zapobiec radni
i Młodzi Demokraci. – Drzewa, zamiast wycinać,
można przesadzić. Koszt tego nie jest bardzo
wysoki, a życie i zdrowie mieszkańców Kielc są
bezcenne – zauważa Dawid Albowicz z Młodych
Demokratów. – Za przeniesienie drzewa trzeba

kosztami sądowymi na kwotę ponad 25 tysięcy
złotych – informuje Jan Klocek, rzecznik Sądu
Okręgowego w Kielcach. Zarzuty ciążące na
Katarzynie Zapale dotyczyły lobbowania na
rzecz bezprzetargowej sprzedaży działki dla
jednego z przedsiębiorców. Sama radna nie
przyznawała się do winy. Strony mogą odwołać
się od wyroku.
/mł/

zapłacić od 1500 do 3500 zł. Nie są to ogromne pieniądze, a to samo drzewo o rozwiniętej
koronie może rosnąć w innym miejscu – dodaje
radna Anna Myślińska.
/wk/
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SZYCIE KOŁDER •PRANIE PIERZA
z materiałów własnych i powierzonych przez klienta

LIDER

Kołdra puchowa
na drogie ogrzewanie

19-666
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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
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Cena czyni cuda
Zapraszamy
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Współsﬁnansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
na lata 2018–2030 PROO
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Massalskiego w remoncie
Ulica Massalskiego została przekazana wykonawcy. Firma TRAKT ma zbudować jej przedłu-

dołączy przystanek zlokalizowany przy ulicy Seminaryjskiej, naprzeciwko Sądu Okręgowego.
Tam obecnie zatrzymują się tylko dwie linie komunikacyjne. Chcielibyśmy jednak, żeby mogły
to robić wszystkie autobusy przejeżdżające tą
trasą, ale by był to przystanek na żądanie, tak
aby niepotrzebnie nie blokować ruchu samochodowego. Myślę, że zostanie on włączony do
tych przystanków z początkiem roku szkolnego
– mówi Barbara Damian, dyrektor ZTM. /wk/

Wyjątkowy basen
żenie, tak by mieszkańcom łatwiej było dotrzeć
do stacji kolejowej Kielce–Ślichowice. W ramach
inwestycji zostanie wybudowany odcinek o długości około 160 metrów. Będzie się zaczynał
przy skrzyżowaniu ulicy Massalskiego z Triasową i prowadził w kierunku ulicy Kolejarzy. –
Przewidujemy tam budowę pełnego uzbrojenia
– odwodnienia, nowego oświetlenia, jezdni
wraz z chodnikami oraz zjazdami indywidualnymi na posesje, a także miejscami postojowymi.
Udało się wygospodarować ich blisko trzydzieści
– mówi Jarosław Skrzydło, rzecznik MZD. /wk/

W Resorcie Binkowski trwają przygotowania do
hucznego otwarcia najwyżej położonego basenu letniego w Polsce! – Mieści się on na dachu
hotelu, czyli ponad 20 metrów nad ziemią. Kąpiąc się w nim, będziemy mogli podziwiać panoramę Kielc. Obok będzie bar z gastronomią

„Czternastka” w sierpniu

Będzie ich więcej!
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach już
przygotowuje się do zwiększenia liczby przystanków. – W najbliższym czasie do tej grupy

i koktajlami, pojawi się też strefa wypoczynku
z około setką leżaków. Dodatkowo planujemy
tam realizować imprezy z DJ’em – mówi Mateusz Pawlik, specjalista ds. social media & event
Binkowski Resort. Data otwarcia strefy nie jest
jeszcze znana, jednak prawdopodobnie kompleks zostanie oddany do użytku jeszcze w te
wakacje.
/wk/

Robią drogie zdjęcia
Trzy tysiące dwieście – tyle przekroczeń dopuszczalnej prędkości zarejestrowały w lipcu
świętokrzyskie fotoradary. Wakacyjnym rekordzistą jest urządzenie zlokalizowane w Smy-

11/08/2022/PW
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kowie – zarejestrowało ono w minionym miesiącu dokładnie 638 wykroczeń kierowców.
Z danych GIT wynika, że na drugim miejscu
podium uplasował się fotoradar w Miedzianej
Górze, który sfotografował 477 przewinień.
Niewiele mniej, bo 449 wykroczeń, zarejestrował w lipcu ten znajdujący się w Stopnicy.
W naszym regionie fotoradaru spodziewać
się możemy między innymi we wspomnianej
Stopnicy na DK nr 73, w Łagowie – na DK 74,
w Opatowie na DK nr 9, czy w Klimontowie,
także na DK nr 9.
/ar/

25 sierpnia rozpoczną się wypłaty czternastej
emerytury. By ją otrzymać, nie trzeba składać
żadnego wniosku - pieniądze zostaną wypłacone z urzędu. Emeryci i renciści pobierający
świadczenia w wysokości nieprzekraczającej
2900 zł otrzymają „czternastkę” w pełnej
wysokości. Ta wynosi 1338,44 zł. – Dla osób
pobierających wyższe świadczenia czternasta
emerytura zostanie pomniejszona o kwotę
tej nadwyżki – tłumaczy Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Pierwsze
wypłaty czternastej emerytury ruszą 25 sierpnia. Kolejne terminy to 1, 5, 6, 10, 15 oraz
20 września.
/wk/

Cisza w pociągu
Jak dotąd strefa ciszy dostępna była tylko
w pociągach Pendolino. Od piątego września
rozszerzona będzie na kolejne składy, w tym
na pięć par połączeń przez Kielce – do Krakowa, Olsztyna i Warszawy. Strefa ciszy to wydzielony wagon lub część wagonu, w którym
obowiązują specjalne zasady: nie można rozmawiać przez telefony i ze współpasażerami,
zamawiać posiłków do zajmowanego miejsca. Należy wyciszyć też wszystkie urządze-

reklama

OKNA•DRZWI•ROLETKI•BRAMY

Wysoka jakość

PM/02/06/2022/ABE

w najlepszej cenie
Kielce ul. Wspólna 6, tel. 515 015 563, biuro@abe.kielce.pl; www.abe.kielce.pl
4
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nia elektroniczne. Strefy będą znajdować się
w wagonie numer osiem. Ich wielkość to 20
miejsc siedzących. Przejazd w nich nie będzie
dodatkowo płatny.
/wd/

kieleckiego pomnika św. Jana Pawła II przy
katedrze. Pierwszego dnia rowerzyści dotrą
do Tomaszowa Mazowieckiego, 28 sierpnia
do Płocka. Podczas kolejnych etapów uczestnicy odwiedzą Brodnicę i Elbląg. 1 września
osiągną cel wyprawy – Westerplatte i wezmą
udział w obchodach organizowanych przez
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W sumie pokonają pół tysiąca kilometrów w ciągu
pięciu dni.
/mł/

Pojadą na Westerplatte
Zbliża się II Rajd Rowerowy im. Westerplatczyków, który upamiętni 80 kieleckich żołnierzy
broniących nadmorskiej placówki we wrześniu
1939 roku. Wyruszy on 27 sierpnia z Kielc. Początek zaplanowano, jak przed rokiem, sprzed

Zmarł żołnierz „Szarego”
W wieku 95 lat zmarł w Londynie major Sergiusz
Papliński ps. „Kawka”, żołnierz zgrupowania Antoniego Hedy „Szarego”. Urodził się 9 września
1927 roku w Radomiu. Jako piętnastolatek był
jednym z najmłodszych żołnierzy Armii Krajowej
oddziału „Szarego”. Brał udział w wielu akcjach
partyzanckich, m.in. w lasach starachowickich
i koneckich. Został uwolniony z więzienia w Ra-

domiu po jego rozbiciu przez żołnierzy „Szarego” pod dowództwem Stefana Bembińskiego
„Harnasia”. Był członkiem Zrzeszenia Wolność
i Niezawisłość. Działał na terenie Pomorza,
a w 1946 roku musiał uciekać z Polski. Wówczas
trafił do Berlina, a stamtąd przedostał się do Anglii. Tam ukończył szkołę artystyczną na kierunku
malarstwo. Był honorowym członkiem jednostki
„GROM”.
/mł/

Pójdą do Zabawy
W sobotę, 27 sierpnia, odbędzie się pod hasłem „Na drogach wiary” Pielgrzymka Młodych
Diecezji Kieleckiej do Sanktuarium bł. Karoliny
Kózkówny. Spotkanie organizowane jest przez
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz Ruch
Czystych Serc. Przypomnijmy, że bł. Karolina Kózkówna jest patronką organizacji. – W historii zapamiętana została jako zaangażowana w sprawy parafii, katechizację dzieci i ewangelizację,
a także osoba niezwykle pracowita, sumienna
i odpowiedzialna – informuje ks. Stanisław Lodziński, diecezjalny asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Każdego roku w ostatnią
sobotę sierpnia organizowana jest pielgrzymka
młodych naszej diecezji do Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie, a także jej rodzinnego domu
w Wał-Rudzie. Szczegóły na emkielce.pl
/mł/
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Studio Optyczne Silniczna 5
zapraszamy
na event z Marką EVA MINGE,

27 sierpień, godziny 10-14

AP/13/06/TR/2022

na którym wraz ze stylistami dobierzemy
odpowiednie okulary dla Ciebie!
Szukasz nowych opraw korekcyjnych
bądź przeciwsłonecznych?
Ten event jest dla Ciebie!
Studio Optyczne

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

Radio eM Kielce zaprasza na cykl programów

„BOHATEROWIE Z ARMII KRAJOWEJ WALCZĄCY NA KIELECCZYŹNIE”
SŁUCHAJ AUDYCJI RADIOWYCH
od 22.07.2022 do 2.09.2022, w każdy piątek po godzinie 20.00

ODSŁUCHAJ AUDYCJE RADIOWE
na stronie internetowej em.kielce.pl/armiakrajowa
Programy w ramach zadania „Wdzięczni Bohaterom - Żołnierzom Armii Krajowej walczącym na Kielecczyźnie” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej.
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POWTÓRKI AUDYCJI
od 25.07.2022 do 5.09.2022, w każdy poniedziałek po godzinie 22.30
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autor: Michał Łosiak

Jak tu przetrwać?
Nie jest łatwo – tak w skrócie mogą powiedzieć o sytuacji swych biznesów
przedsiębiorcy w Polsce, naszym regionie i mieście. Wpływ na to ma inflacja,
wojna na Ukrainie i niestabilne otoczenie gospodarcze. Świętokrzyskim
biznesmenom trudno więc patrzeć w przyszłość przez „różowe okulary”
Pokazują to statystyki. Według Urzędu Statystycznego w Kielcach,
w większości branż przedsiębiorcy w lipcu 2022 roku oceniają koniunkturę gorzej niż w czerwcu. Największe pogorszenie nastąpiło
w przetwórstwie przemysłowym. Jedynie w budownictwie oraz
handlu hurtowym oceny są podobne jak w minionym miesiącu.
WOJNA I INFLACJA

W zasadzie we wszystkich branżach przedsiębiorcy odczuwają
konflikt na Ukrainie. Największy wpływ ma on na branżę handlu
detalicznego (54,8 procent badanych), ale również budownictwo
(42 procent). Zdecydowanie najważniejszymi skutkami, które

PM/02/01/2022
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zauważają osoby prowadzące biznes jest wzrost kosztów i zakłócenie w łańcuchu dostaw. W większości przypadków są oni
również pewni, że ceny materiałów i surowców potrzebnych do
ich działalności wzrosną, a szczególnie odczuwalne będą ceny
energii i paliw.
Piekarni R. Dobrowolski żadnemu kielczaninowi przedstawiać
nie trzeba. Działa nieprzerwanie od 76 lat i przetrwała wiele trudnych momentów. Jak jednak mówi współwłaścicielka, Halina Dobrowolska, inflacja w odczuwalny sposób wpływa na działalność.
– Jakoś sobie radzimy. Przetrwaliśmy komunę, więc mamy nadzieję, że teraz też przetrwamy. Wzrosły koszty produkcji, ale

INFORMUJE

W poniedziałek 15 sierpnia 2022 roku (Wniebowzięcie NMP) autobusy kursować będą
według rozkładów jazdy jak w niedzielę. Tego dnia realizowane będą również kursy autobusu
sezonowej linii T.
Ponadto od soboty 20 sierpnia 2022 r. zmianie ulegną rozkłady jazdy dla podmiejskich linii 7,
11, 18, 43. Szczegółowe informacje dostępne na stronie ztm.kielce.pl.
6
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również ceny. Podnieśliśmy je niewiele, ale ostatecznie pozwala
nam to na normalne funkcjonowanie. Nasz największy wydatek
to koszty pracy. Odczuwamy także wzrost cen surowców, gazu
i prądu. Po burzy zawsze jednak wychodzi słońce. Nie ma co rozpaczać. Robimy swoje, bo wiemy, że na niektóre rzeczy nie mamy
wpływu – tłumaczy nasza rozmówczyni.
Rosnąca inflacja wpływa również na zachowania klientów.
– Ludzie ograniczają zakupy i zaczynają oszczędzać. Chleb jednak,
w porównaniu z innymi produktami, jest w miarę tani – zauważa.
Tym co pozwala na bardziej stabilne działanie piekarni jest stała
od kilkunastu lat kadra pracownicza.
– Nie szukam pracowników, ale wiem, że jest problem z piekarzami ze względu na brak chętnych. To ciężki zawód i młodzi często
nie chcą się go uczyć – dodaje Halina Dobrowolska.
Przy ulicy Dużej w Kielcach spotykamy Elizę Kwiatek, jedyną
modystkę w Kielcach, która od lat prowadzi swoją pracownię
w stolicy regionu.
– Przed pandemią zaczęła wracać moda na kapelusze, a co za
tym idzie - zwiększało się zainteresowanie zarówno wśród osób
młodych, jak i starszych - mówi pani Eliza. - Później przyszły
obostrzenia i walka o to, czy przetrwamy. Po pandemii znów nabieraliśmy rozpędu, ale wybuchła wojna na Ukrainie i pojawiła
się inflacja. Teraz nie wiemy, co będzie dalej. Wszystko podrożało.
Równie problematyczny jest brak towaru. Muszę szukać dostawców za granicą. Jeśli będzie tak dalej, to może zostanę zmuszona
do zamknięcia zakładu. Przecież płacę więcej za czynsz, wyższe
składki i to przekłada się na ceny. Klienci zaś patrzą na jakość, ale
coraz częściej także na to, by kupić coś jak najtaniej.
Jednak mimo trudnej sytuacji pracownia pani Elizy cały czas
funkcjonuje. – Kocham to co robię. Lubię kapelusze i moich
klientów. Nie mam wielkich zarobków, ale to po prostu moja pasja.

miesięcy temu było nieco lepiej, ale w tej chwili jest po prostu źle.
Trochę już pracuję w tej branży i myślę, że przetrwam, choć moja
działalność polega przecież na handlowaniu, a nie mam z kim
handlować. Miejmy nadzieję, że nie czeka nas kolejna niespodziewana sytuacja – wyjaśnia właściciel komisu.
RYNEK SIĘ CHŁODZI…

W trudnym momencie jest także branża budowlana i deweloperska. Dotyka ją wiele problemów.
– Mamy do czynienia z inwestycjami, które zostały sprzedane po
cenach sprzed podwyżek. Muszą one zostać dokończone, a mieszkania oddane. Koszty poszły jednak bardzo w górę. Niektórzy
rozpoczęli niedawno budowę, przy wysokich cenach gruntów
i materiałów budowlanych. Firmy liczyły, że nadal będzie trwał
boom. Niestety, zmniejszył się popyt na mieszkania ze względu
na trudniejszy dostęp do kredytów. Rynek się „chłodzi” – tłumaczy Andrzej Grzyb, współwłaściciel spółki Plaza, która także
napotkała na problem z jedną ze swoich inwestycji.
– Jeśli o nią chodzi, jesteśmy na etapie „podziemia”. Nie mogliśmy
rozpocząć sprzedaży mieszkań, ponieważ sytuacja nie jest stabilna. Trudno przewidzieć co będzie w przyszłości i jak ukształtują
się ceny. Średnia dla Kielc to obecnie około 8500 złotych za metr.
Będziemy się starali w tych granicach zmieścić. Spowolnienie
w branży będzie jednak wymagało jakichś działań rządu, bo jest
ona kołem zamachowym gospodarki – dodaje Andrzej Grzyb.
***
Jak więc widać, przedsiębiorcy mają naprawdę spory ból głowy
i to w niemal każdej branży. I trudno się w tej sytuacji pocieszać
myślą, że nic nie trwa wiecznie. Nawet największy kryzys…
reklama

W MOTORYZACJI NIECIEKAWIE

04/02/2022/Properco

Kryzys nie omija branży motoryzacyjnej. Artur Kozerawski z Autokomisu Camaro zajmuje się sprzedażą samochodów od lat.
W rozmowie z nami przedstawia pesymistyczny obraz rynku.
– Szczerze mówiąc, ja nie widzę żadnych pozytywnych sygnałów.
Czuć wojnę, kryzys i inflację. Jest kiepsko. Widać coraz mniejszy
popyt. Spadek zainteresowania klientów samochodami można
ocenić na 70 procent. Ludzie oszczędzają i starają się ograniczać
wydatki. Czekają co będzie dalej, a na rynku jest stagnacja. Do
takiego stanu rzeczy z pewnością doprowadziła cena paliwa, która
ma wpływ na wiele innych rzeczy. Ludzie jeżdżą więc tym co mają,
starając się nie wydawać zbyt dużej ilości pieniędzy. Jeszcze parę
reklama

HOLOWANIE
POJAZDÓW 24 h
powyżej 3,5 t

OKRĘGOWA
STACJA KONTROLI
POJAZDÓW

ZAPRASZAMY
Od poniedziałku
do piątku w godzinach
7.00 – 21.00
w soboty 7.00 – 14.00
Tel. 41 345-76-25
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Kielce, ul. Jagiellońska 92

tel. 41 346 06 96
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Brakuje ponad dziesięć milionów!

Kwartalna waloryzacja stawek za obsługę kieleckiej komunikacji przerosła wyobrażenia miasta. Dyrektor ZTM
przyznaje, że tak źle nie było od 2003 roku, bowiem do
sfinansowania przejazdów autobusowych już brakuje ponad... dziesięć milionów złotych. Jak miasto zdobędzie te
pieniądze? Pomysłów jest kilka…
Stawka za wykonany kilometr jest waloryzowana co kwartał
w oparciu o dwa wskaźniki – wzrostu cen towarów i usług

konsumpcyjnych (70 proc.) i wskaźnik paliwowy (30 proc.).
– Zazwyczaj takie waloryzacje kwartalne były na poziomie
jednego, dwóch, maksymalnie czterech procent. Z niecierpliwością czekaliśmy na wskaźniki, które zostały ogłoszone
pod koniec lipca. Okazało się, że jesteśmy zmuszeni zwaloryzować stawki o 10,3 proc. Już wiemy, że do końca roku
na sfinansowanie komunikacji brakuje nam ponad dziesięć
milionów złotych, nie biorąc jeszcze pod uwagę waloryzacji,
która zostanie ogłoszona w październiku – mówi Barbara
Damian, dyrektor ZTM.
Jednym z rozważanych rozwiązań problemu, które mogłoby zostać wdrożone jeszcze w tym roku, jest ograniczenie
kursów.
– Bardzo chcielibyśmy tego uniknąć, jednak znalezienie
w budżecie miasta kilkunastu milionów złotych może być
bardzo trudne. Niewykluczone więc, że niewielkie ograniczenia niestety się pojawią – wyjaśnia dyrektor.
Pod uwagę brana jest również podwyżka cen biletów za
przejazd komunikacją miejską. – Należy jednak pamiętać,
że ta byłaby możliwa dopiero od 1 stycznia, więc niewiele
pomoże – informuje Damian. ZTM planuje rozmowy z radnymi. Konkretne decyzje jeszcze nie zapadły.

Wybierz najlepszą koncepcję

autor: Weronika Kępa

Trwają konsultacje społeczne dotyczące rozbudowy obecnego układu komunikacyjnego terenów zlokalizowanych przy
alei Solidarności. Jak zaznacza Jarosław Skrzydło, rzecznik
MZD, to z jednej strony pozwoli na otwarcie nowych terenów inwestycyjnych, z drugiej umożliwi dużo lepszy dojazd
do kampusu UJK.
Żeby dotrzeć między innymi do licznych wydziałów UJK,
osoba jadąca ulicą Świętokrzyską czy aleją Solidarności musi
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teraz dostać się do ulicy Domaszowskiej i stamtąd ulicą
Żniwną dotrzeć na miejsce. Wszystko przez brak połączenia
z ulicą Uniwersytecką. Miasto pracuje jednak nad rozwiązaniem tego problemu. W lipcu 2021 roku rozstrzygnięto
bowiem przetarg na opracowanie koncepcji projektowej
zakładającej rozbudowę obecnego układu komunikacyjnego. Teraz ruszyły konsultacje.
– Prezentujemy różne warianty. Jeden z nich dotyczy możliwości przedłużenia ulicy Konopnickiej do Uniwersyteckiej
z rozbudową skrzyżowania Konopnickiej z aleją Solidarności. W ramach tej przebudowy przewidziano dwa podwarianty: skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną lub skrzyżowanie w kształcie ronda ósemkowego – informuje Jarosław
Skrzydło, rzecznik prasowy MZD.
– Drugi wariant zakłada możliwość budowy drogi od alei
Solidarności w kierunku ulicy Świerczyńskiej, która przebiegałaby od strony północnej w stosunku do istniejących biurowców i uniwersytetu. Z kolei wariant trzeci to połączenie
ulicy Uniwersyteckiej z Świerczyńską w rejonie istniejącej
pętli autobusowej – dodaje.
Z koncepcjami można się zapoznać na stronie Idea Kielce
oraz na stronie MZD. Konsultacje potrwają do 21 sierpnia.
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„ŚWIĘTOKRZYSKIE DLA UKRAINY”

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PRZEZNACZYŁ PONAD 21 MILIONÓW ZŁOTYCH NA
POMOC DLA UCHODŹCÓW

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o realizacji projektu
„Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Projekt adresowany jest dla obywateli Ukrainy, którzy
na terenie naszego województwa znaleźli schronienie w związku z agresją Rosji.
Wsparciem objętych zostanie około 2300 obywateli Ukrainy.

Marszałek woj. świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek woj. świętokrzyskiego Renata Janik

Projekt ma być realizowany, co najmniej do połowy 2023
partnerstwo w realizacji projektu zaproponowane zostało
roku. Przeznaczono na niego fundusze unijne w wysokości
wszystkim samorządom powiatowym oraz miastu Kielce.
18 milionów złotych z Regionalnego Programu OperacyjneDo partnerskiej współpracy w ramach projektu przystąpiły
Wsparcie
informacyjne
związane z realizacją projektu
można uzyskać
w godz.starachowicki,
9.00 – 14.00,
go Województwa Świętokrzyskiego.
Następnie
zwiększono
powiaty:
skarżyski,
włoszczowski, kielecki oraz
w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
kwotę w związku z rosnącym kursem euro o ponad 3 miliony
miasto Kielce. Najwyższą kwotę dofinasowania 8 milionów
pod numerami telefonów:
41 342 14 93, 41 41 342 19 02 – interwent kryzysowy, 41 362 61 89; 41 248 17 00 – psycholog,
złotych do kwoty 21,3 mionów złotych.
Pieniądze,oraz
które
są
złotych otrzymało miasto Kielce, gdzie przebywa najwięcej
na stronie www.swietokrzyskie.pro
w nim przewidziane, pozwolą zapewnić wsparcie tym, którzy
uchodźców. Te pieniądze stanowią ogromne wsparcie dla
szukają schronienia przed wojną.
samorządów, bowiem pozwalają pokryć wiele wydatków poProjekt pozakonkursowy „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”
niesionych w związku z pobytem na naszym terenie uchodźz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
„Samorząd Województwa współfinansowany
Świętokrzyskiego
podjąłŚwiętokrzyskiego
ścisłą na lataców.
2014-2020
Warto dodać, że można rozliczać wszystkie wydatki,
współpracę ze starostwami, ponieważ to samorządowcy,
jakie samorządy ponosiły od początku wojny za wschodnią
działając na swoim terenie są najbliżej uchodźców z Ukrainy,
granicą, czyli od 24 lutego 2022 roku.
a więc mogą najlepiej rozpoznać ich potrzeby i nieść najbardziej oczekiwaną pomoc. Bardzo dziękuję samorządom,
Pomoc obejmuje między innymi wsparcie psychologiczne
które biorą udział w projekcie - mówi marszałek województwa
i terapeutyczne, pomoc w znalezieniu zatrudnienia, w przyAndrzej Bętkowski”.
stosowaniu się do polskich realiów, a więc poradnictwo
prawne i obywatelskie, pomoc tłumacza, wsparcie w zała„Zarząd województwa świętokrzyskiego bardzo szybko zatwianiu formalności urzędowych, związanych na przykład
reagował na to, co wydarzyło się za naszą wschodnią granicą
z uzyskaniem zatrudnienia, edukacją dzieci czy korzystaniem
podejmując decyzję o realizacji wsparcia w ramach projektu
z polskiej służby zdrowia. Finansowana będzie także nauka
nadzwyczajnego finansowanego ze środków Europejskiego
języka polskiego. Uczestnicy projektu będą mogli otrzymać
Funduszu Społecznego” - informuje wicemarszałek wojewsparcie socjalno-bytowe m.in. na wyżywienie, środki czywództwa świętokrzyskiego Renata Janik. Liderem projekstości, ubrania itp.
tu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej natomiast
Projekt jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Partnerami projektu są: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Miasto Kielce, Powiat kielecki, Powiat
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skarżyski, Powiat starachowicki, Powiat włoszczowski. Okres realizacji Projektu, od 24 lutego 2022 do 30 czerwca 2023.
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Projekt “Świętokrzyskie dla Ukrainy”, realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Liderem projektu jest

fotoreportaż

autor: Łukasz Czerwiak

Na pielgrzymim szlaku

„Z Maryją posłani w pokoju Chrystusa” - pod takim hasłem wędrowali pielgrzymi z diecezji kieleckiej z Wiślicy
do Częstochowy. Podczas ośmiu dni pątnicy przeszli przez
Busko-Zdrój, Pińczów, Morawicę, Kielce, Piekoszów, Włoszczowę i Koniecpol.
Bracia i siostry, bo tak do siebie zwracają się pielgrzymi, szli
do Matki Maryi w rodzinnej atmosferze. Duchowo wzrastali
poprzez modlitwę oraz wspólne rozmowy. Słuchali konferencji, w których ksiądz Grzegorz Stachura, ojciec duchowny
10

pielgrzymki, rozmawiał z zaproszonymi gośćmi oraz homilii głoszonych przez księdza Sylwestra Robaka, który był
kaznodzieją pielgrzymkowym. Na Jasną Górę wędrowało
blisko tysiąc osób, w tym 36 księży.
Na naszej stronie internetowej zamieszczaliśmy relację z każdego dnia pielgrzymki. Można tam odsłuchać konferencji,
homilii oraz „Magazynu Pielgrzyma”, który przez czas gościł
na naszej antenie.
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ODSŁONY WOJENNYCH DNI.
SZLAKIEM NIEZNANYCH
BOHATERÓW ZIEMI KIELECKIEJ
Ślubuję na Twoje ręce pełnić służbę w Szarych Szeregach;
tajemnic organizacyjnych dochować,
do rozkazów służbowych się stosować,
nie cofnąć się przez ofiarą życia

Pod znakiem harcerskiej lilijki
Taką przysięgę składali harcerze, którzy
w okupowanej Polsce, chcieli walczyć
z wrogiem. Wszyscy czytaliśmy ,,Kamienie na szaniec” i znamy postaci Alka,
Zośki i Rudego – harcerzy warszawskich.
Symbole Polski Walczącej i żółwia malowane na murach
przez harcerzy małej dywersji

Również dzielni, kieleccy harcerze walczyli z wrogiem i oddawali
życie za ojczyznę.

,,ULE’’ I ,,ROJE’’

Nazwa Szare Szeregi to kryptonim konspiracyjny Organizacji
Harcerzy ZHP w okresie II wojny światowej. Zostały powołane
27 września 1939 w Warszawie przez grono członków Naczelnej
Rady Harcerskiej. Współpracowały z Delegaturą Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj oraz Komendą Główną Armii
Krajowej.
Jeszcze przed dotarciem informacji z komendy głównej, harcerze
w Kielcach zdecydowali, że będą dalej działać, ale będzie to inna
działalność niż w okresie pokoju. Przede wszystkim starano się
czcić polskie święta narodowe. Podczas odprawy starszyzny
w listopadzie 1939 roku hufcowym został phm. Jan Zawadzki
ps. ,,Arcy’’. Po nawiązaniu kontaktu z Warszawą, przeorganizowano kielecką chorągiew. Według kryptonimów chorągwie stały
się Ulami. Kielecki Ul nosił nazwę ,,Skała” i został podzielony
na hufce - Roje. Pierwszym komendantem kieleckiej chorągwi
podczas wojny był hm. Edward Wołoszyn ps. „Wojciech”. Na
wniosek „Pasieki” na początku 1943 r. komendantem „Skały”
został jej dotychczasowy zastępca hm. Józef Dobski ps. „Maryśka”, używający także pseudonimu „Krysia” i „Szary Kret”,
który funkcję tę pełnił do końca okupacji. Pierwszym zastępcą
„Maryśki” był phm. Tadeusz Witecki ps. „Borowski”, drugim
zaś phm. Stanisław Wdowicz ps. Borzęcki”.
Chorągiew „Skała” w 1943 r. skupiała na swym terenie ok. 220
harcerzy, a w 1944 r. już ponad 500. Młodzież należącą do
harcerstwa podzielono na 3 grupy:
• Zawiszacy – 12–14 lat. Drużyny te nie brały udziału w walce
bieżącej, natomiast przygotowywały się do pełnienia służby
pomocniczej jako gońcy czy łącznicy.
• Bojowe Szkoły (BS) – 15–17 lat. Drużyny „BS” pełniły służbę
w małym sabotażu – harcerze wykonywali działania mające
wzmocnić psychicznie Polaków. Zadania te polegały między
innymi na ściąganiu hitlerowskich flag, malowaniu na murach
napisów ośmieszających Niemców, rysowaniu znaku Polski
Walczącej.
•Grupy Szturmowe (GS) – powyżej 18 lat. Drużyny „GS”, podporządkowane były „Kedywowi” (Kierownictwu Dywersji)
Armii Krajowej i pełniły służbę w „wielkiej dywersji”.
Organizacje harcerskie skupiały się przede wszystkim na pracy
wychowawczej. Najmłodszych przygotowywano do służby
1/VIII

ODSŁONY WOJENNYCH DNI. SZLAKIEM NIEZNANYCH BOHATERÓW ZIEMI KIELECKIEJ

pomocniczej, jednocześnie wpajając
im ducha patriotyzmu i ciągłego oporu
wobec wroga. W ,,Bojowych Szkołach”
szkolono młodzież do udziału w akcjach
małego sabotażu. Duży nacisk kładziono
także na edukację. Osoby, które nie miały
odpowiedniego wykształcenia, nie mogły awansować. Jak wspominał Tadeusz
Sumiński który trafił do plutonu „Felek”
kompanii „Rudy” batalionu „Zośka” AK :
„Ja nie mogłem być podchorążym, bo nie
miałem matury, byłem bardzo opóźniony
wskutek moich wcześniejszych historii okupacyjnych. Zacząłem konspirację w randze
prostego strzelca, prostego szeregowca. Byłem jednak bardzo intensywnie dokształcany. Instruktorzy, którzy nas uczyli to byli
albo nasi rówieśnicy, albo trochę starsi.
Były wykłady z teorii walki piechoty, z minerki (bardzo ważne w tym okresie), z terenoznawstwa, z nauki o broni i tak dalej.
Było to bardzo intensywne szkolenie, które
trwało do samego Powstania. Grupy Szturmowe także oprócz działalności sabotażowo-dywersyjnej, stale oddziaływały wychowawczo na należącą w jej szeregi młodzież.

KIELECKI MAŁY SABOTAŻ

Harcerze Szarych Szeregów wykonali
wiele akcji propagandowych w Kielcach.
11 listopada 1941 r. malowali na kieleckich budynkach i murach symbol żółwia,

Ryszard Adamczyk.
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Henryk Firlej.

Jerzy Chłopek.

który znaczył ,,Pracuj powoli’’. Niestety, Niemcy wpadli na trop
jednej z grup i zamknęli w kieleckim więzieniu sześciu członków Szarych Szeregów. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in.
Ryszard Adamczyk (20 l.), Jerzy Chłopek (19 l.), Henryk Firlej
(18 l.) i Tadeusz Zawisza (25 l.). Osadzonych harcerzy wysłano
transportem do KL Auschwitz, gdzie wszyscy ponieśli śmierć.
W 1943 roku grupa harcerzy pod dowództwem Stanisława Nowodworskiego ps. ,,Nałęcz” przeprowadziła akcję likwidacji niemieckich symboli na budynkach zajmowanych przez okupanta:
magistracie, poczcie i WFiPW (dziś WDK).
W dniu 31 grudnia 1944 r. chłopcy z ,,BS’’ i Zawiszaków dokonali oznakowania „Gońca Krakowskiego”, gadzinówki kolportowanej na tereny Kielecczyzny, symbolem Polski Walczącej.
W ten sposób oznakowano około tysiąca egzemplarzy.
Znak Polski Walczącej czyli kotwicę trzej harcerze: W. Gołąbek,
W. Sadkowski i J. Minasiewicz namalowali także w lipcu 1943
roku na dzwonnicy katedralnej w miejscu zniszczonej przez
Niemców tablicy ku czci Tadeusza Kościuszki.
Inną akcję przeprowadzono jesienią 1944 r., w momencie, kiedy
władze okupacyjne w obliczu klęski rozpoczęły akcję propagandową w celu zachęcenia Polaków do wspólnej walki z Niemcami
przeciwko Rosjanom. W tym celu Niemcy rozlepili w Kielcach
propagandowe afisze. Harcerze z ,,BS’’ przeprowadzili natychmiastową kontrpropagandę, nalepiając na afiszach niemieckich
nalepki przedstawiające postać Hitlera z napisem: „A my was
mamy w d...”. Nalepki wykonane były w mieszkaniu artysty malarza Stanisława Praussa, którego Niemcy wcześniej wywieźli
na przymusowe roboty. Pracownię swego męża oddała do dyspozycji Szarych Szeregów Eugenia Praussowa, która także jest
jedną z kieleckich harcerek-bohaterek. Urodzona w Kielcach,
także tutaj uczyła się w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi. W tym
czasie wstąpiła do ZHP. Po ukończeniu nauki pracowała jako
kierowniczka Jednoklasowej Szkoły Powszechnej w Kuczkowie, a następnie jako nauczycielka w Prywatnym Żeńskim Seminarium Nauczycielskim w Kielcach. Jednocześnie cały czas
działała czynnie w harcerstwie. W 1938 roku odbyła szkolenie
PCK, więc we wrześniu 1939 roku od razu zaczęła pomagać

Tadeusz Zawisza.

rannym i potrzebującym. Wstąpiła także
do konspiracji. 10 września 1939 r. rozpoczęła tajne nauczanie we własnym domu
położonym w ogrodzie na peryferiach
miasta przy ulicy Dąbrowskiej 37. Dom
nosił kryptonim „Zielony Wigwam”. Po
wojnie wróciła do pracy jako nauczycielka
i nadal działała w harcerstwie. Jednak po
tym jak została skazana na rok więzienia
za organizację próby ucieczki Franciszka
Jaskulskiego z więzienia w Kielcach, odsunięto ją od pracy w harcerstwie.

PRZYJACIELE Z BARANÓWKA

W wielu akcjach sabotażowych wyróżniali się harcerze, którzy należeli do
drużyn harcerskich w kieleckiej dzielnicy
,,Baranówek”. Jeden z nich, tak samo jak
bohaterowie ,,Kamieni na szaniec’’ oddał bohatersko życie za ojczyznę. Był to
Wojtek Szczepaniak ps. “Lwowiak”. Urodził się 30 czerwca 1927 r. w Skołoszowie
na Podkarpaciu. Ojciec, uczestnik wojny
polsko-bolszewickiej, został po wybuchu
II wojny światowej zesłany na Syberię.
Udało mu się uciec, ale rodzina musiała
wyprowadzić się z Jarosławia i trafili do
Kielc. Wojtek był uczniem Szkoły Podstawowej nr 9 na Baranówku i również
harcerzem w 12 Kieleckiej Drużynie
Harcerskiej. Po śmierci ojca w 1942 r.
podjął pracę zarobkową m.in. w hucie
„Ludwików”, a potem zakładach „Spo-

łem”. Od 1943 r. należał
do Szarych Szeregów.
Był łącznikiem i kurierem, rozwoził meldunki
do placówek Armii Krajowej. 6 sierpnia 1944 r.
w czasie kontroli na granicy miasta znaleziono
przy nim wszyty pod
koszulę meldunek. Został aresztowany i przewieziony do siedziby
gestapo. Przez półtora
miesiąca był poddawany torturom, ale
mimo straszny katuszy,
nie zdradził nikogo. 21
września 1944 r. został
Zygmunt Kwas.
rozstrzelany na Stadionie Leśnym w Kielcach.
Do Zawiszaków z Wojtkiem Szczepaniakiem należał słynny aktor, Wiesław Gołas ps. Wilk. Urodził się w Kielcach 09.10.1930
roku. Jego ojciec Teofil był sierżantem 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów. Wiesław uczęszczał do szkoły na Baranówku,
a później do gimnazjum im. J. Śniadeckiego. Po wybuchu wojny
kontynuował naukę na tajnych kompletach oraz działalność
konspiracyjną w Szarych Szeregach. Brał udział w akcjach
małego sabotażu czyli nosił bibułę, meldunki i rozkazy, kradł
Niemcom broń i amunicję. W listopadzie 1944 r. podczas kolejnej próby kradzieży amunicji do broni maszynowej z samochodu tzw. niemieckiej kompani mostowej „Wilk” dostał się
w ręce Wehrmachtu. Żołnierze znaleźli przy nim kilka egzemplarzy gazetki konspiracyjnej „Powstaniec”. Został przekazany
w ręce gestapo i osadzony w więzieniu przy ulicy Zamkowej.
Zamknięto go w celi z członkami konspiracji i zwykłymi przestępcami. Ponieważ był najmłodszy, dostał najgorsze miejsce
koło „kibla”. „…w celi modliłem się. Z początku współwięźniowie
nie zwracali na to uwagi, ale po jakimś czasie przestawali gadać,
kląć i kiedy klękałem do modlitwy, uciszali się. Wszyscy byliśmy
okropnie zawszeni. Drapaliśmy się na okrągło, w dzień i przez
sen, a wieczorami gromadziliśmy się na środku celi przy świetle
i tarliśmy koszule, gniotąc wszy. Pamiętam też chodzenie w kółko.”
Z więzienia został wypuszczony przez Niemców, którzy uciekali
przed Armią Czerwoną w styczniu 1945 roku. (Wiesław Gołas
zmarł 9 września 2021 r.)
Niestety inny harcerz pobytu w kieleckim więzieniu nie przeżył.
Zygmunt Kwas urodził się 18 lutego 1926 r. Przed wojną należał
do 5 Kieleckiej Drużyny harcerzy im. J. Poniatowskiego oraz
do 12 Kieleckiej Drużyny harcerzy im. Stefana Czarneckiego
w dzielnicy Baranówek w Kielcach. W 1939 r. brał udział w Wojennym Pogotowiu Harcerskim. Przyjął pseudonim ,,Kościelny’’
ponieważ był także ministrantem w parafii Chrystusa Króla
w Kielcach. Podczas okupacji pracował w hucie „Ludwików”.
3/VIII
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bestialsko torturowany. Zginął na terenie więzienia 13 września
1946 r. trafiony kulą wartownika. Miał 20 lat.

,,SAMARYTANKI”
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Eugenia Prauss.

Tam nawiązał kontakt z podharcmistrzem
Stanisławem Wdowiczem, ps. „Borzęcki.
Z jego inicjatywy zaczął organizować
Grupę Szturmową w południowej dzielnicy Kielc. W końcu 1942 roku Zygmunt
„Kościelny” przystąpił do tworzenia patrolu „Zawiszy”. Po wojnie kontynuował
działalność w organizacji „NIE”, a potem
w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość.
Brał udział w akcjach zbrojnych, m. in,
w atakach na posterunki Milicji Obywatelskiej. Brał udział w udanej akcji odbicia
Zygmunta Pietrzaka ps. „Bekas” z chronionego przez UB szpitala zakaźnego
w Kielcach, który znajdował się w dzisiejszym budynku Wyższego Seminarium
Duchownego. Rozpoznany przez agentów UB, został aresztowany 29 czerwca
1945 r. i umieszczony w więzieniu przy
ul. Zamkowej. Podczas przesłuchań był
DODATEK POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY:

Także żeńskie drużyny harcerskie brały czynny udział w konspiracji. Dziewczęta szkolone były nie tylko jako sanitariuszki, ale
także pomagały organizować paczki dla biednych, dzieci z sierocińców czy więźniów. Współpracowały w tych zadaniach z PCK.
Już przed wojną zaczęto przygotowywać się do takiej działalności. Od lata 1939 roku na dworcu kolejowym w Kielcach pełnił
dyżur lekarz i dwie sanitariuszki. 5 września pełniła służbę Zofia
Dziewięcka, jedna z kieleckich harcerek, która, mimo toczących
się walk nie chciała wejść do schronu i z siostrą pozostały na
ulicy, aby nieść pomoc potrzebującym. Nagle na ulicy pojawił się krwawiący, kulejący żołnierz polski. Zosia wybiegła mu
naprzeciw i zajęła się opatrywaniem ran. W tym czasie pocisk
wystrzelony przez niemieckiego żołnierza ugodził ją w samo
serce. Śmierć nastąpiła natychmiast. Żeńskie oddziały działała
w ramach ,,Pogotowia Harcerek’’, utworzonego już w 1938
roku, a jego komendantką została Józefa Łapińska – wcześniej
w latach 1929–1934 komendantka Kielecko-Radomskiej Chorągwi Harcerek ZHP. Po Łapińskiej kielecką chorągwią harcerek
kierowała Antonina Gębica, zasłużona nie tylko dla harcerstwa,
ale także założycielka tajnych kompletów w Kielcach. Urodzona
w Mielcu, w 1931 rozpoczęła pracę jako nauczycielka w-fu
w Gimnazjum i Liceum im. Bł. Kingi. W szkole opiekowała
się także drużyną im. Emilii Plater. Wyjeżdżała z dziewczętami
na obozy letnie, dbała o ich wyszklenie i wychowanie w duchu
patriotyzmu. Jedna z jej uczennic wspomina: Do dziś pamiętam
wspaniałe, pełne pomysłowości zbiórki, które nam organizowała
w swoim mieszkaniu – pozwalały one choć na chwilę zapominać
o nocy okupacyjnej i mieć nadzieję na rychłe zakończenie wojny.
Uczyła też legalnie w szkole handlowej, dzięki czemu powstała
tam skrzynka kontaktowa. – Halina Breda
Harcerstwo to organizacja, która charakteryzuje się braterstwem,
patriotyzmem i pomocą potrzebującym. Wiele razy w naszej
historii harcerze i harcerki stanęli na wysokości powierzonego
im zadania, ale szczególnie w czasie II wojny światowej służyli
ojczyźnie i była to nie tylko młodzież warszawska, ale także
kielecka i z wielu innych miejscowości.
AGNIESZKA ZIĘTAL
PATRONAT:

Senator RP
Marszałek
Województwa
Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski
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Krzysztof Słoń

Poseł na Sejm RP

Anna Krupka

Zadanie pod nazwą „Odsłony wojennych dni. Szlakiem nieznanych bohaterów ziemi kieleckiej”
dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.
Dofinansowanie 53 000,00 zł. Całkowita wartość
4/V projektu 66 250,00 zł.

Poseł na Sejm RP

Agata Wojtyszek

Tygodnik eM
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nasze sprawy

W promocji siła
„Miasto, w którym chce się żyć” – to slogan, jaki zaprezentowano podczas
niedawnej konferencji na temat nowej strategii promocji Kielc. Nad szczegółami
pracować mają specjaliści. Tymczasem inne miasta podobnej wielkości już od
wielu lat stosują strategie promocyjne
Przyjrzyjmy się bliżej sposobom, jakie wykorzystują miasta
podobne wielkością do naszego, by przyciągnąć turystów i wypromować się w Polsce i nie tylko.
PO PROSTU FESTIWAL

Stolica najmniejszego województwa w Polsce, promuje się jako
„Przebojowe Opole”. Trudno się temu dziwić, gdyż od 59 lat
organizowany jest tam corocznie Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Do tego nawiązuje logo miasta – kolorowe koło,
kojarzące się z płytą kompaktową, z narysowanymi liniami
w kształcie nuty. Przybywający tu mogą zwiedzić amfiteatr czy
Aleję Gwiazd. Jednak, jak czytamy w „Strategii Promocji Marki
Opole do roku 2022”, to nie tylko miasto muzyki.
Twórcy zwracają także uwagę na pozostałe miejsca kultury,
takie jak Teatr im. J. Kochanowskiego i Opolski Teatr Lalki
i Aktora, muzea, Filharmonia Opolska im. J. Elsnera, Galeria
Sztuki Współczesnej. W dokumencie czytamy również o atrakcyjności Opola dla inwestorów, ofercie dla studentów, a także
walorach rekreacyjnych – przepływającej przez miasto rzece
Odrze, wyspie Bolko oraz kamionkach.
PRECYZYJNY RADOM

Radom jest drugim największym miastem województwa mazowieckiego – liczy ponad 213 tysięcy mieszkańców. Twórcy
„Strategii Marki Radom” podkreślają, że z miastem kojarzą się
głównie pokazy lotnicze Air Show. Nie jest to jednak częste
myślenie – według robionych na potrzeby strategii badań, aż
54 procent Polaków nie ma żadnych konkretnych skojarzeń.
Hasłem promocyjnym miasta jest „Siła w precyzji”. Ma ono
podkreślać, że Radom to ośrodek gospodarczo-techniczny,
który specjalizuje się w przemyśle precyzyjnym – mieści się
tam między innymi fabryka broni „Łucznik”. W raporcie
czytamy także o propozycji edukacyjnej Radomia: według
12

ankietowanych, oferta akademicka konkuruje z Warszawą,
ale i z Kielcami. Najpopularniejszą uczelnią jest Politechnika
Radomska, gdzie studiować można rzadko spotykane kierunki, takie jak kolejnictwo i projektowanie odzieży i obuwia ze
skóry. Założeniem strategii promocji Radomia jest wizerunek miasta, jako dobrego miejsca na założenie i rozwijanie
działalności gospodarczej.
ANTYTEZA MIASTA

Gorzów Wielkopolski, jeden z dwóch głównych ośrodków
województwa lubuskiego, w swojej strategii promocyjnej decyduje się na odrzucenie swojej „wielkopolskości”, skojarzeń
z wielkim zatłoczonym miastem, a także przedstawiania go
jako stolicy regionu. Chce kojarzyć się z miejscem, w którym
można załatwić zarówno sprawy urzędowe, zrobić zakupy,
jak i odetchnąć. Twórcy strategii przedstawiają Gorzów jako
„przystań”, gdzie pogubieni życiowo ludzie mogą odpocząć
i zastanowić się nad dalszą życiową drogą. To także miasto artystyczne, odbywają się tu festiwale i koncerty artystów grających reggae, jazz i muzykę romską. Jak czytamy w końcowych
stronach raportu, ambicją Gorzowa jest być „antytezą miasta”.
***
Teraz pole do popisu mamy my. Trwają prace nad „Strategią
promocji Miasta Kielce 2030+”. Czym możemy przyciągnąć
uwagę mieszkańców oraz turystów do naszego miasta?
Przeprowadzone badania wskazują na potencjał walorów
przyrodniczych, kojarzonych z Kielcami drużyn sportowych,
zwłaszcza piłki ręcznej oraz powstający w Kielcach kampus
Głównego Urzędu Miar. Nasze miasto może poszczycić się
też organizowanym od 1974 roku Harcerskim Festiwalem
Młodzieży Szkolnej. Ale dlaczego w Kielcach „chce się żyć”?
dowiemy się dopiero po zakończeniu prac komisji.
14 SIERPNIA 2022

Zakończył się już kolejny turnus rehabilitacyjny „Razem Łatwiej”. W tym roku ponad 70-cio osobowa grupa niepełnosprawnych i opiekunów odpoczywała dwa tygodnie w malowniczym Sarbinowie nad Bałtykiem. Z satysfakcją i entuzjazmem
organizuję te wyjazdy od lat.
CZASY BYŁY TRUDNE

Skąd taki właśnie pomysł na spędzanie wolnego, wakacyjnego
i urlopowego czasu? W naszej diecezji wszystko zaczęło się od
wczasorekolekcji zorganizowanych po raz pierwszy w 1980
roku przez Sługę Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka, który
sam - mając wtedy blisko 80 lat - powołał duszpasterstwo osób
niepełnosprawnych i chorych. W 1986 roku tą charytatywną
ideą zaraził nas, wtedy studentów z WSP i Politechniki Świętokrzyskiej duszpasterz akademicki, ks. Bogusław Bodziony.
Organizowaliśmy regularne spotkania i wakacyjne wyjazdy dla
niepełnosprawnych i chorych. Czasy były trudne, integracja
w Polsce w powijakach. Trzeba było przecierać nowe szlaki.
Pierwsze turnusy w spartańskich warunkach na plebani w Sułoszowie, potem w Pińczowie w domkach kempingowych nad
zalewem. Msze święte w plenerze. Wszystkie możliwe bariery architektoniczne. Żadnych podjazdów, toalety i prysznice
wspólne, w podwórzu. Posiłki przygotowywaliśmy we własnym
zakresie w świetlicy na polu namiotowym. Totalna partyzantka.
Ale kilkudziesięciu niepełnosprawnych co roku czekało na ten
czas z utęsknieniem. My, opiekunowie też.
Ostatni turnus ks. Boguś zorganizował w 1991 roku, tuż przed
swoim wyjazdem do pracy na Sycylii. Nie mogłem się z tym
pogodzić, że to wspaniałe dzieło nie będzie kontynuowane.
Z grupą zapaleńców, błogosławieństwem bpa Mieczysława
Jaworskiego, pomocą kieleckiego MOPS-u i Caritasu zorganizowałem w 1992 roku pierwszy turnus. Do 1999 roku nasze
wczasorekolekcje odbywały się w Pińczowie. Co roku w czasie
turnusu organizowaliśmy jakąś ciekawą, całodniową wycieczkę
w Tatry, Pieniny czy Bieszczady. Dla naszych „wózkowiczów”
niemożliwe stawało się możliwe. Do tej pory się zastanawiam,
jak to wszystko się udało logistycznie poukładać.
Od 2000 roku zaczęliśmy jeździć do przystosowanych ośrodków rehabilitacyjnych. Raz było to Zakopane a potem już tylko
miejscowości nadmorskie.
ZROBIĆ COŚ DOBREGO

Na turnusach staramy się bardzo aktywnie spędzać czas. Jest
rehabilitacja, wspólne spacery, zakupy, plażowanie, spotkania
w kawiarni, wieczorki pogodne i taneczne, spotkania przy
ognisku z gitarą i śpiewem, wspólne podziwianie zachodów
słońca na plaży, udział w koncertach i wiele innych zwykłych
i niezwykłych wydarzeń, które później ciepło wspominamy.
Oczywiście oprócz atrakcji wczasowych, nie zapominamy
o duchu rekolekcyjnym wyjazdów. Codzienna Msza Święta,
koronka do Miłosierdzia Bożego, wspólne modlitwy na początek i koniec dnia. Niepełnosprawni zawsze bardzo sobie
chwalą obecność księdza i kleryków, którzy oprócz tego, że są
14 SIERPNIA 2022

opiekunami, to jeszcze służą rozmową i wsparciem duchowym.
To wszystko pozwala doładować akumulatory na cały rok.
Na pytanie: co z przyszłym rokiem? - odpowiadam, że jeśli tylko starczy zdrowia i sił, a przede wszystkim gdy znajdę grupę
gotowych na wyjazd, oddanych wolontariuszy - to czemu nie.
Dobrzy, serdeczni i bezinteresowni opiekunowie to podstawa
udanego wyjazdu.
A dla mnie osobiście bycie opiekunem na turnusach i ich organizowanie to taka konkretna możliwość zrobienia czegoś
dobrego dla innych i zawsze totalna zmiana tego, czym zajmuję
się na co dzień, taka odskocznia.

10/08/2022/PW

Razem łatwiej

materiał partnera

I chociaż nie jest łatwo, a wręcz z roku na rok coraz trudniej
to nie wyobrażam sobie, żeby inaczej spędzać urlop. I nie
przeszkadza mi to, czy pełnię taką czy inną funkcję publiczną.
Wiem, że gdybym zaprzestał organizowania tych turnusów
zawiódłbym bardzo wielu ludzi, szczególnie tych samotnych,
oglądających przez cały rok świat głównie przez okno swojego
mieszkania. Wciąż przy organizacji wyjazdów spotykam się
z życzliwą pomocą ludzi i instytucji. To też daje mi pozytywną
energię do działania bo „Razem Łatwiej” pokonywać wszelkie
przeszkody, trudności i ograniczenia, a nawet największą niepełnosprawność.

KRZYSZTOF MAREK SŁOŃ, Senator RP, PiS
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KRZYSZTOF LIPIEC

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Kieleckiego Prawa i Sprawiedliwości

Od 29 lipca Polacy mogą ubiegać się o tak zwane wakacje
kredytowe, czyli odroczenie spłaty raty kredytu hipotecznego
zaciągniętego w złotówkach. Wnioski można składać najpóźniej do dnia poprzedzającego datę spłaty raty.

– To jest bardzo korzystne rozwiązanie, które polega na tym,
że w tym roku, jak i w roku następnym, będzie możliwość
odroczenia spłaty kredytu hipotecznego. W tym roku będą
to dwa kwartały po dwa miesiące. Z kolei w następnym –
w każdym kwartale po jednym miesiącu. Co w sumie daje
osiem miesięcy. Oczywiście, ten kredyt trzeba będzie spłacić,
ale już nie będzie obciążenia w postaci dodatkowych opłat
czy odsetek – mówił poseł Krzysztof Lipiec.
Ponadto Polacy mogą również skorzystać z funduszu gwarancji kredytowych. To oferta skierowana przede wszystkim
do tych, którzy zaciągnęli kredyt, ale życie nie ułożyło im się
tak jak oczekiwali.
– Są trzy sytuacje, w których można skorzystać z tej pomocy
– kiedy jeden z członków rodziny otrzymuje status bezrobotnego, kiedy koszt kredytu jest większy niż połowa dochodów
w rodzinie, kiedy dochody na członka w rodzinie (po odliczeniu kredytu) są mniejsze niż 1200 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych i 1550 w przypadku pozostałych.
To jest bardzo korzystna oferta, w ramach której przez 36
miesięcy można otrzymywać po dwa tysiące złotych. To trzeba
oczywiście spłacić, ale dopiero po dwóch latach od ostatniej
raty i odbywa się to w 144 ratach – mówi poseł Lipiec.
Jeżeli dana osoba przez sto rat spłaca wszystko bezproblemowo to pozostałe 44 raty są umarzane.

Bezrobocie – rekordowo niskie
Na koniec czerwca stopa bezrobocia w powiecie kieleckim
wyniosła 6,2 procent. Nigdy w swojej historii nie była tak
niska. To o 0,4 punktu procentowego mniej niż w maju,
a względem stycznia spadek wyniósł aż 1,6.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach w lipcu zarejestrowanych było ponad 4,4 tysiąca osób.
– To jest naprawdę świetny wynik i czekamy na dalsze efekty
naszej pracy – mówi Magdalena Karwat-Kasińska, p.o. dyrektora PUP w Kielcach.
Instytucja nie ustaje w działaniach na rzecz poprawy sytuacji
na rynku pracy. Rozstrzygnięto nabór wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
– W ramach przeprowadzonego w czerwcu naboru otrzymaliśmy 104 wnioski. Komisja pozytywnie oceniła łącznie
71. Perełkami czyli innowacyjnymi pomysłami okazały się
usługi projektowania i wizualizacji wnętrz, specjalistyczne
projektowanie, usługi konserwacji gaśnic i sprzętu elektronicznego, a także wyroby jubilerskie i usługi szkoleniowe –
dodaje nasza rozmówczyni.
W dalszym ciągu nie maleje liczba składanych przez pracodawców wniosków o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Uzyskanie

Magdalena Karwat-Kasińska
p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Kielcach

POWIATOWY URZĄD PRACY
W KIELCACH

takiego oświadczenia umożliwia legalne zatrudnienie cudzoziemca. W samym lipcu do Powiatowego Urzędu Pracy
w Kielcach wpłynęło prawie 400 wniosków .

Y

14 SIERPNIA 2022

15

01/8/2022/PW

Weź wakacje od kredytu

nasze sprawy

Mają zaledwie dwa latka, obie pochodzą z Kielc, chorują na nowotwór, a ich marzeniem
jest… żyć. Mowa o Tosi Czarneckiej i Malwince Trojan, które choć nie są spokrewnione,
łączy tak wiele. Od miesięcy trwa dramatyczna walka o ich zdrowie, zbiórka pieniędzy
na ich leczenie i niepewność, co przyniesie jutro

Walcząca ze złośliwym guzem mózgu w czwartym stadium
Tosia przebyła już długą drogę. Najpierw leczyła się w Polsce,
a ponad półtora miesiąca temu wyjechała do Niemiec, gdzie
została poddana specjalistycznej terapii.
PRZED TOSIĄ NAŚWIETLANIA

Choć sytuacja nie jest prosta, w końcu widać światełko w tunelu.
„Efekty po otrzymanej (…) chemii dały się Tosi we znaki.
Nasza Mała Dzielna Wojowniczka miała słabe wyniki i w zeszłym tygodniu miała przetaczaną krew oraz przez trzy dni
podawane zastrzyki na leukocyty, teraz już do końca pobytu
w Essen powinno być w miarę OK, powinny być już tylko naświetlania”, czytamy w najnowszym wpisie pani Justyny, mamy
dziewczynki.
Tosia w końcu nabiera masy. Ostatnio przytyła 200 gramów,
a rodzice cieszą się nawet z najmniejszych postępów. Ponadto
rodzina w końcu jest w komplecie – do Niemiec przyjechała
nowonarodzona siostra dziewczynki.
„Od tygodnia jesteśmy w delikatnie zmienionym składzie, do
Tosi przyjechała siostra Marcelinka. (…) Obawialiśmy się, że
Tosia będzie się bardzo denerwować jak Marcelinka będzie
płakać, bo nie lubi płaczących dzieci, po prostu teraz w chorobie lubi spokój i ciszę wokół siebie, ale jest super, i tak musiał

nadejść kiedyś ten dzień, w końcu jesteśmy rodziną i nie da się
uniknąć siebie nawzajem”.
Ogólny stan dziewczynki jest dobry. „(…) wyjdzie za niedługo
ze spadków, myślimy, że będzie się miała jeszcze lepiej, będzie
trochę mniej rozdrażniona - jeszcze parę dni i tak powinno
być - oby organizm dał radę do końca i da - tak musi być”.
Zagraniczne leczenie Tosi można wesprzeć pod linkiem: www.
siepomaga.pl/tosia-czarnecka.
MALWINKA PO CHEMIOTERAPII

W przypadku chorującej na nowotwór złośliwy nadnerczy
Malwinki sytuacja jest rozwojowa. Dziewczynka póki co leczy się w Polsce, jednak po przebytej terapii rodzice planują
lot do USA, gdzie zostanie jej podana szczepionka przeciwko
wznowie neuroblastomy. Ta może kosztować nawet półtora
miliona złotych.
„Dokładną kwotę tej szczepionki poznamy dopiero po ostatnim
etapie leczenia w Polsce, po immunoterapii. Każdy przypadek
wyceniany jest indywidualnie przez Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center w Nowym Jorku. Boimy się tego, jaka będzie
ostateczna cena za życie naszej Malinki… Dlatego już teraz
błagamy o pomoc”, czytamy na stronie siepomaga.pl.
Malwinka przebywa obecnie w szpitalu w Krakowie. 5 sierpnia
otrzymała ostatnią dawkę chemioterapii. Czuje się raz lepiej,
raz gorzej. Jej rodzice mają nadzieję na szybki powrót do domu
i liczą, że zbiórka pozwoli im na dalsze leczenie córki. A póki co
na stronie siepomaga.pl udało się zgromadzić tylko niespełna
300 tysięcy złotych…
Kielczankę można wesprzeć pod linkiem: https://www.siepomaga.pl/malinka.

reklama

Radio eM Kielce zaprasza na cykl programów

„BOHATEROWIE Z ARMII KRAJOWEJ WALCZĄCY NA KIELECCZYŹNIE”
SŁUCHAJ AUDYCJI RADIOWYCH
od 22.07.2022 do 2.09.2022, w każdy piątek po godzinie 20.00
POWTÓRKI AUDYCJI
od 25.07.2022 do 5.09.2022, w każdy poniedziałek po godzinie 22.30
ODSŁUCHAJ AUDYCJE RADIOWE
na stronie internetowej em.kielce.pl/armiakrajowa
Programy w ramach zadania „Wdzięczni Bohaterom - Żołnierzom Armii Krajowej walczącym na Kielecczyźnie” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej.
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Stawką jest życie…

ekologia

Bezpiecznie na łonie natury
Wypoczynek na łonie natury ma wielu zwolenników. Trudno się dziwić
– tereny leśne dają nam mnóstwo możliwości takich jak spacery, jazda
konna, bieganie, a nawet nocowanie pod gołym niebem. Podczas tego
typu aktywności trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach

Las to środowisko przyjazne człowiekowi, ale do leśnej wyprawy należy się solidnie przygotować. I bezwzględnie przestrzegać jednej zasady: przyrodę i mieszkańców lasu traktować
z odpowiednim szacunkiem.
CHROŃ LAS

Pamietajmy, że w lesie to my jesteśmy gośćmi. Teren, na którym przebywamy trzeba więc zostawić w takim stanie, w jakim chcielibyśmy go zastać podczas naszej następnej wizyty.
Przysłużymy się w ten sposób zarówno roślinom jak i leśnym
zwierzętom.
- Śmieci, butelki, opakowania po przekąskach czy napojach
zawsze zabierajmy ze sobą. Nie hałasujmy, nie wjeżdżajmy na
drogi leśne, które nie są oznaczone tablicami informującymi, że
zostały one udostępnione do ruchu publicznego – przypomina
Paweł Kosin z Nadleśnictwa Daleszyce.
Wyprawy do lasu często łączymy z biwakami czy ogniskami.
Choć kiełbaski albo ziemniaki przypieczone na ogniu nie mają
sobie równych, to nie wolno rozpalać go w lesie lekkomyślnie.
- Ze względów przeciwpożarowych zabronione jest rozniecanie
ognia poza wyznaczonymi i zabezpieczonymi miejscami oraz
w odległości do stu metrów od ściany lasu. Warto w tym kontekście przypomnieć, że w całym kraju od ponad roku można
legalnie biwakować w ramach programu „Zanocuj w lesie”
– mówi Kosin.
Dzięki wspomnianemu projektowi, w każdym nadleśnictwie
wyznaczono rozległe obszary o powierzchni minimum 1500
hektarów, na których można spędzić noc rozbijając namiot
czy rozwieszając hamak między drzewami. Które obszary są
przeznaczone dla turystów można sprawdzić w aplikacji bdl.
lasy.gov.pl lub na stronie internetowej danego nadleśnictwa.
ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO

Ze względu na specyfikę terenów leśnych, na wyprawę na łono
przyrody trzeba się odpowiednio ubrać. Bez względu na po14 SIERPNIA 2022

godę, warto wybrać spodnie z długimi nogawkami. Zabezpieczymy w ten sposób nasze nogi nie tylko przed kolczastymi
pędami jeżyn czy pokrzywami, ale również stworzymy mechaniczną barierę dla kleszczy i komarów.
- Podobną rolę będzie spełniała również koszula czy bluza z długim rękawem. Odpowiednim na leśne ścieżki i dukty będą
też pełne buty, które zabezpieczą nasze stopy przed drobnymi
kamykami czy szyszkami – radzi Paweł Kosin.
Gdy poczujemy zew przygody i wyruszymy na wyprawę po
nieznanym kompleksie leśnym, warto wcześniej przejrzeć
mapy okolicy. Sprawdźmy, czy las przecinają oznakowane
szlaki wiodące do ciekawych miejsc i trzymajmy się podczas
wędrówki ich oznaczeń.
- Współczesna technologia pozwala również za pomocą popularnych aplikacji w telefonie lub urządzeniu GPS zaplanować
trasę. Godnym polecenia jest bezpłatna aplikacja bdl.lasy.gov.pl
pozwalająca nie tylko zaplanować naszą wycieczkę, ale również
poznać wiele szczegółowych informacji o danym fragmencie
lasu – wyjaśnia Kosin.
Gdy zgubimy drogę, możemy skorzystać ze wspomnianych
urządzeń, by ustalić naszą lokalizację. W takiej sytuacji warto
też odnaleźć charakterystyczny punkt w lesie – na przykład
kapliczkę, głaz narzutowy czy wyróżniające się kształtem lub
wymiarami drzewo. Gdy telefonicznie przekażemy te informacje miejscowym leśnikom, możemy liczyć na ich pomoc.
***
Nie każdy wie, że lasy zajmują niemal 30 procent powierzchni
Polski! W ciągu dwóch kwadransów bez trudu dotrzemy do
najbliższego kompleksu leśnego z każdego miejsca w kraju.
W naszym regionie do dyspozycji mamy wiele przepięknych
miejsc – tuż obok, na wyciągnięcie ręki. Zatem - do zobaczenia
na szlaku!
Artykuł został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
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- Bezpieczeństwo zewnętrzne nie jest nam dane raz na zawsze. Przedstawiona przed wybuchem wojny na Ukrainie
ustawa o Obronie Ojczyzny zakłada zwiększenie liczby żołnierzy. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo Polakom - mówi poseł Agata Wojtyszek, wiceprzewodnicząca
Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
Jak informuje poseł Wojtyszek, pod koniec lipca przysięgę
wojskową złożyło już ośmiuset ochotników.
- Wielu z nich podjęło decyzję o pozostaniu w wojsku jako
żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, łącząc służbę z pracą
zawodową. Ochotnicy mogą również podjąć zawodowe,
jedenastomiesięczne szkolenie, po którym uzyskują status
żołnierzy zawodowych. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest oczywiście płatna – wyjaśnia poseł Wojtyszek.
Jak dodaje, żołnierz może otrzymać wynagrodzenie w wysokości 4560 złotych, są też dodatkowe bonusy, takie jak
pierwszeństwo w naborze do zasadniczej służby wojskowej
czy do rekrutacji w administracji publicznej. Celem rządu
jest przede wszystkim zwiększenie liczebności polskiej armii.
- Chcemy, by w szeregach naszego wojska służyło trzysta
tysięcy żołnierzy, w tym dwieście pięćdziesiąt tysięcy żołnierzy zawodowych i pięćdziesiąt tysięcy żołnierzy WOT.

Agata Wojtyszek

Poseł na Sejm RP, PiS

To jest wielka siła. Za tym idzie konieczność dozbrajania
naszej armii. Ostatnio podpisano umowę na zakup czołgów
i samolotów. Mamy także podpisaną umowę z Koreą Południową i wkrótce będą napływać do nas stamtąd dostawy
uzbrojenia – podkreśla Agata Wojtyszek.

Gmina Nowiny się zmienia
Butikowy park, monitoring, poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni handlowych,
historyczna Izba Pamięci czy powstanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – tak, w ciągu dwóch
lat zmieni się gmina Nowiny. 1 sierpnia wójt Sebastian Nowaczkiewicz, podpisał z zarządem
województwa świętokrzyskiego umowy warte 13,5 mln zł.

- To kluczowa inwestycja, która zmieni charakter i podniesie
atrakcyjność naszej gminy. Dziś finalizujemy zadania zaplanowane
z poprzednim zarządem województwa i marszałkiem Adamem
Jarubasem, którym dziękuję za pozytywną ocenę wniosku, motywację i wstępną akceptację, która szczęśliwie doprowadziła nas
to rozpoczęcia prac- komentuje Sebastian Nowaczkiewicz, wójt
gminy Nowiny.
1 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego doszło do podpisania dwóch umów pomiędzy Seba18

stianem Nowaczkiewiczem, wójtem gminy Nowiny a Andrzejem
Bętkowskim, marszałkiem województwa świętokrzyskiego i wicemarszałek Renatą Janik.
- W Nowinach na działce, w miejscu dawnego przedszkola powstanie mały butikowy park, zostanie zmodernizowany plac handlowy
w Nowinach, a także instalacja świetlna przeszkodowa, na kominie
na terenach inwestycyjnych. W celu poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, w Nowinach zainstalujemy monitoring
– wylicza wójt. - W Gminnym Ośrodku Kultury „Perła” w Nowinach zostanie utworzona multimedialna ekspozycja w ramach
historycznej Izby Pamięci – dodaje. Wartość całkowita projektu
to: 13 mln 102 tys. zł, dofinansowanie: 3 mln 943 tys. zł.
Zostanie również wykonana ścieżka edukacyjno-przyrodnicza
w sąsiedztwie kamieniołomu Szewce. Projekt zakłada budowę 3
km ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie leśnym Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, obejmującej wierzchołki
Góry Malik, Góry Miejskiej oraz Okrąglicy. Koszt całkowity projektu: 578 tys. zł, wkład UE: 492 tys. zł. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach ZIT Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
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