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Będzie nowy szpital?
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OBRÓT W PRAKTYCE
Zarówno obrót gotówkowy, jak również bezgotówkowy mają 
swoje wady i zalety.
–  Coraz częściej mamy do czynienia z operacjami bezgotów-
kowymi. W sytuacjach nadzwyczajnych uaktywnia się jednak 
naturalna chęć do przechowywania zasobów gotówkowych 
w gospodarstwach domowych. Jest to najbardziej płynny 
pieniądz, dostępny od zaraz. Mamy nad nim kontrolę i nie 
potrzebujemy żadnego czasu na wejście w jego posiadanie. 
W przypadku pieniądza bezgotówkowego jesteśmy uzależ-
nieni od systemów informatycznych, terminali i tego co się 
dzieje w otoczeniu technologicznym. Z drugiej strony, łatwiej 
wówczas kontrolować poszczególne transakcje, co w przypadku 
gotówki może być zdecydowanie trudniejsze – podkreśla prof. 
Marek Leszczyński, ekonomista z Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach.
Tendencję do płacenia bezgotówkowego widać szczególnie 
wśród młodych osób.
– Coraz chętniej korzystamy z tej formy, ponieważ jest to 
wygodne. Są jednak tego minusy. Często tracimy kontrolę nad 
wysokością naszych wydatków – mówi Dominika z Zespołu 
Szkół Informatycznych w Kielcach.
U osób starszych jest inaczej. 
– Preferują gotówkę, co widać. To trochę syndrom poprzed-
niego systemu, kiedy nie ufano instytucjom bankowym – 
zauważa ekonomista. Według raportu NBP, w 2020 roku naj-
częściej wskazywaną metodą płatności była gotówka, której 
użyło 97,8% respondentów. Następne w kolejności były karty 
płatnicze z technologią zbliżeniową (75,6%).
Alternatywą dla pieniądza jest barter, czyli wymiana towaru 
lub usługi na inny towar lub usługę. Taka wymiana jest cza-

Obrót gotówkowy 
w Polsce
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Transakcje gotówkowe, bezgotówkowe, 
barter – sposobów na wymianę dóbr i usług 
jest w gospodarce wiele. Za emisję pieniądza 
odpowiedzialny jest Narodowy Bank Polski

sochłonna. Pieniądz skraca ten proces i ponadto zmniejsza 
koszty transakcyjne.  

FUNKCJA EMISYJNA NBP
Narodowy Bank Polski jest bankiem emisyjnym, co oznacza, że 
ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących 
prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Odpowiada także za 
płynność obiegu pieniądza, ustala wielkość emisji i wprowa-
dzanie go do obiegu. 
Znakami pieniężnymi są banknoty i monety, które emitowane 
są w dwóch grupach. Pierwszą, tworzą monety powszechnego 
obiegu, zaś drugie – kolekcjonerskie o niskich nakładach. Te 
o nominale 1 , 2  i 5 gr są wykonane z mosiądzu manganowego, 
zaś 10 , 20  i 50 gr oraz 1 zł– z miedzioniklu.  Monety 2 i 5 zł 
wykonane są z miedzioniklu (rdzeń monety 2 zł i pierścień mo-
nety 5 zł) oraz z brązalu (rdzeń monety 5 zł i pierścień monety 2 
zł). – Monety i banknoty kolekcjonerskie mają wartość nie tylko 
historyczną, ale i rynkową – dodaje prof. Marek Leszczyński.
Emisja monet kolekcjonerskich i okolicznościowych stanowi 
okazję do upamiętnienia ważnych historycznych rocznic i po-
staci oraz do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką 
i tradycją. Jednym z przykładów jest seria  „Wielcy polscy eko-
nomiści”. Monety kolekcjonerskie, uncjowe oraz okolicznościo-
we emitowane przez NBP dostępne są w kasach Oddziałów 
Okręgowych NBP, a w sklepie internetowym NBP Kolekcjoner 
można nabyć monety emitowane przez bank centralny. Do-
tychczas ukazało się ich ponad 450. 



Dziękujemy, że odpowiadacie Państwo na nasz apel o wsparcie Tygodnika eM. 
Jesteśmy wdzięczni za wszystkie, nawet najdrobniejsze regularne wpłaty. I pozwalamy 
sobie powtórzyć naszą prośbę raz jeszcze:
Od czternastu lat co tydzień oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Tygodnika eM. 
Chcemy nadal Państwu służyć. Nie musimy jednak wyjaśniać, jak trudne przyszły czasy, 
w szczególności dla bezpłatnego pisma. Obawiamy się, że wkrótce nie będzie nas stać 
na drukowanie naszego i Waszego tygodnika, bo ceny papieru na rynku światowym 
oraz koszty druku poszybowały dla nas zbyt wysoko, a wpływy z reklam zamieszczanych 
w gazecie ich nie pokrywają. W tej sytuacji niezbędnym warunkiem ukazywania się 
Tygodnika eM jest wsparcie finansowe, jakiego Państwo udzielacie. Zwracamy się więc 
z pełną nadziei prośbą o regularne, comiesięczne wpłaty, w wysokości przynajmniej 
dziesięciu złotych.
Tylko wspólnym wysiłkiem możemy spowodować, że tygodnik będzie się ukazywał tak 
jak do tej pory.

Redakcja Tygodnika eM

Szanowni Czytelnicy
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Współsfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 
na lata 2018–2030 PROO

Roraty z klimatem
Centrum Duszpasterskie „Wesoła54” powraca 
do inicjatywy sprzed pandemii: od poniedział-
ku do soboty, o godzinie 6:30, sprawowana 
jest Eucharystia w kościele przy ulicy Weso-
łej 54. Wspólnota przeżywa roraty tylko przy 
świetle świec, którym towarzyszą dawne 
pieśni i tradycyjne Rorate caeli. Pomysł, jak 
mówią jej członkowie, zaczerpnęli z kościo-
łów dominikańskich. Tematem tegorocznych 
kazań są kolejne wezwania Litanii do Imienia 
Jezus. Liturgii przewodniczyć będą zaproszeni 
goście, m.in. Biskup Kielecki Jan Piotrowski 
oraz profesorowie WSD w Kielcach. Po litur-
gii przewidziano… wspólne śniadanie. Każdy 
jest zaproszony.  /łc/

Remont opóźniony
Przebudowa skrzyżowania al. Solidarności 
z Tysiąclecia Państwa Polskiego i dalej ulicy 
Domaszowskiej powinna już dobiegać końca. 
Wykonawca złożył jednak wniosek o kolejny 
aneks terminowy. – Firma chce przedłużenia 
kontraktu do końca czerwca przyszłego roku. 
Dokument jest obecnie analizowany. Jeżeli 
chodzi o samą aleję Solidarności, to mamy 

Grudniowe atrakcje
Szóstego grudnia, już tradycyjnie, prezydent 
Kielc Bogdan Wenta wraz z najmłodszymi 
mieszkańcami odpali lampki na miejskiej choin-
ce. Nowością będzie Orszak Świętego Mikołaja, 
który przejdzie przez centrum. 11 grudnia Kiel-
ce odwiedzi świąteczna ciężarówka Coca-Coli. 
Dwa dni później, 13 grudnia, RMF FM zorga-
nizuje na kieleckim rynku akcję „Choinka pod 
Choinkę”, w ramach której do mieszkańców 
trafi kilkaset pachnących świątecznych drze-
wek. 23 grudnia na rynku odbędzie się wigilia 

zapewnienie firmy, że w grudniu udostępni 
dwie jezdnie do ruchu na wprost w pełnym 
przekroju, czyli każda z jezdni po dwa pasy 
ruchu. Tym samym zniknęłoby obecne, uciąż-
liwe zwężenie – informuje Jarosław Skrzydło, 
rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg 
w Kielcach.  /wk/

Osiem lat minęło
29 listopada 2014 roku odbył się ingres biskupa Jana Piotrowskiego do bazyliki katedralnej. – Zna-
łem Kielce bardzo dobrze. To co się wydarzyło osiem lat temu, to akty, za które jestem wdzięczny 
Bogu oraz ludziom. Oni sprawiają, że biskup nie jest samotną wyspą. Posługa odbywa się wśród 
ludzi oraz dla nich. Myślę, że zasiewając te ewangeliczne ziarna, jak apostołowie, nie staram się 
tego oceniać, ale widzę, że w czynieniu dobra nie należy ustawać. Będę dalej prosił Dobrego Boga 
za naszą diecezję i miasto – mówił biskup. Ordynariusz poprosił o modlitwę, aby nadal mógł być 
pasterzem według Chrystusowego Serca.  /łc/

Kielce…przedostatnie
Starachowice uplasowały się na pierwszym 
miejscu wśród gmin miejskich i miejsko-wiej-
skich w Rankingu Samorządów „Rzeczpospo-
litej”. Stolica regionu znalazła się na przed-
ostatnim miejscu w swojej kategorii, czyli 
miastach na prawach powiatu. Tutaj liderem 
jest Poznań, a tuż za nim Kraków i Gliwice. Na 
samym dole tabeli znajduje się Radom. Kiel-
ce zajmują 64. pozycję na 65 miast. Spośród 
gmin wiejskich najwyższą lokatę, jeśli chodzi 
o z nasz region uzyskała gmina Bieliny (15). 
Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest 
uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych 
w Polsce. Wśród badanych czynników znajdu-

je się trwałość ekonomiczna, środowiskowa, 
społeczna oraz jakość zarządzania.  /mł/
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Mecz w trakcie operacji
W Szpitalu MSWiA w Kielcach kibice nie prze-
gapią żadnego meczu na mundialu. Fani mogą 

Kwas u fryzjera
Wybita szyba w oknie, a na podłodze – sub-
stancja o drażniącym zapachu. Taki widok zastał  
29 listopada rano, właściciel jednego z salo-
nów fryzjerskich na Podkarczówce. Sprawcę 
zniszczeń nagrały kamery, był zamaskowany. 
Do dewastacji doszło 28 listopada, po godzi-
nie 21. - Na nagraniu widać mężczyznę, który 
wybija siekierą szybę w drzwiach i wrzuca do 
środka słoik. Jak się okazało, wewnątrz był kwas 
masłowy - substancja o bardzo drażniącym za-
pachu. Jej odór może utrzymywać się nawet pół 
roku i bardzo trudno się go pozbyć – mówi Anna 
Krawczuk- Maruszak, właścicielka salonu. Straty 
szacuje na ponad 10 tysięcy złotych. Każdy kto 

Pożar w szpitalu
Niebezpieczny poranek przeżyli 29 listopa-
da pacjenci i pracownicy Świętokrzyskiego 
Centrum Psychiatrii w Morawicy. W lecznicy 
doszło do pożaru. Ogień pojawił się w jednej 
ze szpitalnych sal, zajęły się dwa łóżka. Jesz-

Para wróciła
Do Kielc powrócił kolejny neon. Tym razem jest 
to „Para z parasolką”, która zawisła na gma-
chu Kieleckiego Centrum Kultury. Pół wieku 
temu reklamowała sklep odzieżowy przy ulicy 
Sienkiewicza, później zniknęła z przestrzeni 
miasta. W tym roku władze Kielc wyraziły jed-
nak zgodę na jej powrót. Neon został sfinan-
sowany z oszczędności pochodzących z insta-
lacji innego - „Koszykarza”, w ramach Budżetu 

„Pioruny” w Norwegii
Siły Zbrojne Królestwa Norwegii będą wypo-
sażone w systemy rakietowe „Piorun” – poin-

bowiem obejrzeć go nawet… w trakcie zabiegu. 
Placówka pochwaliła się niecodzienną usługą na 
swoim profilu w mediach społecznościowych. 
Dzięki znieczuleniu podpajęczynówkowemu 
pacjent mógł śledzić przebieg spotkania Walia-
-Iran. W przypadku tego typu zabiegu środek 
jest wstrzykiwany do dolnej części pleców. Po-
woduje to znieczulenie dolnej części ciała pa-
cjenta, więc nie odczuwa on bólu podczas ope-
racji i może pozostać przytomny.  /mł/

reklama

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

Z Klienta starych pierzyn,
 kołder, poduszek szyjemy 

nowe kołdry, poduszki

Kołdra puchowa zastąpi, drogie ogrzewanie domu

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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OKNA I DRZWIOKNA I DRZWI
NA KAŻDĄ KIESZEŃ

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

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

biuro@abe.kielce.pl
 www.abe.kielce.pl

integracyjna. Na płycie rynku staną stoły i ław-
ki, przy których mieszkańcy będą mogli usiąść 
i wspólnie zjeść posiłek.  /wk/

cze przed przybyciem na miejsce strażaków, 
pracownikom udało się je ugasić. Wspólnie 
z druhami OSP ewakuowano 20 pacjentów 
i pracowników centrum. W trakcie działań 
udzielono pomocy medycznej trzem osobom, 
ich obrażenia nie były poważne. Z nieoficjal-
nych informacji wynika, że ogień mógł podło-
żyć jeden z pacjentów.  /ar/

Obywatelskiego. Kolejnym krokiem ma być 
przywrócenie najbardziej charakterystycznego 
kieleckiego neonu – „Kota w butach”. Inicjaty-
wę można wesprzeć pod linkiem: https://zrzut-
ka.pl/neon.  /wk/

może pomóc w ustaleniu sprawcy, proszony jest 
o kontakt z policją.  /ar/

formowało skarżyskie „Mesko”. Umowa w tej 
sprawie została podpisana we wtorek, 29 listo-
pada, w Oslo. Norwegia jest kolejnym po Esto-
nii oraz Stanach Zjednoczonych krajem, który 
zdecydował się na zakup zestawów. W ramach 
wartego kilkadziesiąt milionów euro kontraktu, 
„Mesko” dostarczy kilkaset rakiet „Piorun” oraz 
zestawy startowe. Firma od lat ściśle współpra-
cuje z norweską firmą Nammo w zakresie amu-
nicji średniego kalibru, ale obecnie podpisana 
umowa jest pierwszą na dostawy tego typu 
uzbrojenia dla Sił Zbrojnych Norwegii.  /mł/

e-mail: radio@em.kielce.pl 

TELEFON 
interwencyjny 

Radia eM: 

41 349 50 40
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Co przyniósł Mikołaj?

Listy do świętego Mikołaja napisane, 
obrachunek z grzeczności uczyniony, 
pora na prezenty. O czym marzą nasze 
maluchy? Sprawdziliśmy dla Państwa

- Rodzice często decydują się również na różnego rodzaju 
klocki, oczywiście od lat prym wiedzie Lego. To również 
wszelkiego rodzaj układanki, puzzle; wybór wśród  takich 
zabawek jest ogromny – uzupełnia nasza rozmówczyni 
i dodaje, że stosunkowo tanim prezentem są wspomniane 
puzzle. W zależności od liczby elementów, zapłacimy za nie 
od 20 do 60, 70 złotych. 

A DLA MALUCHA…
Maty edukacyjne, grzechotki, duże klocki,  misie… wybór 
zabawek dla niemowlaków czy małych dzieci nie ustępuje 
w niczym temu dla nieco starszych. Co w tej kategorii kró-
luje na Mikołaja?
- To na pewno duże klocki – przeważnie drewniane albo 
gumowe, bo raczej odchodzimy od plastiku. Popularne 
są kółeczka, które się na coś zakłada, dopasowywanie par 
układanek, cyferki do układania. Rodzice od najmłodszych 
lat chcą przemycać dzieciom zabawki edukacyjne. Chętnie 

Pluszaki, puzzle, planszówki, książki, a może lalki? Zabawki, 
o które proszą dzieci są najróżniejsze, bo ich kreatywność 
w tej materii jest jak Wszechświat: nieustannie się rozsze-
rza. Ale na szczęście handel wychodzi jej naprzeciw, choć 
nie jesteśmy do końca pewni czy za nią nadąża. W każdym 
razie w kwestii Mikołajek dzieje się.

EDUKACJA PRZEZ ZABAWĘ
Zabawki mają nie tylko sprawiać frajdę, ale i nieść wartość 
edukacyjną – jak się okazuje, z takiego założenia wychodzą 
współcześni rodzice. I posiada to odzwierciedlenie w doko-
nywanych przez nich wyborach w sklepach z zabawkami.
- Mniej więcej od dwóch lat widzimy duży powrót do książek. 
Rodzice sięgają po różne lektury, są na bieżąco z nowościami 
i starają się rozwijać u najmłodszych dzieci zamiłowanie do 
czytania. Popularne są książeczki sztywnostronnicowe oraz 
tradycyjne wierszyki z morałem – wymienia Anna Kolus 
z Centrum Zabawek w Kielcach.
W kategorii książek dla najmłodszych, niekwestionowanym 
zwycięzcą jest seria „Kici Koci”. Dzieci pokochały również 
„Pucia” i „Misia Pracusia”. Nieco starsi czytelnicy chętnie 
wybierają „Przygody Kubusia Puchatka”, „Pippi Pończo-
szankę”, serię o Muminkach, a także wiersze Juliana Tuwima 
czy Jana Brzechwy. 
A ile takie książeczki kosztują rodziców? Lektury dla naj-
młodszych, ze sztywnymi kartkami, są przeważnie od około 
30 do 70 złotych. Za tradycyjne książki zapłacimy od kilku-
nastu do trzydziestu, czterdziestu złotych.
- Wracamy także do planszówek - aktywności które angażują 
całą rodzinę. Takie prezenty wybieramy także po to, by spę-
dzić wspólnie czas. Wiele dzieci ma styczność z reklamami 
w telewizji czy w Internecie. Później proszą świętego Mi-
kołaja o to, co im się tam spodobało. Często to lalki Barbie, 
interaktywne pluszaki albo zdalnie sterowane samochodziki 
– wymienia Anna Kolus.
Ile rodzice wydadzą na takie przyjemności? Gry planszo-
we mieszczą się w przedziale mniej więcej 30 -100 złotych. 
Ceny lalek Barbie zaczynają się od 50 złotych i sięgają nawet 
300 złotych. Podobnie jest ze zdalnie sterowanymi samo-
chodzikami. Jeszcze droższe są na przykład interaktywne 
zabawki. Musimy na nie przeznaczyć od około 200 do nawet  
400 złotych.
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wybierają na przykład Lego Duplo z motywami zwierząt, 
dinozaurów, świętego Mikołaja. Nadal królują też klasyki 
– stwierdza Anna Kolus. 
Za klocki dla malucha zapłacimy od około 60 złotych do 
nawet 400. Koszt układanek czy puzzli to przedział od około 
30 do 70 złotych. 
Od lat dzieciaki uwielbiają zabawki z motywami swoich 
ulubionych bajek, ale Świnka Peppa, Psi Patrol, Bing czy 
Smerfy raczej odeszły już do lamusa.
- Takie zabawki najczęściej przybierają formę pluszaków 
albo zabawek interakcyjnych. Jeśli chodzi o Kicię Kocię, 
małe dzieci pokochały książeczki o jej perypetiach. Głów-
nie dlatego, że przybliżają one codzienność, znaną także 
maluchom. Kupują je rodzice dla maluszków, ale i starszych 
dzieci. Do tego są pluszowe misie z głównymi bohaterami 
bajeczek – uzupełnia.
Do innych, chętnie wybieranych prezentów dla małych 
dzieci należą rowerki biegowe, hulajnogi z trzema kółka-

mi, jeździki i pchacze, czyli zabawki angażujące maluchy 
ruchowo. Coraz większą popularnością cieszą się także 
personalizowane gadżety.

MIKOŁAJ W DOMU!
A może by tak z okazji Mikołajek zaprosić świętego do na-
szego domu? To kolejna propozycja, która uraduje niejedno 
dziecko.
- Nasz święty Mikołaj tradycyjnie wyposażony jest w worek 
pełen prezentów i obdarowuje nimi grzeczne dzieci. Spo-
tkaniu towarzyszy niezwykła, radosna atmosfera. Podczas 
wizyty, podarunki może otrzymać nawet kilkanaścioro 
maluchów. Jest wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie 
wierszyków – opowiada Mateusz Lutwin, właściciel firmy 
MAT-ART.
Jak się okazuje, maluchy w trakcie spotkania z Mikołajem są 
zawsze ogromnie zainteresowane jego życiem prywatnym 
oraz tym, jak funkcjonuje fabryka prezentów i co w wolnym 
czasie robią elfy i renifery. Święty cierpliwie odpowiada na 
nawet najbardziej dociekliwe pytania. Cena takiej wizy-
ty zaczyna się od około 150 złotych, może ona wzrosnąć 
w zależności od liczby dzieci, a także w czasie świąt Bożego 
Narodzenia i innych dni świątecznych.
Coraz bardziej popularne stają się także wizyty świętego 
Mikołaja…online. Przeważnie jest to spersonalizowany 
film z życzeniami od pana, który się w niego wcielił, prze-
znaczony dla konkretnego malucha. Koszt takiej usługi to 
około 70 złotych.
Nie zmienia to w niczym faktu, że od lat tradycją jest prze-
bieranie się za świętego Mikołaja. Tata, wujek czy dziadek 
w wyjątkowym czerwonym stroju, z doklejoną siwą brodą, 
sztucznym brzuchem i workiem pełnym prezentów może 
zrobić większe wrażenie niż najbardziej wyspecjalizowany 
wodzirej. 
Tutaj kluczem będzie oczywiście odpowiednio dobrany 
strój. Jeśli nie mamy odpowiedniej dozy kreatywności 
i czasu, by samemu stworzyć wyjątkową kreację, możemy 
skorzystać z wypożyczalni. Koszt wypożyczenia stroju dla 
osoby dorosłej na dobę to około 45 złotych.

***
Prezent marzeń to niewątpliwie nieodłączny element Mi-
kołajek. Ale – pamiętajmy - przecież nie najważniejszy. 

Co przyniósł Mikołaj?

Listy do świętego Mikołaja napisane, 
obrachunek z grzeczności uczyniony, 
pora na prezenty. O czym marzą nasze 
maluchy? Sprawdziliśmy dla Państwa

reklama

INFORMUJE
Przypominamy że od czwartku 1 grudnia 2022 roku w związku z przebudową skrzyżowania ulic Jagiellońskiej z Karczówkow-
ską w Kielcach czasowej zmianie uległy trasy przejazdu autobusów linii 28 oraz 108.
•  autobusy podmiejskiej linii 28 od ulicy Żytniej zostały skierowane w obu kierunkach ulicami Grunwaldzką i Jagiellońską 

(bez wjazdu w ulicę Mielczarskiego i Karczówkowską). 
•  autobusy linii 108 jadące od ulicy Żytniej w kierunku osiedla Ślichowice zostały skierowane ulicami Mielczarskiego,  

           Krakowską i Jagiellońską (bez wjazdu w ulicę Karczówkowską). Na ulicy Mielczarskiego obowiązuje dodatkowy 
przystanek zlokalizowany na odcinku od skrzyżowania z Karczówkowską do ulicy Krakowskiej. W relacji z osiedla  
Ślichowice w kierunku Bukówki autobusy linii 108 zostały skierowane ulicą Grunwaldzką do ulicy Żytniej.
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Węgiel – gdzie i za ile?

Będzie łatwiej dojechać
nym, ale także Ogrodzie Botanicznym – przypomina Jarosław 
Skrzydło, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Kiel-
cach.
Od 1 grudnia została zamknięta wschodnia jezdnia ulicy Ja-
giellońskiej w obrębie skrzyżowania oraz ulica Karczówkowska 
na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do Szkolnej.
– Ruch na ulicy Jagiellońskiej w obu kierunkach odbywa się 
jezdnią zachodnią (od strony Ogrodu Botanicznego). Na skrzy-
żowaniu Jagiellońskiej z Kamińskiego zostało wyznaczone mini 
rondo. Ponadto sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych 
przy DPS została przełączona w tryb żółty pulsacyjny. Myślę, 
że taka organizacja ruchu będzie obowiązywać przez miesiące 
zimowe – wyjaśnia Skrzydło.
Czy jest sens rozpoczynać inwestycje w zimie? 
– Jest – odpowiada rzecznik MZD. – Robót do wykonania jest 
ogrom. Dopóki warunki atmosferyczne pozwalają, wykonawca 
przebuduje instalacje podziemne. Można to bez problemu zro-
bić w takich warunkach atmosferycznych jak obecnie, a nawet 
dużo gorszych. Po zakończeniu robót sieciowych wykonawca 
przystąpi do prac stricte drogowych – kwituje.
Remont skrzyżowania potrwa do marca 2024 roku. 
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Pierwszego grudnia w Kielcach rozpoczął się remont skrzy-
żowania ulic Jagiellońskiej, Karczówkowskiej i Kamińskiego. 
To kolejna bardzo ważna inwestycja w mieście, dzięki której 
poprawi się między innymi dojazd do szpitali.
– To przebudowa wręcz strategiczna w kontekście obiektów, 
które się tam znajdują. Mowa przede wszystkim o Świętokrzy-
skim Centrum Onkologii i Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

Miasto podpisało umowy z lokalnymi składami węgla, 
które będą dystrybuować surowiec dla mieszkańców 
Kielc po preferencyjnej cenie. Podało również infor-
macje o skróconym terminie przyjmowania wniosków. 
Te będzie można dostarczać tylko do… 5 grudnia, a nie 
jak wcześniej zapowiadano – do 31.
– Miasto Kielce zmuszone jest do skrócenia terminu 
składania wniosków z uwagi na to, że umowa z pod-
miotem wprowadzającym do odbioru, jakim jest Polska 
Grupa Górnicza, warunkuje zakup węgla kamiennego 
w cenie preferencyjnej i następnie jego sprzedaż upraw-
nionym osobom w terminie obowiązywania umowy, 
to jest do dnia 31 grudnia 2022 – informuje Marcin 
Januchta, rzecznik prasowy prezydenta Kielc.
Przypomnijmy, że wniosek jest dostępny na stronie in-
ternetowej www.kielce.eu lub bipum.kielce.eu. Można 
go złożyć w wersji papierowej w kieleckim Urzędzie 
Miasta, w pokoju numer dwanaście lub przy ulicy Stry-
charskiej 6, w pokoju numer dwanaście, od poniedział-
ku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Dokument moż-
na złożyć również elektronicznie, za pośrednictwem 
portalu ePUAP. 
– Obecnie wnioski są rozpatrywane pod kątem spełnie-
nia warunków formalnych i merytorycznych. Po pozy-
tywnej weryfikacji, zgodnie z procedurą, wnioskodawcy 
zostaną zaproszeni do podpisania umowy i wniesienia 

opłaty – dodaje Januchta. Cenę zakupu węgla w Kielcach 
ustalono na 1950 złotych. Mieszkańcy będą mogli go 
nabyć pod następującymi adresami: Piwowarska 24A, 
tel. 41 332 52 53; Hauke Bosaka 8, tel. 661 628 700; 
Leśniówka 70A, tel. 41 361 76 32; Kolberga 2, tel. 41 
368 34 24. 
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Razem przeciwko przemocy
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Osoby dotknięte przemocą nie są 
pozostawione same sobie. Od wielu lat 
wspiera je chociażby Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Kielcach, który już 
po raz szesnasty włącza się w kampanię 
społeczną „Biała wstążka”. Robi to pod 
hasłem „Razem przeciwko przemocy 
w rodzinie”

Kampania „Biała wstążka” to największa na świecie akcja, 
która ma przeciwdziałać przemocy, przede wszystkim wobec 
kobiet. Obecnie jest prowadzona w ponad sześćdziesięciu 
krajach, w tym również w Polsce. W Kielcach potrwa do 
dziesiątego grudnia.

WCIĄŻ POWSZECHNY PROBLEM
– Już przekonaliśmy się, że po takich inicjatywach społe-
czeństwo reaguje i o wiele śmielej zgłasza różne przypadki 
agresji na przykład u sąsiadów – mówi Magdalena Gości-
niewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Kielcach.
Pani dyrektor twierdzi, że skala przemocy każdego roku 
utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie, choć 
ostatnio widać lekką tendencję spadkową: – W tym roku na 
koniec października mieliśmy zgłoszone około dziewięćset 
przypadków agresji, ale bywały lata, w których mieliśmy  
tysiąc pięćset zgłoszeń.
Kampania potrwa w sumie szesnaście dni, szczelnie wy-
pełnionych przeróżnymi spotkaniami, warsztatami oraz 
rozmowami, w które – oprócz terapeutów i psychologów 
– bardzo mocno angażują się również władze wojewódzkie, 
nauczyciele, lekarze oraz policjanci. – W ramach „Białej 
wstążki” realizujemy różne projekty, chociażby „Szkołę dla 
rodziców”, mamy dyżury przy telefonach zaufania, a w na-
szych placówkach czekają specjaliści. W tym roku zostanie 
między innymi zorganizowana superwizja dla profesjona-
listów w zakresie przeciwdziałania agresji w rodzinie oraz 
szereg szkoleń wzmacniających kompetencje osób współ-
pracujących z ofiarami przemocy. Nie zabraknie też zajęć 
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – wylicza Grażyna 
Pisarczyk, kierownik specjalistycznego ośrodka wsparcia 
dla ofiar przemocy w rodzinie MOPR Kielce.

NAJBARDZIEJ BOLI W DOMU
Symbol akcji to oczywiście biała wstążka, a jej ambasadora-
mi są mężczyźni, którzy mają uświadamiać innym, że mają 
przede wszystkim wspierać i chronić swoich bliskich, a nie 
stosować wobec nich przemoc. – Pierwsze kampanie in-

augurowaliśmy w sali Urzędu Stanu Cywilnego, czyli tam, 
gdzie ludzie nie tylko składają sobie przysięgi wierności 
i miłości, ale też deklarują założenie rodziny oraz chęć 
wspólnego wychowania dzieci. Później jednak bywa różnie. 
Życie w wielu rodzinach staje się przekleństwem z powodu 
narastającej przemocy ze strony najbliższych. A taka prze-
moc najbardziej boli – przekonuje senator Krzysztof Słoń.

LIDERZY DOBRYCH PRAKTYK
O tym, jak groźnym zjawiskiem jest przemoc i jak wiele 
znaczy reakcja osoby trzeciej, najlepiej wiedzą nagrodzeni 
podczas inauguracji kampanii liderzy dobrych praktyk. Ho-
norowe wyróżnienie otrzymał Mateusz Gadawski – kon-
sultant, pedagog, specjalista w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, pracownik MOPR i specjalistycznego 
ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w Kielcach. Superlide-
rem został Tomasz Bochnacki, zaś liderami: Konrad Jarząb, 
Adam Jończyk, Dariusz Kucharski, Monika Majkowska, Ma-
rzena Nowak, Sylwia Przysucha, Agnieszka Stoińska, Kamil 
Stodulski, Jacek Wawrzycki i Iwona Widłak.
Przy okazji kampanii przypominamy, że w Kielcach funk-
cjonują dwa całodobowe telefony zaufania: 195 13 i 195 25. 
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Trwają  starania o utworzenie w Kielcach szpitala uniwersyteckiego. To inicjatywa 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, mająca być prawdziwym przełomem 
w świętokrzyskiej opiece zdrowotnej. Czy ta długo wyczekiwana inwestycja 
w końcu nabierze rozpędu?au
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Czy w Kielcach 
powstanie szpital uniwersytecki?

Pytanie jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, jesteśmy 
jedynym województwem, w którym taki szpital nie funkcjo-
nuje. Po drugie – jak pokazują przykłady innych miast – tego 
typu ośrodek to impuls i wzór dla innych placówek, będący 
zarazem miejscem, w którym rozwija się medycyna, a przede 
wszystkim rośnie poziom opieki nad pacjentem. 

MOŻEMY TYLKO ZYSKAĆ
Choć nie było to łatwe, w 2015 roku w Uniwersytecie Jana 
Kochanowskiego w Kielcach otwarto studia na kierunku 
lekarskim. Wydarzenie skłaniało do refleksji zarówno nad 
poziomem kształcenia, jak i nad infrastrukturą niezbędną 
do nauki. Nieustannie pojawiał się też temat uruchomienia 
szpitala uniwersyteckiego. Obecnie zalążkiem takiego roz-
wiązania jest współpraca naszej uczelni z poszczególnymi 
placówkami medycznymi.
– Prowadzimy dydaktykę w oparciu o Wojewódzki Szpital 
Zespolony, Szpital Miejski, Szpital MSWiA i Szpital w Czer-
wonej Górze. Nie opieramy się jednak o wszystkie oddziały. 
Utworzyliśmy, w porozumieniu z dyrekcją, specjalne kliniki. 
Funkcjonuje tam wykształcona kadra, która stale się rozwija. 
Kierownikiem danego oddziału jest osoba posiadająca stopień 
naukowy. Dobrym przykładem jest również współpraca ze 
Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Zależy nam na tym, aby 
wspólnie starać się o odpowiedni poziom kształcenia, w takich 

miejscach prowadzimy bowiem badania naukowe. To służy 
poprawie jakości usług medycznych. Powstanie szpitala uni-
wersyteckiego z pewnością usprawniłoby ten proces  – mówi 
prof. Dorota Kozieł, prorektor ds. medycznych Collegium 
Medicum UJK.
Byłaby to bowiem odrębna jednostka, posiadająca swoją 
strukturę. Jej funkcjonowanie w zakresie działalności badaw-
czej wspierałby - również finansowo – uniwersytet. 
– Mielibyśmy większą swobodę w kwestii inwestycji w sprzęt, 
sale dydaktyczne i zaplecze socjalne, ale również w zatrud-
nianiu odpowiedniej kadry. Przy okazji chciałam zapewnić 
obecny personel szpitali, że niczego nie stracą, a jedynie na 
tym zyskają. To przecież szansa na rozwój i bezpieczeństwo 
finansowe – zapewnia nasza rozmówczyni. 
Na powstaniu szpitala uniwersyteckiego skorzysta nie tylko 
kierunek lekarski, ale również przyszli dietetycy, pielęgniarki 
i fizjoterapeuci. W tych zawodach także znacznie ważniejsza 
od wiedzy teoretycznej jest praktyka. 

IMPULS DLA REGIONU I MIASTA
Siedem lat temu kierunek lekarski uruchomiono również 
w Rzeszowie i Zielonej Górze. W odróżnieniu od naszej stolicy 
regionu, tam już prężnie działają szpitale kliniczne, zarządzane 
przez uczelnie. Z kolei Katolicki Uniwersytet Lubelski stara 
się o taką placówkę i to mimo faktu, że kształcenie przyszłych 
lekarzy jeszcze nie zostało tam rozpoczęte. 
– Nasza inicjatywa oczywiście wiąże się z otworzeniem u nas 
kierunku lekarskiego – tłumaczy prof. Stanisław Głuszek, rek-
tor UJK.  - To pomogłoby w realizacji platformy medycyny 
akademickiej. Szpital będzie spełniał ważne funkcje, bo to 
miejsce wdrażania nowych technologii i rosnącego postępu 
nauk medycznych. Z pewnością posłuży również wszystkim 
mieszkańcom miasta i regionu. Jego zadaniem będzie także 
rozwijanie i poszerzanie specjalizacji. Ważnym problemem jest 
również prowadzenie badań klinicznych. Warto pamiętać, że 
dydaktyka medyczna to niezwykle istotny aspekt kształtowania 
postaw lekarzy i pielęgniarek. Musimy mieć ku temu odpowied-
nie warunki. Na bazie innych szpitali nigdy nie osiągnęlibyśmy 
takiego poziomu – dodaje prof. Głuszek.
We wrześniu 2022 roku swoje pierwsze posiedzenie miał Spo-
łeczny Komitet na rzecz utworzenia placówki. Jego inicjatorem 
i przewodniczącym jest poseł Krzysztof Lipiec, pełnomocnik 
Prawa i Sprawiedliwości w Kielcach i powiecie kieleckim.

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek  rektorUJK 
Krzysztof Lipiec, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes 
Kieleckiego Prawa i Sprawiedliwości.
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Czy w Kielcach 
powstanie szpital uniwersytecki?
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– Taka lecznica to przede wszystkim prestiż. Kierunek lekar-
ski jest dla nas oczkiem w głowie. Uczelnia dysponuje odpo-
wiednią bazą i osiąga dobry poziom kształcenia, ale to nie są 
łatwe warunki. Chcemy, by powstał szpital uniwersytecki, 
ale potrzebujemy wsparcia ze strony władz województwa 
i miasta. Jestem ambasadorem tego przedsięwzięcia i mocno 
wspieram tę inicjatywę. Jako komitet, wystąpiliśmy z propo-
zycją do marszałka, aby teren po dawnym szpitalu przy ulicy 
Langiewicza został przekazany na ten cel. Czekamy na dobre 
decyzje – mówi poseł Lipiec.

GDZIE BUDOWAĆ?
Wspomniana lokalizacja jest jedną z kluczowych spraw na 
tym etapie inwestycji: – Czekamy na decyzję. W między-
czasie prowadzimy dialog z władzami województwa. Mam 
przekonanie, że niebawem zostaną zakończone sukcesem. 
Wówczas możemy podejmować kolejne działania. Jesteśmy 
po rozmowach z Adamem Niedzielskim, ministrem zdrowia 
i Przemysławem Czarnkiem, ministrem edukacji i nauki. Uni-
wersytet został pochwalony za tę inicjatywę. Będziemy czynić 
wszystko, aby pozyskać na ten cel odpowiednie pieniądze. 
W sferze koncepcyjnej województwo posiada opracowania 
dotyczące planów budowy. Projekt leży na półce i jest do 
wykorzystania. To zminimalizowałoby koszty – podkreśla 
poseł Krzysztof Lipiec.
Poziom kształcenia na uczelni jest silnym argumentem za 
powstaniem szpitala uniwersyteckiego. Studenci medyny 
z UJK zajęli bowiem trzecie miejsce w kraju pod względem 
wyników z jesiennego Lekarskiego Egzaminu Końcowego. 
– To dla nas chluba, ale również wyraz  naszych starań i aktyw-
ności jeśli chodzi o jakość kształcenia. Warto jeszcze dodać, że 

tego typu placówki są pewnym wzorcem dla innych – dodaje 
prof. Stanisław Głuszek.

WSPARCIE SAMORZĄDOWCÓW
W powstaniu szpitala uniwersyteckiego ważną rolę odgrywa 
regionalny samorząd. Przewodniczący Rady Miasta i Sejmiku 
Województwa są zgodni – taka placówka to ogromna szansa 
dla Ziemi Świętokrzyskiej i stolicy regionu. 
– To przedsięwzięcie strategiczne. Przez lata staraliśmy się 
o kierunek lekarski, a dziś myślimy o kolejnym kroku. Chodzi 
o to, aby przyszli lekarze mogli się kształcić na światowym 
poziomie. Jako samorząd, jesteśmy otwarci na wszelką współ-
pracę i zapewniamy o naszym wsparciu. Warto pamiętać, że 
taki szpital będzie również gwarancją pozostania w naszym 
regionie zdolnych lekarzy. To wielkie wyzwanie, któremu mu-
simy sprostać. Nie możemy w tym temacie niczego zaniedbać. 
Inwestycja nie będzie jednak łatwa – mówi Andrzej Pruś, 
przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 
a zarazem członek wspomnianego Komitetu Społecznego. 
– Miasto ma duże możliwości, dotyczące współpracy przy 
tej inicjatywie. To podniosłoby potencjał Kielc i sprawiło, że 
nawet najbardziej skomplikowane przypadki chorób i urazów 
mogłyby być leczone u nas. Cieszymy się, że mamy doskona-
łego partnera jakim jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
– dodaje Jarosław Karyś, przewodniczący Rady Miasta Kielce, 
którzy również zasiada w gremium popierającym przedsię-
wzięcie.
Oprócz koncepcji powstania nowego szpitala przy ulicy Lan-
giewicza rozważanych jest kilka innych wariantów. To także 
uczynienie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego szpitalem 
uniwersyteckim lub wykup Szpitala Kieleckiego .

Czy w budynku po „szpitaliku” powstanie szpital uniwersytecki?
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Polskie lasy pełnią różne funkcje: przyrodnicze, gospodarcze i społeczne. 
By przygotować je na skutki zmian klimatu, leśnicy sadzą coraz więcej lasów 
liściastych. Doskonalą system ochrony przeciwpożarowej i dbają o stan lasów 
oraz ich odporność korzystając z nowych technologii. Działają na rzecz 
bioróżnorodności realizując projekty ochrony przyrody i małej retencji wodnej. 
Leśnicy przygotowują lasy na skutki zmian klimatu, tak by nadal pełniły one 
swoje funkcje.

negatywny wpływ zabiegów na środowisko: ochrona drzew dziupla-
stych, z gniazdami ptaków, mających wpływ na bioróżnorodność. 
Technologie prac są jak najbardziej bezpieczne dla ludzi i środowiska, 
a gospodarka leśna prowadzona zgodnie z międzynarodowymi stan-
dardami i certyfikatami zrównoważonej gospodarki leśnej.
Podczas prowadzenia gospodarki leśnej różne są funkcje prac i pro-
wadzonych cięć. Wynikają one z potrzeb drzewostanów i odnowienia 
lasu. Są to działania z zakresu pielęgnacji lasu, aby zapobiec nieko-
rzystnym zjawiskom, odnowienia lasu, przebudowa lasu – sadzone są 
dęby i buki w miejsce sosny. Podczas tych prac dochodzi do czasowych 
przekształceń szaty roślinnej, ale każdy las jest odnowiony – przez sa-
dzenie lub naturalnie (np. jodła). Drzewa wycinane są też ze względów 
bezpieczeństwa – przy drogach, szlakach turystycznych i ścieżkach 
edukacyjnych, także w rezerwatach przyrody w uzgodnieniu z insty-
tucjami ochrony przyrody, gdy zachodzi konieczność reakcji w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Warto zaznaczyć, że 
drzewostany jodłowe są użytkowane stopniowo, w miarę potrzeb 
odnowienia, inaczej niż w drzewostanach sosnowych, często aby 
je odnowić konieczne i właściwe są cięcia zupełne.
W planowaniu prac są dostrzegane i uwzględniane zapisy dokumen-
tów opracowanych dla form ochrony przyrody, w lasach ze statusem 
ochronnym modyfikowane są metody gospodarowania. Cześć wy-

Lasy Państwowe – Lasy dla klimatu

Lasy wokół miasta Kielce, Pasmo Posłowickie.

PLAN NA LAS 
– RZECZ O PLANIE URZĄDZENIA LASU
Wszystkie prace w lasach prowadzone są zgodnie z przepisami pra-
wa, w szczególności ustawą o lasach, która obliguje nadleśniczego 
do prowadzenia gospodarki leśnej i określa jego obowiązki, w tym 
odpowiedzialność za stan lasu i aktach prawnych z nią powiązanych. 
Nadleśniczy prowadzi gospodarkę leśną, w tym pozyskuje drewno, 
zgodnie z planem urządzenia lasu (PUL), którego integralną część 
stanowi program ochrony przyrody. Plan jest opracowywany na 
okresy 10-letnie przez niezależne podmioty zatrudniające ekspertów 
w dziedzinie leśnictwa i ochrony przyrody. Plan zatwierdzany jest 
przez ministra właściwego ds. środowiska.
Wynikający z PUL plan pozyskania drewna jest ustalany przez nie-
zależny podmiot na podstawie wyliczeń i zgromadzonych danych 
inwentaryzacyjnych oraz szerokich konsultacji i uzgodnień. Biorą 
w nich udział zarówno przedstawiciele społeczeństwa, jak i wiele 
instytucji, na czele z tymi, które zajmują się ochroną przyrody. Za-
równo Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny opiniują pozytywnie projekt planu 
urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Respektowane są także przepisy wynikające z ustawy o ochronie 
przyrody, wprowadzone są procedury minimalizujące ewentualny 
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Lasy Państwowe – Lasy dla klimatu

jątkowo cennych lasów jest wyłączonych z użytkowania wewnętrzną 
procedurą LP. 

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA 
TURYSTYCZNEGO DLA NADLEŚNICTW KIELCE, 
DALESZYCE I ZAGNAŃSK
W związku ze szczególnym znaczeniem lasów dla miasta Kielce 
i jego mieszkańców, różnymi potrzebami zgłaszanymi przez śro-
dowiska zajmujące się turystyką, sportem i rekreacją w lesie oraz 
w przekonaniu, że możliwa jest harmonijna realizacja wszystkich 
funkcji lasu – od gospodarczych, przez ochronne, po społeczne nad-
leśnictwa Kielce, Daleszyce i Zagnańsk wraz z Regionalną Dyrekcją 
Lasów Państwowych w Radomiu zleciły wykonanie opracowania 
dotyczącego turystyki dla tych terenów. Zadanie finansowane jest 
na zlecenie nadleśnictw, ze środków Lasów Państwowych. Opra-
cowanie zostanie wykonane przez ekspertów zewnętrznych, posia-
dających doświadczenie w tej dziedzinie tj. Biuro Urządzania Lasu 
i Geodezji Leśnej, Oddział w Radomiu. Jest to niezależna jednostka 
realizująca od ponad 60 lat zadania z zakresu planowania w leśnic-
twie i ochronie przyrody. 
Prace związane z opracowaniem Koncepcji Zago-
spodarowania Lasów staną się platformą wymiany 
poglądów oraz koncepcji w kwestii zagospodarowa-
nia turystycznego w granicach miasta Kielce i okolic. 
Leśnicy są przekonani, że dokument będzie kolejnym 
krokiem w celu budowania zrozumienia dla działal-
ności w ramach wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. 
Lasy w miastach i ich sąsiedztwie mają ogromne zna-
czenie. W granicach miasta znajdują się też lasy innej 
własności, co również jest bardzo istotne dla miasta. 

FUNKCJE LASÓW: OCHRONNE, 
GOSPODARCZE I SPOŁECZNE
Ogromnie istotne dla Kielc i regionu są obszary chro-
nione. Całość zagadnień z zakresu ochrony przyro-
dy ujęta jest w planie urządzenia lasu – programie 
ochrony przyrody stanowiącym jego integralną część, 
a zadania ochronne realizowane są w uzgodnieniu 
z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę przyro-

dy, we współpracy z regionalną dyrekcją ochrony środowiska, orga-
nizacjami takimi jak parki krajobrazowe czy organizacje ekologiczne. 
Leśnicy dostrzegają, że dla mieszkańców Kielc i okolic lasy są terena-
mi szczególnie ważnymi jako miejsce uprawiania turystyki, sportu 
i rekreacji. Ważnym elementem działań leśników w zakresie tury-
styki jest takie utrzymanie udostępnionych społeczeństwu obiektów 
i szlaków turystycznych, by zapewnić bezpieczeństwo korzystającym. 
Istotnym zagadnieniem jest także utrzymanie miejsc turystycznych 
w czystości i porządku. 
W ostatnim czasie Lasy Państwowe podjęły szereg działań mających 
na celu usystematyzowanie zagadnień dotyczących turystyki leśnej, 
zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników i promocji. W ostatnim 
okresie zinwentaryzowano wszystkie obiekty turystyczne i eduka-
cyjne. Wprowadzono cykliczne, coroczne oceny stanu i bezpieczeń-
stwa obiektów. Informacje z zakresu turystyki zostały udostępnione 
na mapach strony Banku danych o lasach www.bdl.lasy.gov.pl oraz 
zamieszczone na portalu turystycznym Lasów Państwowych www.
czaswlas.pl. Stale też opracowywane są przewodniki i mapy tury-
styczne oraz inne wydawnictwa. Leśnicy odnotowali także ogromne 
zainteresowanie bezpłatną ofertą edukacyjną – Ośrodek Edukacji 
Leśnej Nadleśnictwa Kielce, izby edukacyjne i ścieżki edukacyjne 
innych nadleśnictw cieszą się ogromny powodzeniem.

WSPÓŁPRACA DLA LASÓW, DLA SPOŁECZEŃSTWA
Co roku leśnicy współpracują z różnymi organizacjami udostępniając 
teren i uczestnicząc w organizacji wielu wydarzeń sportowych i tury-
stycznych. Aby sprostać zadaniom związanym z turystyką w obrębie 
miasta konieczne jest budowanie partnerstwa z samorządem, innymi 
instytucjami i organizacjami społecznymi. 
Leśnicy podkreślają, że możliwa jest realizacja różnych funkcji lasu 
– od gospodarczych, po ochronne i społeczne. Nadrzędną zasadą 
prowadzenia gospodarki leśnej zawartą w ustawie o lasach jest zacho-
wanie trwałości lasu, czemu służą różne rodzaje prac, od pielęgnacji 
lasu, po działania z zakresu ochrony lasu, aż do takich, których celem 
jest odnawianie lasów. Wiele z tych zabiegów wiąże się z wycinaniem 
drzew, każda powierzchnia jest odnawiana – przez sadzenie lub natu-
ralnie. W lasach następuje przemiana pokoleń, zmienia się także skład 
gatunkowy – lasy są coraz bardziej odporne na zmiany klimatyczne, 
leśnicy sadzą coraz więcej drzew liściastych. 

Dokumenty i opracowania dotyczące gospodarki leśnej.

Bieg Szarych Szeregów, Nadleśnictwo Kielce.
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nasze sprawy

Wnioski specjalistów zajmujących 
się uzależnieniami wśród młodzieży 
nie napawają optymizmem. Po 
narkotyki sięgają coraz młodsi, a gama 
dostępnych środków odurzających 
stale się powiększa
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Ćpają od podstawówki
Mefedron, marihuana, dopalacze, kokaina, a nawet heroina 
– lista środków odurzających, z którymi stykają się młodzi 
ludzie, zdaje się nie mieć końca. Przybywa także uzależnio-
nych, którzy muszą korzystać z pomocy specjalistów.

ZACZYNA SIĘ WCZEŚNIE
Jak zauważa Łukasz Niewczas, specjalista terapii uzależnień 
i zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki 
i Edukacji w Kielcach, inicjacja narkotykowa ma niekiedy 
miejsce już w podstawówce; zdarza się, że nawet wśród dzie-
sięcioletnich dzieci. – Narkotyki dostarczają starsi koledzy. 
Imponują dzieciakom, które chcą im dorównać. Jeśli uczeń 
czwartej klasy ma znajomych starszych o trzy-cztery lata, to 
zmienia się jego pozycja w grupie.  Nic dziwnego, że interesuje 
się ich zachowaniem. I obserwuje, jak w skate parkach czy 
na osiedlach nastolatki korzystają z e-papierosów oraz lufek 
do zażywania najróżniejszych substancji – mówi specjalista.
Przypomina też, że sięganie po narkotyki przeważnie nie 
zaczyna się od tych „twardych”. Bywa i tak, że dzieci udają 
zażywanie substancji psychoaktywnych, bo widziały takie 
sceny w teledyskach znanych wykonawców. – Nie chcę kry-
tykować rapu czy hip–hopu, bo wielu artystów uprawiających 
te gatunki muzyki daje wartościowy przekaz. Ale niestety, 
niektórzy wykonawcy uderzają w najbardziej zakazane tony. 
Jeśli popularny piosenkarz mocno promuje zażywanie nar-
kotyków i pokazuje to w jednym ze swoich przebojów, to po 
prostu reklamuje środki odurzające. Nie bez powodu w wielu 
ośrodkach leczenia uzależnień nie można słuchać pewnych 
gatunków muzyki – wyjaśnia Niewczas.
Z biegiem lat zmieniają się trendy w stosowaniu środków 
odurzających. Jedne substancje znikają, inne pojawiają się. 

W naturze jednak nie ma próżni. – Dynamika tych zmian 
jest ogromna. Nie brakuje nowych środków psychoaktyw-
nych, kiedyś nazywanych dopalaczami. Na popularności 
zyskuje mefedron, różne jego lokalne odmiany, substytuty 
amfetaminy i kokainy, a także „maczanki”, czyli susz, który 
ma imitować działanie marihuany. Co gorsza, działanie tych 
destrukcyjnych substancji nie jest jeszcze dokładnie zbadane 
– alarmuje zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Centrum 
Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.

IZOLACJA POGŁĘBIŁA PROBLEM
Izolacja z powodu pandemii źle wpłynęła na kondycję mło-
dzieży. Wydłużyła czas spędzany przez młodych ludzi w Sieci, 
a tym samym ułatwiła dostęp do różnego rodzaju receptur na 
środki odurzające. Jednym ze skutków jest upowszechnienie się 
zjawiska zwanego „kinder ćpaniem”. Polega ono na wykorzy-
staniu do odurzenia się artykułów, które przeważnie znajdzie-
my… w domu. – Możliwości wprowadzenia się w stan „fazy” 
jest wiele. Dosłownie w każdym mieszkaniu znajdą się rzeczy, 
które można wykorzystać do „odlotu”. Młodzież dowiaduje się 
o tym przeważnie na forach internetowych. Wie też coraz więcej 
o lekach, które wykorzystuje niezgodnie z przeznaczeniem, czę-
sto mieszając różne medykamenty. To szalenie niebezpieczne 
zjawisko – zauważa specjalista.
Bardzo wymowny jest także fakt, że w ośrodkach leczenia uza-
leżnień szybko ubywa miejsc, a okres oczekiwania na wizytę 
u specjalisty jest coraz dłuższy. – Reagujmy, gdy widzimy mło-
dych ludzi robiących sobie krzywdę narkotykami. Najlepsze, 
co możemy zrobić jako rodzice, to budować dobre i mocne 
relacje z naszymi dziećmi. Najprostszym sposobem jest wspólne 
spędzanie czasu – podsumowuje Łukasz Niewczas. op
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Starachowice najlepsze w Polsce
Starachowice zajęły 1. miejsce w prestiżowym rankingu sa-
morządowym „Rzeczpospolitej” w kategorii gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich. 
- Ranking podsumowuje osiem lat naszej ciężkiej pracy. Pre-
zentuje on drogę, którą przebyliśmy od 2014 roku, w oparciu 
o twarde dane. Zajęcie pierwszego miejsca jest dla nas du-
żym wyróżnieniem - podkreśla Marek Materek, prezydent 
Starachowic. 
Nad zestawieniem rankingu „Rzeczpospolitej” czuwała nie-
zależna kapituła, z byłym premierem, profesorem Jerzym 
Buzkiem na czele.
- Odbieranie nagrody z rąk pana premiera i innych osób, bę-
dących autorytetami w wielu dziedzinach, to zaszczyt. Dane, 
które pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego czy Mi-
nisterstwa Finansów potwierdzają, że Starachowice rozwijają 
się w sposób zrównoważony - podkreśla.
Starachowice nie osiadają na laurach. Oprócz licznych inwe-
stycji, miasto realizuje kolejne ważne projekty dla mieszkań-
ców - w tym e-usługi. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrz-
nych, starachowiczanie zyskają liczne udogodnienia. 
- Chcemy, aby mieszkańcy mogli załatwiać maksymalnie dużo 
spraw przez internet. To kwestie urzędowe, ale także związane 
ze szkołami, przedszkolami czy jednostkami organizacyjnymi. 

Do wszystkich naszych szkół wprowadzamy e-dzienniki, sto-
sujemy również ułatwienia na linii urząd-jednostki. Cyfryza-
cja to wyzwanie na kolejne na lata dla wszystkich samorządów, 
jej rozwój ułatwi mieszkańcom dostęp do usług publicznych. 
Im mniej papierologii, tym lepiej – komentuje Materek. 

Marek Materek
prezydent Starachowic
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Vivat Senat RP!
ZDANIEM SENATORA

 KRZYSZTOF MAREK SŁOŃ
Senator RP, PiS

Kilka dni temu, 28 listopada, przypadła dokładnie setna rocz-
nica pierwszego posiedzenia Senatu II RP. Rola tej izby zmieniała 
się w ciągu wieków, a jej początki w Polsce sięgają połowy XIV 
w., kiedy to Senat został utworzony z Rady Królewskiej. Od 1493 
roku był – oprócz Izby Poselskiej i króla – jednym z trzech stanów 
sejmujących Rzeczypospolitej. Ogromne znaczenie dla polskiego 
parlamentaryzmu miał okres II Rzeczypospolitej, po odzyskaniu 
niepodległości w 1918 roku. Konstytucja marcowa (1921 rok) 
umożliwiła przeprowadzenie wyborów do Senatu, ustanawia-
jąc władzę ustawodawczą w postaci dwuizbowego parlamentu.  
Nadszedł czas II wojny światowej. Ostatnie posiedzenie izby od-

było się 2 września 1939 roku. Dwa miesiące później (2 listopada) 
Senat i Sejm zostały rozwiązane przez prezydenta przebywające-
go na emigracji. Znakomita część senatorów dała w czasie wojny 
świadectwo patriotyzmu i odwagi. Wielu za Polskę oddało życie.

Po zakończeniu wojny władze komunistyczne zmierzały do 
likwidacji dwuizbowego parlamentu. Senat przedstawiano jako 
przeciwnika reform. Na podstawie sfałszowanych wyników tzw. 
referendum ludowego (30 czerwca 1946 roku), w którym społe-
czeństwo wypowiadało się między innymi w sprawie zniesienia 
Senatu, zlikwidowano drugą izbę. 

Jednoizbowy parlament funkcjonował do 1989 roku. 5 kwiet-
nia,  w wyniku porozumień Okrągłego Stołu, Senat odrodził się. 
Kilkadziesiąt dni później, 4 czerwca, przeprowadzono wolne 
i demokratyczne wybory, a dwuizbowość władzy ustawodaw-
czej w Polsce utrzymała Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku.

W demokracji konstytucyjnej dwuizbowość ma istotne zna-
czenie ustrojowe. Pozwala na konsekwentne przestrzeganie za-
sady podziału i równowagi władz: ustawodawczej, wykonawczej 
i sądowniczej. Historia polskiego parlamentaryzmu pozwala 
dostrzec powiązanie między dwuizbowością parlamentu, a suwe-
rennością państwa w jej tradycyjnym rozumieniu, co powoduje, 
że słowa Andrzeja Frycza Modrzewskiego z 1551 roku są ciągle 
aktualne. W swoim dziele życia „O poprawie Rzeczypospolitej” 
napisał: „Senat jest tym, co pozostałe władze do szlachetnych 
działań pobudza, od nieuczciwych odwodzi, a namiętności 
studzi. Dlatego bez rady, opinii i kontroli Senatu nic w Rzeczy-
pospolitej ani poza jej granicami czynić się nie godzi”.

W ciągu stu lat Senat odegrał istotną i pozytywną rolę w kształ-
towaniu kultury prawnej i politycznej. Bi

ur
o 

Se
na

to
rs

kie
 K

ie
lce

 A
l. 

IX
 W

ie
kó

w 
Ki

el
c 

2a
 te

l. 
41

 3
4 

33
 9

25



27
/1

1/
20

22
AP

31
/0

1/
20

22
/D

ec
or

Tre
nd

.


