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Współsfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 
na lata 2018–2030 PROO

Dzień Babci i Dziadka 
W tym roku odbędzie się pierwszy Diecezjalny Dzień Babci i Dziadka. Wszyscy dziadkowie będą 
mogli świętować wspólnie, w niedzielę - 22 stycznia w kościele św. Wojciecha w Kielcach. Po-
mysłodawcą wydarzenia jest ksiądz biskup Marian Florczyk. – Bardzo bym chciał, żeby wszyscy 
dziadkowie spotkali się na wspólnym świętowaniu. Będziemy się za nich modlić, nie zabraknie też 
życzeń i wspólnego kolędowania- powiedział biskup. Wydarzenie rozpocznie się Mszą św. o go-
dzinie 11. Po Eucharystii, dzieci będą mogły złożyć życzenia babciom i dziadkom, po czym nastąpi 
wspólne świętowanie. Więcej o Dniu Babci i Dziadka na stronie 11. /igw/

Kolejne wydanie Tygodnika eM 
ukaże się 5 lutego 2023 r. 

Zapraszamy do lektury!

Poniedziałkowy karambol
Do ogromnego karambolu z udziałem 44 po-
jazdów doszło w poniedziałek, 16 stycznia na 
drodze ekspresowej S74 w Cedzynie. Służby Bezpłatna taksówka

W ramach programu „Korpus wsparcia senio-
rów” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kiel-
cach realizuje bezpłatne kursy do urzędów, 
placówek leczniczych i banków dla seniorów. 
Z usługi można skorzystać maksymalnie osiem 
razy w roku. Jest ona skierowana do mieszkań-
ców Kielc, którzy ukończyli 65. rok życia i mają 
problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. 
– Jeździmy w dni robocze, od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 8:00 do 20:00 – infor-
muje Jadwiga Wrona, koordynatorka programu 
„Korpus wsparcia seniorów”. Osoby chcące 

Dla przyszłych mam
Klinika Położnictwa i Ginekologii w Wojewódz-
kim Szpitalu Zespolonym zostanie rozbudo-
wana. Powstanie nowy blok porodowy. - To 

Zmiany w komunikacji
Od 28 stycznia nastąpią kolejne zmiany w ko-
munikacji miejskiej w Kielcach. Te dotyczą no-
wych tras i linii oraz likwidacji niektórych nu-
merów autobusów. Z połączenia linii numer 5 
i 111 powstanie nowa linia 5, z połączenia linii 
105 i 113 powstanie nowa linia 24, z połącze-

poinformowały o ośmiu osobach poszko-
dowanych, cztery z nich trafiły do szpitala. 
W karambolu uczestniczyła między innymi 
pani Anna. – Kiedy wjechałam na drogę eks-
presową zobaczyłam przed sobą migające 
światła. Zwolniłam i udało mi się wyhamo-
wać. Ucieszyłam się, bo myślałam, że jestem 
już bezpieczna. Niestety radość nie trwała 
długo, bo po chwili w tył mojego samochodu 
uderzyło inne auto. Uderzenie spowodowało 
z kolei, że ja zderzyłam się z samochodem sto-
jącym przede mną. Na szczęście nic mi się nie 
stało – powiedziała.  W poniedziałek rano na 
drogach było ślisko, jazdę utrudniała też gęsta 
mgła. Przyczyną zdarzenia było prawdopo-

skorzystać z usługi muszą skontaktować się 
z pracownikami MOPR-u pod numerem 514 
643 274 i zamówić transport.  /wk/

dobnie niedostosowanie prędkości jazdy do 
panujących warunków atmosferycznych. /mł/

nia linii 106 i C powstanie nowa linia 26. Cał-
kowicie zlikwidowany zostanie numer linii 109. 
Z kolei zmianie ulegnie trasa linii numer 19, 23 
i 33. Autobusy linii 23 będą dodatkowo obsłu-
giwały ulice Hożą i Kolberga, a linia 24 zostanie 
wydłużona do osiedla Świętokrzyskiego.  /wk/

będzie bardzo nowoczesny blok. Będą w nim 
cztery sale:  ta do porodów rodzinnych, będzie 
również taka, w której będą odbywały się po-
rody w wodzie. Nie zabraknie oczywiście trady-
cyjnej sali porodowej oraz tej do cięć cesarskich 
– wymienia dr Grzegorz Świercz, dyrektor Klini-
ki. Obecny blok porodowy przeznaczony zosta-
nie na jednoosobowe sale z łazienkami. Koszt 
inwestycji to ponad 12 mln złotych. Środki na 
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Pamiętamy
W niedzielę, 22 stycznia przypada 160. rocznica 
Powstania Styczniowego. Z tej okazji, w Biało-
gonie i na Karczówce odbędą się uroczystości 
upamiętniające powstańców. W kościele pw. 

Co z  podwyżkami?
Wzrostu wynagrodzeń domagają się kieleccy 
strażnicy miejscy i o to zwrócili się do swojego 
komendanta. Prezydent Kielc zabronił jednak 
przyznawania podwyżek przez kierowników 
poszczególnych jednostek. Po otrzymaniu ne-
gatywnej odpowiedzi, będą interweniowali 
u samego włodarza. Podwyżek domagają się 
również pracownicy innych miejskich instytucji, 
w tym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

Ambasadorzy
W trakcie noworocznego spotkania środowisk 
sportowych zostały przyznane statuetki Święto-
krzyskiego Ambasadora Sportu. Nagrodzeni zo-

Będą czujniki czadu 
Komisja finansów publicznych jednogłośnie 
przyjęła wniosek o zabezpieczenie w budżecie 
miasta blisko dwóch milionów złotych na za-
kup około trzydziestu tysięcy czujników czadu 
dla kielczan. – Termin gwarancji na czujniki 

Brakuje krwi!
W województwie świętokrzyskim brakuje nie-
mal wszystkich grup krwi. Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do 
dawców. - Stany magazynowe naszego Cen-
trum są dramatycznie niskie.Obecnie najbar-

oraz pracownicy poszczególnych wydziałów 
Urzędu Miasta.– Zarówno pani skarbnik, jak 
i sekretarz i władze miasta analizują możliwo-
ści budżetu, aby tym oczekiwaniom sprostać. 
O efektach będziemy chcieli jak najszybciej 
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stali biskup Marian Florczyk oraz Anna Krupka, 
sekretarz stanu w ministerstwie sportu i turysty-
ki. Sportowcy wyróżnili delegata Konferencji Epi-
skopatu Polski ds. duszpasterstwa sportowców 
za szczególne zasługi w upowszechnianie sportu 
oraz idei fair play. – Sport wymaga relacyjności. 
Sportowiec nie trenuje tylko dla siebie, ale ten 
wysiłek jest także dla najbliższych i kibiców. Za-
leży mi na tym, aby sportowcy integrowali się, 
aby nie byli na marginesie, zepchnięci do samot-
ności – powiedział biskup.  /łc/

Przemienienia Pańskiego, o godzinie 16 wy-
darzenie rozpocznie Eucharystia, której będzie 
przewodniczył biskup Jan Piotrowski. Następnie 
uczestnicy przejdą pod pomnik pamięci, który 
stanął w Białogonie w grudniu minionego roku. 
W niedzielę zostanie on uroczyście odsłonięty. 
Na Karczówce spotkanie również rozpocznie 
Msza Święta. Jej początek o godzinie 12. Na-
stępnie odbędzie się poświęcenie dwóch no-
wych tablic i złożenie kwiatów. /łc/

wydane w ramach programu prowadzonego 
od 2016 roku zakończył się już jakiś czas temu, 
co oznacza, że wielu mieszkańców może zo-
stać pozbawionych skutecznego narzędzia do 
wczesnego wykrywania zagrożenia czadem. 
W takiej sytuacji ryzyko tragedii jest znacznie 
większe, dlatego uważam, że wznowienie tego 
programu jest konieczne i niezwykle ważne – 
zaznacza radny Marcin Stępniewski.  /wk/

dziej potrzebne są grupy ujemne. Brakuje 
również grupy ORH+ - przekazał Wojciech 
Markiewicz z RCKiK  w Kielcach.  Krew może 
oddać każdy zdrowy człowiek między 18. a 65. 
rokiem życia, ważący co najmniej 50 kilogra-
mów. Można to zrobić w siedzibie Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa przy ulicy Jagiel-
lońskiej w Kielcach i w oddziałach terenowych. 
Każdy dawca otrzyma nagrody.  /igw/

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Jagiellońska 92
OFERUJEMY:
wymianę opon w profesjonalnych montażowniach
sprzedaż opon do wszystkich typów pojazdów samochodowych
prostowanie, piaskowanie i malowanie felg aluminiowych i stalowych
naprawę ogumienia materiałami o najwyższej jakości
pompowanie kół azotem
komputerowe wyważanie kół na najnowocześniejszych urządzeniach
sezonową przechowalnię ogumienia i kół
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, sobota 8.00 – 15.00
Tel. 41 201 41 10 w. 325, 41 201 41 75Tel. 41 201 41 10 w. 325, 41 201 41 75

ten cel przeznaczy samorząd województwa 
świętokrzyskiego. Budowa powinna ruszyć już 
w tym roku.  /igw/
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Kontakt z redakcją 
41 349 50 23

Coraz bliżej S74 
Coraz bliżej podpisania umowy na realizację 
odcinka S74 przez Kielce. Zakończyła się kon-
trola przetargu na realizację tego fragmentu. 
Następnym krokiem będzie podpisanie umo-
wy z wyłonionym w przetargu wykonawcą. 
Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Usług 
Technicznych Intercor za 713,4 miliona złotych. 
Umowa zostanie podpisana po dostarczeniu 
przez wykonawcę wymaganych dokumentów, 
w tym gwarancji należytego wykonania.  Nowy 
odcinek drogi ekspresowej S74, o długości 
około pięciu kilometrów, połączy węzeł Kielce 
Zachód na skrzyżowaniu z drogą ekspresową 

Parkując, pomyśl
Samochód zaparkowany na całej szerokości 
chodnika, czy tuż przy przejściu dla pieszych – 
niestety takie widoki w centrum miasta, ale nie 
tylko, nie należą do rzadkości. W takich przy-
padkach reagują strażnicy miejscy. W zeszłym 
roku interweniowali 15 315 razy, ujawnili 
niemal dziesięć tysięcy wykroczeń. Mandatem 
karnym ukazano 5708 osób, a ich łączna kwo-
ta to 619 tysięcy 80 złotych. Skierowano także 
do sądu 373 wnioski o ukaranie . Oprócz tego, 
w zeszłym roku strażnicy miejscy w Kielcach za-
łożyli 6111 blokad samochodowych.  /ar/

Zagramy z WOŚP
Kielce po raz kolejny zagrają z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy. Na rynku stanie scena, 
a w Domu Środowisk Twórczych zostanie utwo-
rzona baza dla wolontariuszy. – Startujemy 
o godz. 13. Na scenie wystąpią m.in. młodzi ar-
tyści z miejskich instytucji takich jak Młodzieżo-
wy Dom Kultury czy Domu Kultury „Zameczek”. 
Wieczorem pojawi się na niej zespół Mayoro-
ots – zdobywca Grand Prix Festiwalu Scyzo-
ryki 2022. Dzięki Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Bilczy na płycie rynku odbędzie się również 
wielkie morsowanie. O godzinie 20 rozbłyśnie 
światełko do nieba – informuje Marcin Januch-
ta, rzecznik prezydenta Kielc. Finał odbędzie się 
29 stycznia. /wk/

S7 z węzłem Bocianek wybudowanym w ra-
mach S74 Kielce - Cedzyna. /mł/

DLA
EDUKACJI 1%

TOWARZYSTWO SZKOŁY KATOLICKIEJ W KIELCACH
ul. św. Stanisława Kostki 17

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000020686
Wystarczy wypełnić odpowiednie rubryki PIT a Urząd Skarbowy

przekaże nam 1% Twojego Podatku
wpłaty na cele statutowe: nr konta 51 8493 0004 0240 0079 6600 0003

reklama

poinformować – odpowiada Marcin Januchta, 
rzecznik prasowy prezydenta Kielc. /mł/

Tosia odeszła…
Szesnastego stycznia rodzice pochodzącej 
z Kielc Tosi Czarneckiej przekazali informację 
o śmierci dziewczynki. Trzylatka przez bli-
sko rok walczyła ze złośliwym guzem mózgu 
w czwartym stadium. Jej domem był szpital, 
gdzie przeszła setki badań, konsultacji, wiele 
zabiegów i kilka operacji. Rodzina Czarneckich 
do samego końca żywiła nadzieję, że wojow-

Przybywa czytelników
Z roku na rok chętniej wypożyczamy książki – 
tak wynika z danych Wojewódzkiej Biblioteki 
w Kielcach. Liczba osób korzystających z WBP 
w Kielcach, zwiększyła się w 2022 roku o 11 
procent, w porównaniu do wcześniejszego 
roku. - Do najpoczytniejszych autorów nadal 
należy Remigiusz Mróz. Czytelnicy chętnie wy-
bierają znane, nagradzane pozycje, są one wy-
pożyczane natychmiast. Popularnością cieszy 
się literatura piękna znanych autorów – choćby 
Szczepan Twardoch i jego „Chołod”, a także 
książki Wiesława Myśliwskiego. Niezmiennie 
chętnie wybieramy kryminały i powieści oby-
czajowe, a od jakiegoś czasu również powieści 
fantasy i science fiction – wylicza Anna Godow-
ska, Główny Bibliotekarz.  /ar/

Koncert ekumeniczny
Już 22 stycznia o godzinie 19 w Ekumenicznej 
Świątyni Pokoju przy ulicy Sienkiewicza 1 od-
będzie się koncert zespołu To ON „Śpiewając 
pieśni Pana na obcej ziemi” w ramach Tygo-
dnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W trakcie 
wydarzenia uczestnicy wspólnie zaśpiewają 
pieśni ku czci Pana Jezusa i jego miłości do 
człowieka. Organizatorami wydarzenia są 
cztery kieleckie wspólnoty: rzymsko-katolicka, 
ewangelicka-augsburska, polsko-katolicka, 
ewangelicko-metodystyczna i Kościół Chrze-
ścijan Wiary Ewangelicznej. mł

Sprzedaż 
kołder puchowych, poduszek.

Zapraszamy

Z PIERZYN KLIENTA: 
SZYCIE KOŁDER, PRANIE PIERZA

tel. 534-222-122

niczka wyjdzie cało z opresji. Ród zdążył się 
nawet powiększyć, a niedługo potem przyjął 
na siebie największy możliwy cios… śmierć 
dziecka. Tosię pożegnaliśmy w sobotę 21 
stycznia na cmentarzu w Cedzynie. Rodzicom 
i najbliższym składamy wyrazy najgłębszego 
współczucia i najszczersze kondolencje... /wk/
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Nieodłącznym elementem krajobrazu Kielc 
są budowane i nieustannie rosnące nowe 
bloki. Choć mieszkań wciąż przybywa, 
a potrzeby związane z posiadaniem swoich 
„czterech ścian” rosną, to jednak na kupno 
nowego lokum nie każdy może sobie 
pozwolić. Wśród przyczyn jest inflacja, ale 
także problemy z otrzymaniem kredytu

Coraz trudniej o mieszkanie

Według badań pracowni GfK obecnie najwięcej Polaków 
w historii uważa, że mieszkania są niedostępne dla zwykłego 
obywatela. To 72 procent mieszkańców Polski. Społeczeń-
stwo chce również interwencji państwa w tej dziedzinie. 
Tak uważało 56 procent badanych. Zdecydowana większość 
marzących o swoim mieszkaniu trafia na wiele przeszkód 
nie do pokonania.

COŚ SIĘ ZMIENIA?
Problemy zaczynają się od cen mieszkań, które przez ostat-
nie lata rosły w niesłychanym tempie. Obecnie są na pozio-

mie, które dotychczas kojarzyliśmy z wielkimi miastami.  
Wszystko wskazuje jednak na to, że nieustanne podwyżki 
są już za nami.
– Inflacja przyczyniła się do podwyżek stóp procentowych. 
Zahamowało to sprzedaż mieszkań na kredyt, w szczegól-
ności na rynku pierwotnym. Raty są wyższe i w związku 
z tym zdolność kredytowa niższa.  Są klienci dysponujący 
gotówką, ale takich osób będzie coraz mniej i niewykluczo-
na będzie korekta cen – podkreśla Wojciech Rusin z biura 
nieruchomości PROPERCO.
W związku z brakiem możliwości kupna mieszkania, wiele 
osób decyduje się na wynajem. Rosnący popyt powoduje 
jednak coraz dynamiczniejszy wzrost cen wynajmu. 
– Widzimy wzrost zainteresowania najmem. Obserwujemy 
to wśród osób, które nie mogą otrzymać kredytu, ale także 
wśród Ukraińców. W wielkich miastach ciężko znaleźć lo-
kum do wynajęcia, więc popyt przenosi się do mniejszych 
ośrodków. Widzimy więc zwiększony ruch w Kielcach. Ceny 
wzrosły tutaj o około 25-30 procent – dodaje Wojciech Rusin 
i mówi o ciekawym trendzie związanym z cenami za kupno 
mieszkania.
– Po okresie nieustannych podwyżek, na rynku wtórnym 
widzimy pierwsze oznaki spadku cen – zauważa.
Na wspomnianym rynku mniejsze mieszkania możemy 
kupić za około 6,5 tysiąca złotych, zaś za te większe zapła-
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cimy o tysiąc złotych mniej. Za mieszkania po remoncie 
musimy dać od tysiąca do nawet czterech tysięcy więcej za 
metr. Średnia cena mieszkania na rynku pierwotnym to od 
8 do 8,5 tysiąca złotych za metr.

KREDYT – TYLKO DLA NIELICZNYCH?
Z pewnością niewiele osób stać na kupno mieszkania za 
gotówkę. Dotychczas, pomocne, a w wielu przypadkach nie-
zbędne okazywały się kredyty hipoteczne. Obecnie jednak 
niezwykle trudno je zaciągnąć, a warunki są wręcz zaporowe. 
Nie chodzi jedynie o wysokie stopy procentowe. 
– Sama procedura nie wiąże się z żadnymi ograniczenia-
mi. Nie ma dodatkowych obostrzeń, jak to miało miejsce 
w pandemii. Na rynku jednak pojawiły się wyższe stopy 
procentowe. Raty kredytów podrożały niemalże dwukrot-
nie. To z pewnością obniżyło zdolność kredytową klientów. 
Od 1 kwietnia obowiązuje również rekomendacja Komisji 
Nadzoru Finansowego, wprowadzająca zmiany dotyczą-
ce liczenia zdolności płatniczych. Zwiększyła się wartość 
specjalnego „buforu”, w wysokości pięciu procent, który 
dolicza się do oprocentowania podczas wykazywania, czy 
dany klient może wziąć kredyt – tłumaczy Łukasz Lach, 
ekspert finansowy. 
Jeśli już jednak kredyt otrzymamy, musimy liczyć się z tym, 
że nie będzie to kwota, o jakiej marzyliśmy. Ponadto, banki 

Coraz trudniej o mieszkanie

zakładają wyższy, niż dotychczas koszt utrzymania gospo-
darstwa domowego. 
– Do tej pory było to średnio od 500 do 1000 złotych. Je-
śli ktoś do tej pory miał zdolność kredytową na poziomie 
300 tysięcy złotych i obecnie może liczyć na nieco ponad 
sto tysięcy, to z pewnością zamyka mu drogę do nowego 
mieszkania – dodaje Łukasz Lach.
Związek Banków Polskich wystąpił do KNF z prośbą o zmia-
ny wspomnianego „buforu” do poziomu 2,5 procent. 
– Każdy liczy, że stopy procentowe przestaną rosnąć. Kilka 
razy z rzędu Rada Polityki Pieniężnej ich nie podwyższa-
ła. Dodatkowo, spada wskaźnik WIBOR, co ostatnio nie 
miało miejsca. Banki pracują nad wprowadzeniem nowe-
go wskaźnika. WIRON ma zostać wdrożony w przyszłym 
roku – podkreśla.
Sytuacja, jeśli chodzi o zainteresowanie kredytami, poprawia 
się od ostatniego kwartału 2022 roku. 
– Wcześniej mieliśmy wręcz „martwy” okres i znikome za-
pytania klientów. Obecnie obserwujemy wzrost zaintereso-
wania. To jednak poziom zdecydowanie niższy, niż jeszcze 
kilka lat temu – dodaje. 

NIE BĘDZIE TANIEJ?
Trudna sytuacja dotyka również deweloperów. 
– U nas wygląda to dobrze, ponieważ inwestycje, które reali-
zujemy sprzedaliśmy wcześniej. Na rynku jest jednak duży 
problem związany z dostępnością kredytów. To schładza 
branżę. Wiele planowanych przedsięwzięć jest wstrzymywa-
nych. Z drugiej strony, ceny materiałów stale rosną. Ostatnio 
kruszywa podrożały o 20-30 procent – mówi Andrzej Grzyb, 
kielecki deweloper. Czy możemy liczyć, że – wzorem ryn-
ku wtórnego – również na rynku pierwotnym ceny zaczną 
spadać?
– Nie mamy wysokich marż. Niektórzy myślą, że dewelo-
perzy niedługo obniżą ceny. Nie widzę do tego pola. Nie 
będziemy przecież robić inwestycji poniżej opłacalności 
– dodaje nasz rozmówca. 
Biorąc pod uwagę ostatnie trzy lata, chyba nikt nie jest 
w stanie przewidzieć przyszłości na rynku mieszkaniowym. 
Z pewnością, wielu z marzących o pójściu „na swoje” będzie 
musiało uzbroić się w cierpliwość. 

reklama

ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY, 
PIT-y , KOREKTY

KINDERGELD - ZASIŁKI NA DZIECI

ROZLICZENIA Z ZAGRANICZNYMI URZĘDAMI SKARBOWYMI

„SIS” Kancelaria Prawno-Finansowa 
25-334 Kielce, ul. Winnicka 24tel.: 41 249 57 83 

 www.zwrotpodatkusis.pl
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Reklamoza wciąż żywa

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów
Każda opaska ma specjalny przycisk bezpieczeństwa, dzięki 
któremu jej właściciel szybko łączy się z ratownikiem me-
dycznym. Jest ona wyposażona również w detektor upad-
ku, który powiadamia centrum monitoringu o zdarzeniu 
oraz geolokalizator, który określa miejsce pobytu seniora, 
by w razie potrzeby szybko dotrzeć do niego z pomocą – 
informuje Katarzyna Gonciarz. 
Opaski mają także funkcję umożliwiającą monitorowanie 
podstawowych czynności życiowych czyli chociażby pulsu 
i ciśnienia.  - Wszystko po to, by szczególnie osoby samotne 
lub takie, którym rodzina z różnych względów nie może 
zapewnić wsparcia i pomocy, poczuły się bezpiecznie – 
uzupełnia. 
Chęć udziału w projekcie można zgłosić przez ogólnopolską 
infolinię (tel.: 22 505 11 11), kontakt z koordynatorem Pro-
gramu (514 643 274) lub bezpośrednio z Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Studzienna 2, telefon: 
41 331 25 24 (w. 257 ). Pracownik MOPR podczas pierwszej 
wizyty w miejscu zamieszkania seniora określi szczegółowy 
zakres i terminy świadczenia usługi wsparcia. 
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Ponad 400 seniorów z Kielc może otrzymać opaski bezpie-
czeństwa w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. 
Jak informuje Katarzyna Gonciarz z Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Kielcach, opaski mają zwiększyć bez-
pieczeństwo osób, które ukończyły 65 rok życia.  
– Te specjalne urządzenia są połączone z centrum moni-
toringu działającym całodobowo siedem dni w tygodniu. 

 31 zgłoszeń i tylko jedna osoba czuwająca nad chaosem 
– tak wyglądają dane dotyczące przyjętej w kwietniu 
uchwały krajobrazowej. Zarówno mieszkańcy, jak i radni 
dostrzegają, że prawo, nad którym miasto pracowało 
przez co najmniej sześć lat obecnie jest… martwe.
W sprawie samowolki reklamowej do prezydenta Kielc 
zwróciła się radna Anna Myślińska. W swoich interpe-
lacjach pytała przede wszystkim o to, kto jest odpowie-
dzialny za nadzór nad szyldami i banerami pojawiającymi 
się w przestrzeni miasta.
– Osobą wyznaczoną do realizacji kieleckiej uchwały kra-
jobrazowej jest dyrektor wydziału urbanistyki i architek-
tury Artur Hajdorowicz. Jak dotąd utworzono w wydziale 
jeden etat dla osoby zajmującej się sprawami związanymi 
z problematyką uchwały krajobrazowej – planuje się stop-
niowe powiększanie tej obsady w miarę pojawiających 
się potrzeb – informuje prezydent Bogdan Wenta.
Okazuje się również, że urzędnicy nie kontrolują na 
bieżąco reklam niezgodnych z uchwałą krajobrazową.
– Prowadzone w tym zakresie sprawy opierają się na 
informacjach uzyskanych z zewnątrz – od mieszkańców, 
społeczników oraz przedsiębiorców – wyjaśnia prezy-
dent.
Co miasto robi, by zmienić obecny stan rzeczy? Przygo-
towuje się do… wydania ilustrowanego przewodnika.

– Zarezerwowano na ten cel 24 tysiące złotych. Kam-
panię informacyjną wraz z kolportażem przewodnika 
planuje się rozpocząć we wrześniu 2023 roku – dodaje 
Bogdan Wenta.
Ponadto w Kielcach trwa skanowanie przestrzeni pu-
blicznej pod kątem istniejących reklam. Całość potrwa 
do końca marca. 
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ŚWIĘTOKRZYSKIE DLA UKRAINY 
– PROJEKT SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

    

Projekt pozakonkursowy „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Wsparcie informacyjne związane z realizacją projektu można uzyskać w godz. 9.00 – 14.00,
w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 

pod numerami telefonów: 
41 342 14 93, 41 41 342 19 02 – interwent kryzysowy, 41 362 61 89;  41 248 17 00 – psycholog, 

oraz na stronie www.swietokrzyskie.pro

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. Projekt “Świętokrzyskie dla Ukrainy”, realizowany jest przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Partnerami projektu są:  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Miasto Kielce, 
Powiat kielecki, Powiat skarżyski, Powiat starachowicki, Powiat włoszczowski. Okres realizacji Projektu, od 24 lutego 2022 do 30 czerwca 2023.
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– Dzięki takim spotkaniom przebywający w różnych zakątkach naszego 
regionu Ukraińcy mają szansę spotkać się z rodakami, wymienić kon-
taktami, podzielić doświadczeniami, a także wzajemnie się wesprzeć 
– powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bęt-
kowski, który podsumował przy okazji wsparcie dla Ukrainy z budżetu 
samorządu województwa świętokrzyskiego.
Jak podkreśliła wicemarszałek Renata Janik: – Spotkanie to dobra okazja 
do podziękowania tym, którzy zaangażowali się w niesienie pomocy 
Ukraińcom. Dlatego cieszymy się, że są tu z nami osoby i przedstawi-
ciele instytucji, które od pierwszych dni po wybuchu wojny wspierają 
działania na rzecz obywateli Ukrainy
Elżbieta Korus – Dyrektor ROPS oraz Arkadiusz Ślipikowski – Zastępca 
Dyrektora ROPS zapoznali zebranych z celami projektu „Świętokrzy-
skie dla Ukrainy” którego liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
W uroczystości udział wzięli uchodźcy z Ukrainy, którzy przybyli do 
Polski po 24 lutym 2022 roku i są objęci wsparciem w ramach projektu, 
partnerzy projektu oraz inni zaproszeni goście. 
- Na wydarzenie zostali zaproszeni nasi przyjaciele zza wschodniej gra-
nicy, którzy przyjechali do nas po wybuchu wojny. Pojawili się w Fil-
harmonii, by spędzić miło czas, posłuchać muzyki. To bardzo ważne, 
ponieważ spotkają się tu uchodźcy mieszkający w naszych pięciu po-
wiatach. Mogą się integrować, a trzeba przypomnieć, że niespełna rok 
temu zostali oni wyrwani brutalnie ze swojego miejsca zamieszkania, 
ze swojego domu. Musieli pożegnać się z pracą, a dzieci ze szkołą. Za 
pomocą projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” chcemy dać im trochę 
radości i wytchnienia od codziennych trosk. Na pewno, tak jak i my, 
każdego dnia oglądają to, co się dzieje w ich miastach, w ich kraju, 
a dzieje się bardzo dużo złego – dodawała wicemarszałek Renata Janik.

Gala rozpoczęła się od występu polsko ukraińskiego zespołu dziecię-
cego – Pluszowe Nutki z Nowin. Dzieciaki zaśpiewały kolędy w obu 
językach. Następnie odbyła się część oficjalna, podczas której podzięko-
wało partnerom projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” - miastu Kielce, 

powiatowi kieleckiemu, skarżyskiemu, starachowickiemu i włoszczow-
skiemu oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy.
Gościem wydarzenia była Anna Krupka, wiceminister sportu i tury-
styki, która dziękowała wszystkim, którzy tak szeroko otworzyli drzwi 
i serca przed osobami, które zostały wypędzone ze swojej Ojczyzny. 
- To buduje wspólnotę i integruje. Warto pomagać – podkreśliła wi-
ceminister.
Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk zaznaczył, że fe-
nomen polskiej pomocy polega na tym, że nie tworzymy obozów dla 
uchodźców, a przyjmujemy ich pod własnym dachem. - Cały czas sta-
ramy się stworzyć takie warunki, by czuli się częścią naszej społeczności 
– dodał wiceminister Wawrzyk.
Ksiądz biskup Marian Florczyk wskazał, że Polacy mają wrażliwe serce, 
wrażliwe  na człowieka, na tych których dotknęło zło w największym 
wymiarze. Za udzielaną pomoc uchodźcom, wszystkim serdecznie 
podziękował. Ukraińcom za to, że chcieli u nas znaleźć schronienie 
oraz za postawę wdzięczności za okazywane serce.
Podczas gali podziękowano osobom z naszego województwa szczegól-
nie angażującym się we wsparcie dla Ukrainy. Podziękowania trafiły 
do: ks. Andrzeja Drapały- prezesa Stowarzyszenia Nadzieja Rodzi-
nie, ks. Stanisława Słowika  - dyrektora Caritas diecezji kieleckiej, ks. 
Łukasza Zygmunta - kapelana kieleckich strażaków, Liwiusza Falaka 
- przedsiębiorcy wysyłającego wozy strażackie do Ukrainy, Krzysztofa 
Kality - prezesa Stowarzyszenia Integracja Europa-Wschód, oraz Pawła 
Malickiego i Łukasza Sobonia – strażaków ochotników.
Zaproszeni goście mogli na koniec wysłuchać koncertu Zespołu Le-
onvoci Tenor`s, czterech tenorów ze Lwowa, wraz z akompaniamen-
tem Filharmonii Świętokrzyskiej, która wystąpiła pod dyrekcją Bahrii 
Romana- lwowianina.

Projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizuje Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Święto-
krzyskiego w partnerstwie z miastem Kielce oraz powiatami: kieleckim, 
skarżyskim, starachowickim oraz włoszczowskim, a także przy udziale 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy” pozwolił na doskonałą  integrację obywateli Ukrainy z mieszkańcami 
województwa świętokrzyskiego. Podczas Gali Kulturalno-Integracyjnej,  podsumowano dotychczasowe dzia-

łania, była też okazja do prezentacji kultury i dziedzictwa naszego regionu.
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posażone we wszystkie niezbędne media. Realizujemy także  
sporo inwestycji w zakresie zagospodarowania zbiorników 
wodnych – swoje oblicze zmienia Pasternik, a na Lubiance 
prace dobiegają końca. Gruntowny remont przechodzi też 
miejski basen, który już wkrótce będzie służył mieszkańcom 
– wylicza prezydent Marek Materek.
Ponadto w mieście powstanie m.in. Eko-Szkoła, a także 
skatepark. 

W Starachowicach praca wre
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Kryzys? W starachowickich inwestycjach go nie widać. Mia-
sto stale zmienia swoje oblicze, a projektów wciąż przybywa.
W ostatnich miesiącach wiele mówiło się o wysokich cenach, 
kłopotach z rozstrzygnięciem przetargów i trudnej sytu-
acji samorządów. Jak przyznaje prezydent Marek Materek, 
Starachowice nie są w tym przypadku wyjątkiem. Mimo to 
miasto wciąż się rozwija.
– Kryzys jest. Odczuwamy go w zakresie wydatków bie-
żących, takich jak wynagrodzenia, remonty i utrzymanie 
dróg czy zakup energii. Możliwe natomiast, że go nie widać 
jeśli chodzi o inwestycje, bo rzeczywiście w ostatnich latach 
pozyskaliśmy wiele środków europejskich, norweskich oraz 
rządowych, dzięki którym możemy każdego dnia zmieniać 
nasze miasto na lepsze – mówi prezydent Marek Materek.
W Starachowicach powstaje m.in. bezpłatny dwupoziomo-
wy parking przy stacji kolejowej, budowane są kolejne drogi 
oraz ścieżki rowerowe, trwają również prace przy utworze-
niu pierwszej w regionie Eko-spalarni.
– Rozwijamy też tzw. społeczne budownictwo czynszowe, 
czyli tworzymy mieszkania na wynajem dla osób, których 
nie stać na to, żeby kupić własny lokal. W Starachowicach 
powstaje też sto mieszkań komunalnych, które zostaną wy-

Zapraszamy na Perłę
 Jak każdego roku, na basenie Perła w Nowinach, odbywa się 
remont. –  W ramach przerwy remontowej przeprowadzane są 
prace remontowo – konserwacyjne – wyjaśnia dyrektor obiek-
tu, Jacek Kania. – Jest to podyktowane koniecznością spraw-
dzenia stanu niecki i urządzeń, jakie znajdują się na basenie 
i przeprowadzenie takich działań, które zapewnią bezpieczeń-
stwo naszym klientom podczas korzystania z basenu – dodaje.
Najważniejsze są prace remontowe wanny hamownej zjeż-
dżalni, czyli lądowiska niebieskiej zjeżdżalni. W ramach prac 
zaplanowano i wykonano gruntowny jej remont – zerwanie 
zewnętrznych warstw laminatów, uszczelnienie i zabezpiecze-
nie struktury wanny oraz nałożenie warstwy ochronnej oraz 
zewnętrznych laminatów z żelkotu. – Cały proces remonto-
wy nie może odbywać się na pracującym obiekcie ze względu 
na duże zapylenie spowodowane szlifowaniem wierzchnich 
warstw oraz procesem technologicznym przy ich nakładaniu 
– wyjaśnia Jacek Kania.
Dodatkowo wymienione zostaną uszczelnienia w głównej niec-
ce basenu, które ulegają one degradacji w czasie użytkowania. 
Położone zostaną  również nowe spoiny między płytkami na 
mostku oraz na znacznej części powierzchni plaży basenowej.
Przerwa remontowa przeprowadzana jest każdego roku. Wy-
mienia się wówczas część złoża w filtrach wody basenowej. 
Odpowiadają one za utrzymanie prawidłowych parametrów 

i czystości wody na obu nieckach basenowych. Należy wymie-
niać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami.
W czasie tegorocznej przerwy remontowej wykonane zosta-
nie również wiele drobnych prac naprawczych, remontowych, 
malarskich oraz konserwacyjnych niezbędnych do utrzyma-
nia obiektu basenu i Ośrodka. – Wszystkie prace mają na 
celu zapewnienie naszym klientom bezpiecznego korzystania 
z pływalni i siłowni i całej infrastruktury Gminnego Ośrodka 
Kultury Perła – podkreśla Jacek Kania.
Na basen Perła zapraszamy ponownie od 28 stycznia 2023 r.  31
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Tygodnik eM nasze sprawy

21 stycznia obchodziliśmy Dzień 
Babci, a dzień później Dzień 
Dziadka. Ich rola w życiu dziecka 
jest bardzo ważna. Ale, czy łatwo jest 
być w dzisiejszych czasach babcią 
i dziadkiem?
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Babcie i dziadkowie świętują!

SKĄD TE ŚWIĘTA?
Dzień Babci i Dzień Dziadka w Polsce to stosunkowo mło-
de święta. Pierwszy w kalendarzu pojawił się Dzień Babci. 
Pomysł powstania tego święta w naszym kraju zrodził się 
w tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku. Już rok później 
święto to zaczął popularyzować „Express Poznański”. W roku 
1966 także „Express Wieczorny” ogłosił dzień 21 stycznia 
„Dniem Babci”. Z kolei Dzień Dziadka pojawił się w polskim 
kalendarzu kilkanaście lat później. W 1978 roku Telewizja 
Polska zorganizowała konkurs na ustalenie daty tego dnia. 
Pierwotnie, święto to miało być obchodzone 30 maja, czyli 
w dzień urodzin Mieczysława Fogga, jednak ta propozycja 
się nie przyjęła. Ostatecznie zdecydowano, że dziadkowie 
będą mieć swoje święto tuż po Dniu Babci. Dzień Dziadka 
został oficjalnie wpisany do kalendarza w 1981 roku. 

ROLA DZIADKÓW W ŻYCIU DZIECKA
Obecnie wizerunek dziadków jest nieco inny niż kiedyś. 
Wszystko za sprawą zmieniającego się świata. Dziś,babcia 
i dziadek często jeszcze pracują i nie mogą poświęcić ro-
dzinie tyle czasu, ile by chcieli. Wielu dziadków jest bardzo 
aktywnych: uprawia sporty, podróżuje, a nawet się dokształ-
ca. Nie zmienia to jednak faktu, że dla dzieci są oni, zaraz 
po rodzicach najważniejszymi osobami w życiu. Pomaga-
ją w wychowaniu, przekazują wiele cennych wartości, no 
i oczywiście rozpieszczają. Wielu wręcz przyznaje, że dla 
swoich wnuków ma więcej czasu niż dla własnych dzieci. 

JAK TO JEST BYĆ BABCIĄ?
Od kilku lat babcią jest pani Dorota. Obecnie ma już tro-
je wnucząt i nie wyobraża sobie życia bez ich obecności. 
- Bycie babcią jest dla mnie wielką radością, ale i dużym 
wyzwaniem. Cała trójka wnosi w moje życie niezmierzoną 
ilość szczęścia, radości, ale też zmusza do wysiłku. Dzieci 
mają ogrom energii, którą muszą jakoś spożytkować – mówi 
pani Dorota. 
- Najważniejsza i najpiękniejsza jest możliwość obserwo-
wania jak moje wnuczęta rozwijają się, jak kształtuje się ich 
charakter. Jestem wdzięczna za to, że mogę być częścią tych 
zmian – uzupełniła.
Pani Dorota zauważa, że to, jakie są relacje dziadków z wnu-
kami zależy nie tylko od samych dzieci, ale przede wszystkim 

od dorosłych. – Wiem, że ta dobra relacja wiele wymaga 
przede wszystkim ode mnie, ponieważ dzieci zawsze oddają 
dorosłym to, co same od nich otrzymały. Czas, w którym 
mogę pobyć sama z moimi wnukami uważam za niezwy-
kle wartościowy i budujący. Dla mnie dzieci są najlepszymi 
nauczycielami. One  zauważą w nas każdą niedoskonałość, 
ale są też niewyczerpanym źródłem miłości – uzupełniła. 

…A DZIADKIEM?
Szczęśliwym dziadkiem jest pan Jan.  – Myślę, że nie prze-
sadzę, jeżeli powiem, że wnuczęta sprawiły, że jestem szczę-
śliwszym człowiekiem.  Oczywiście bycie ojcem też jest dla 
mnie czymś wyjątkowym, ale miłość do wnucząt jest inna, 
niż miłość do własnych dzieci. Dla wnucząt mam więcej 
czasu, jestem bardziej cierpliwy, mogę ich po prostu roz-
pieszczać – powiedział.  - Kiedy mój syn prosi o pomoc 
w opiece nad dziećmi nigdy nie odmawiam i nie traktuję 
tego, jako obowiązek, wręcz przeciwnie – jestem szczęśliwy, 
że mogę pomóc – uzupełnił pan Jan. 

WDZIĘCZNOŚĆ WNUCZĄT
Dzień Babci i Dziadka to doskonała okazja do tego, by po-
dziękować im za ich troskę i wsparcie. W sposób szczególny 
to święto zawsze obchodzone jest w przedszkolach i szko-
łach. Tradycyjnie odbywają się tam uroczyste akademie, 
podczas których dzieci składają życzenia i wręczają drobne 
upominki, w tym własnoręcznie robione laurki. 
W tym roku odbędzie się pierwszy Diecezjalny Dzień Bab-
ci i Dziadka. Wszyscy dziadkowie będą mogli świętować 
wspólnie, w niedzielę - 22 stycznia w kościele  św. Wojciecha 
w Kielcach. Wydarzenie rozpocznie się Mszą św. o godzinie 
11.  pod przewodnictwem ks. biskupa Mariana Florczyka 
– pomysłodawcy wydarzenia. 
Po Eucharystii dzieci będą mogły złożyć życzenia babciom 
i dziadkom, po czym nastąpi wspólne świętowanie. 
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nasze sprawy

Za nieco ponad tydzień 
w województwie 
świętokrzyskim rozpoczną się 
ferie zimowe. Już teraz warto 
zaplanować, na które zajęcia, 
warsztaty czy półkolonie 
zapisać dziecko. Liczba 
miejsc jest bowiem w wielu 
przypadkach ograniczona, 
a te każdego roku znikają jak 
świeże bułeczki
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No to laba!
Jako pierwsi (16 stycznia) ferie rozpoczęli mieszkańcy woje-
wództwa lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego 
i śląskiego. Tydzień później (23 stycznia) na wolne idzie woje-
wództwo podlaskie i warmińsko-mazurskie.
– W województwie świętokrzyskim ferie rozpoczną się 30 stycz-
nia i potrwają do 12 lutego – informuje Kazimierz Mądzik, 
świętokrzyski kurator oświaty.
Wraz z naszym regionem zimową przerwę rozpocznie także 
województwo kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie 
i wielkopolskie. Jako ostatni (13 lutego) z wolnego skorzystają 
mieszkańcy dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i za-
chodniopomorskiego.

FERIE NA SPORTOWO
Co przez dwa tygodnie mogą robić miłośnicy sportu?
– Mamy instytucje takie jak Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
i Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy w Kielcach, które co roku 
przygotowują półkolonie. To są tygodniowe turnusy, kosztu-
jące około 500 złotych od dziecka. Opiekunowie zapewniają 
pobyt od rana do popołudnia, wraz z wyżywieniem. W tym 
czasie dzieci będą korzystać nie tylko z hali sportowych i boisk 
należących do tych podmiotów, ale również z różnych wyjść, 
na przykład do parku trampolin – informuje wiceprezydent 
Marcin Chłodnicki.

FERIE Z NAUKĄ
Na małych miłośników doświadczeń, fanów nauki i zdobywa-
nia nowej wiedzy też coś się znajdzie.
– Zachęcam do odwiedzin w Kieleckim Parku Technologicz-
nym, a konkretnie w Energetycznym Centrum Nauki, gdzie 
oprócz wystawy stałej zaplanowano różnego rodzaju warsztaty. 
Dzieci będą wykonywać doświadczenia chemiczne i fizyczne. 

W te ferie tematyką będzie ciepło oraz zimno i różne efekty 
z tym związane. Na te zajęcia zawsze jest mnóstwo chętnych – 
mówi wiceprezydent.

FERIE DLA MAŁYCH ARTYSTÓW
Miasto nie zapomina także o artystycznych duszach i wciąż 
chce odkrywać nowe talenty.
– Bardzo ciekawą propozycję przygotowuje Dom Kultury 
„Białogon”. W ramach „Muzycznej kuźni” placówka zaprasza 
do Kielc najlepszych muzyków z całej Polski. To chociażby 
gitarzysta Dariusz Kozakiewicz, grający w takich zespołach 
jak Perfect czy Breakout. Ofertę bardzo kompleksową, w któ-
rej każdy znajdzie coś dla siebie proponuje też Dom Kultury 
„Zameczek”. Odbędą się tam zajęcia fotograficzne, wokalne, 
taneczne. W Biurze Wystaw Artystycznych zaplanowano oczy-
wiście warsztaty plastyczne, w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
– wspólne czytanie książek oraz zwiedzanie, w Instytucie Dizaj-
nu – warsztaty z projektowania, a w Geonaturze – warsztaty 
z geologii. Oferta jest naprawdę urozmaicona i wydaje mi się, 
że każdy znajdzie w niej coś dla siebie – dodaje Chłodnicki.
Wśród propozycji znajdują się zarówno płatne, jak i bezpłatne 
zajęcia. Na większość z nich obowiązują wcześniejsze zapisy.
– Polecam się spieszyć, jeśli ktoś chciałby zapisać się na zajęcia 
lub półkolonie związane ze sportem. We wszystkich pozosta-
łych instytucjach propozycje pojawią się na stronach w ciągu 
najbliższych kilku dni, więc nie jest jeszcze za późno, ale warto 
trzymać rękę na pulsie. Przez te dwa tygodnie naprawdę będzie 
co robić w Kielcach i zachęcam do tego, by dzieci nie spędziły 
ich przed ekranami – kwituje nasz rozmówca.
W ofertach na stronach internetowych instytucji znajdą się 
między innymi szczegółowe informacje dotyczące cen, termi-
nów, zapisów i rozpiska zajęć. 
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Pokolenie 1863
ZDANIEM SENATORA

 KRZYSZTOF MAREK SŁOŃ
Senator RP, PiS

160 lat temu, 22 stycznia 1963 roku wybuchło Powstanie 
Styczniowe. Największy w XIX wieku zryw wolnościowy na-
szego Narodu, skierowany przeciwko carskiej Rosji – jednemu 
z naszych zaborców, który pozbawił nas państwa, chciał nas 
wynarodowić, wytępić naszą wiarę i ojczysty  język. To samo 
teraz, na naszych oczach chce  zrobić z Ukrainą. Wtedy w po-
wstaniu wzięło  udział ponad 150 tysięcy Polaków z różnych 
warstw społecznych. Ponad połowa z nich nie wróciła do do-
mów. Jedni  zginęli w bitwach, innych więziono i torturowano 
i albo zostali  straceni, albo zesłani w głąb Rosji. Nastały okrutne 

represje, konfiskata majątków, bezwzględna rusyfikacja, degra-
dacja miast i wsi zasłużonych w powstaniu. A miało ono  także 
akcenty kieleckie, choćby nasza Karczówka, gdzie nieopodal 
murów klasztoru do dziś stoi obelisk z krzyżem (wreszcie odno-
wiony), posadowiony ku pamięci powstańców zabitych przez 
Kozaków, gdy nie doszedł do skutku atak na garnizon rosyjski 
w Kielcach.

Sam klasztor car z zemsty przeznaczył po klęsce powstania do 
likwidacji, ale władze nieopatrznie pozwoliły, by pozostał w nim 
do śmierci jeden zakonnik, ostatni bernardyn z klasztoru - o. 
Kolumbin Tomaszewski, który samotnie, przez 50 lat opieko-
wał się tym naszym skarbem i uratował go przed ruiną. Zmarł 
w 1914 roku. Nie doczekał wolnej Ojczyzny, ale zasłużył się dla 
niej jako bohater. W Kielcach jest też krótka uliczka poświęco-
na innemu Wielkiemu Polakowi związanemu z Powstaniem 
Styczniowym - Romualdowi Trauguttowi, człowiekowi niezwy-
kłej wiary, heroizmu i modlitwy. Był trzecim dyktatorem czyli 
wodzem powstania, po Ludwiku Mierosławskim i Marianie 
Langiewiczu. Traugutt został stracony 5 sierpnia 1864 roku na 
stokach warszawskiej Cytadeli. Zdradził go jeden z jego ludzi. 
Był ostrzegany, mógł uciekać. Mówił jednak: „Jestem naczel-
nikiem odpowiadającym za Naród. Nie o mnie tu chodzi!”. 

Każdy z nas , szczególnie politycy i samorządowcy powin-
niśmy te  słowa codziennie sobie przypominać, żeby  nasze 
i następne pokolenia Polaków zdolne były do zgodnej troski 
o Ojczyznę, tak jak na jeden Naród przystało. Doceńmy wol-
ność, którą zawdzięczamy również krwi, cierpieniu i poświę-
ceniu tamtego Styczniowego Pokolenia. Bi
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WARTO INWESTOWAĆ
Mamy wielką inflację, ekonomiści mówią, że wszyscy muszą zacisnąć pasa. A wodociągi? 
Jakie wdrożyły kroki? 
Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich: - Dzięki temu, że w odpowiednim czasie 
zrobiliśmy inwestycje, wykorzystaliśmy środki unijne, teraz możemy oszczędzać. Przykła-
dem jest System Monitoringu i Sterowania naszą siecią wodociągową i kanalizacyjną, w skrócie 
SMiS. Zamontowaliśmy go w dwóch etapach, w 2015 i 2020 roku i cały czas rozbudowujemy. 
Czujniki i komputery cały czas nas informują o stanie sieci. Obniżyliśmy trochę ciśnienie w całej sieci, 

a ludzie tego w ogóle nie odczuli. Reagujemy szybko na awarie, a zdarzają się one rzadziej, bo cała sieć 
lepiej pracuje, jest mniej obciążona. Drugi przykład – nasza mała elektrociepłownia, zasilana gazem 

z fermentacji osadów ściekowych w oczyszczalni w Nowinach. Dzięki niej mamy 25 procent własnego 
prądu. I oferujemy mieszkańcom jedną z najniższych cen wody w kraju.

I jakie są tego konkretne skutki?
- W ciągu kilku lat straty wody spadły nam z 17-19 procent do poniżej 10 procent. Jest to wynik rewelacyjny. 

Według raportu NIK straty do 30 procent wody są akceptowane w spółkach wodociągowych. Ludzie się dziwią 
i pytają pracowników naszego Pogotowia Wodociągowego: „Po co tu przyjechaliście, po co kopiecie? Przecież woda 

nie wychodzi”. A my wiemy o ukrytej awarii, bo SMiS nam to pokazał na nocnych wykresach poboru. Nie ma czasu 
czekać, aż stracimy tysiące litrów cennej kieleckiej kranówki, lepiej od razu naprawić.

A jaką potrawę z kieleckiej kranówki dziś Pan proponuje?
- Rosół z pieczonej kaczki. Dlaczego pieczonej? Żeby był mniej tłusty i smaczniejszy. Potrzebujemy 2,5 litra kieleckiej 

kranówki, 2 podudzia kaczki, porcję włoszczyzny (marchewka, pietruszka, biała część pora, kawałek selera), 1 czerwoną 
cebulę, 1,5 łyżki soli, pół łyżeczki mielonego czarnego pieprzu, 2 liście laurowe, 3 ziarenka ziela angielskiego. Kaczkę lekko 
solimy i pieprzymy, wstawiamy na 1 godzinę do piekarnika w otwartym naczyniu lub na pergaminie. Następnie odlewamy 
tłuszcz, który można wykorzystać do smażenia innych potraw, kaczkę zalewamy kielecką kranówką, dodajemy pozostałe 
składniki i gotujemy na małym ogniu ok. 3 godzin. Ugotowany rosół przelewamy przez gęste sitko. Podajemy z maka-

ronem, pokrojoną w plasterki marchewką z rosołu i kawałkami mięsa z kaczki.
Dziękuję za rozmowę.

ŚWIADCZYMY USŁUGI: 
•  Naprawy, czyszczenie, 

eksploatacja sieci 
wodociągowej 
i kanalizacyjnej

•  badania 
laboratoryjne 
wody, ścieków 
i osadów 
ściekowych

www.wod-kiel.com.pl
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Czy w 2023 roku istnieje szansa na zakończenie wojny na Ukrainie?

Wszystko zależy od nas, czyli od szeroko rozumianego Zachodu. 
Ukraina obroniła swoją niepodległość – obroniła Kijów i więk-
szość terytorium swojego państwa, tylko dlatego, że pomogliśmy 
dostarczając broń. Jeżeli będziemy kontynuowali to wsparcie, 
zwiększali je i przekażemy broń ofensywną to niewątpliwie jest 
szansa, że nasi wschodni sąsiedzi będą w stanie wyzwolić oku-
powane przez Rosjan terytorium. Myślę, że łącznie z Krymem. 

Kluczowe okazuje się wsparcie USA. Czy Stany Zjednoczone będą 
chciały utrzymać swoją pozycję w Europie Środkowej?

Niewątpliwie, wydarzenia rozgrywające się po 24 lutego są dowo-
dem na całkowite bankructwo dotychczasowej polityki Niemiec 
i Francji polegającej na współpracy z Rosją Putina. To chyba naj-
większy geopolityczny błąd po drugiej wojnie światowej. Okazało 
się, że nie da się i nie powinno się dogadywać, ze względu chociażby 
na moralność. To gorzki, ale jednak triumf polskiej polityki zagra-
nicznej, bo my – jako Prawo i Sprawiedliwość – mówiliśmy od 
zawsze o tym, że jest to zbrodniarz i państwo terrorystyczne. Przed 
24 lutego nas niestety nie słuchano. Teraz wszyscy przyznają nam 
rację. Trochę jednak za późno. Ta współpraca przyniosła bowiem 

Mieliśmy rację w sprawie Rosji Putina

Rosji zyski, dzięki którym mogli przeprowadzić inwazję na naszych 
wschodnich sąsiadów. 

Dziękuję za rozmowę. 18
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Jak zauważa, wiele sukcesów odnieśli także świętokrzyscy 
sportowcy. - Industria Kielce została wicemistrzem Ligi Mi-
strzów. Po raz kolejny udowodniliśmy również, że Kielce 
sprawdzają się w organizacji imprez sportowych najwyższej 
rangi, jak choćby Mistrzostwa Świata w Karate – podsumo-
wuje Anna Krupka. 

Za nami dobry rok dla sportu
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- Rok 2022 oceniamy dobrze z wielu względów, polscy 
sportowcy osiągnęli szereg sukcesów. Trzeba wspomnieć 
Igę Świątek, którą uznano najlepszą tenisistką świata - pod-
kreśla poseł Anna Krupka, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki.
Jak zauważa Anna Krupka, godni uznania są polscy siatka-
rze. - Po raz trzeci z rzędu stanęli oni na podium mistrzostw 
świata, zostali wicemistrzami. To ogromny sukces, podobnie 
jak osiągnięcia lekkoatletów. Paweł Fajdek po raz piąty został 
mistrzem świata. Natomiast wicemistrzostwo w chodzie 
zdobyła Katarzyna Zdziebło – wylicza poseł.
Miniony rok był udany także biorąc pod uwagę organizo-
wanie dużych imprez sportowych. 
- Ze względu na wykluczenie Rosjan, przejęliśmy mistrzo-
stwa świata w piłce siatkowej mężczyzn, czy mistrzostwa 
Europy w rugby dla kobiet. Te drugie zakończyły się zwy-
cięstwem naszych biało-czerwonych reprezentantek. Ponad-
to pokazaliśmy innym sportowcom czym jest solidarność. 
Polacy jako pierwsi rezygnowali z uczestnictwa w wielu 
imprezach, w których brali udział Rosjanie i Białorusini. 
Doprowadziło to do wykluczenia ich z najważniejszych 
rozgrywek sportowych - podkreśla poseł.

Biuro Poselskie Poseł RP ANNY KRUPKI,
ul. Jana Pawła II 13/18 25-025 Kielce woj. świętokrzyskie, 

tel. 608 045 712
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Korona Kielce ma siedemnaście kolejek na uratowanie miejsca w PKO BP 
Ekstraklasie. Po pierwszej rundzie traci cztery punkty do bezpiecznej lokaty. Niby 
niewiele, ale „żółto-czerwoni” są wymieniani jako główny kandydat do spadku au
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 Skazani na spadek? 

Każdy z tych transferów jest obarczony sporym ryzykiem. 
Zawodnicy, którzy grali jesienią też będą musieli wznieść się 
na wyżyny swoich umiejętności. Z ligi spadają trzy zespoły. 
Najmniej szans daje się Koronie i Miedzi. Szczególnie jeśli 
przyjrzy się ich bezpośrednim rywalom. Piast, Lechia, Zagłę-
bie, Jagiellonia. Każdy z tych klubów dysponuje mocniejszymi 
kadrami. Na całość nie wpływa również pozytywnie wynik 
przedostatniego sparingu, w którym „żółto-czerwoni” zostali 
rozgromieni przez czeskiego Banika Ostrawa 0:5. Teraz przyj-
dzie im  toczyć walkę o oszukanie przeznaczenia. Zaczną od 
ciężkiego wyjazdu. W przyszłą niedzielę, 29 stycznia zagrają 
w Warszawie z Legią (godz.15). 

Jesień okazała się dla nich bardzo trudna. Korona uciułała 13 
punktów, co daje jej przedostatnią lokatę. O jedno „oczko” wy-
przedza tylko Miedź Legnica. Różnica między beniaminkami 
jest taka, że „żółto-czerwoni” zaliczyli niezły start, a rywale za-
częli odkuwać się pod koniec rundy, którą zakończyli dwoma 
wygranymi. W obu zespołach zmieniono trenerów. W stolicy 
Świętokrzyskiego podjęto ryzyko i postawiono na 
Kamila Kuzerę. 
– Założenie jest proste. Nie chcemy być tacy sami jak jesienią. 
Jeśli tak będzie, to nie powinno mnie tutaj być. Chcę zbudować 
zespół według własnych zasad – powiedział na starcie pracy 
wychowanek „żółto-czerwonych”. 
Na pewno Korona będzie inna personalnie. Po słabej rundzie 
podziękowano sześciu zawodnikom. W tym gronie znaleźli 
się m.in. Adam Frączczak, Roberto Corral i Grzegorz Szymu-
sik. „Żółto-czerwoni” nie mogli pozwolić sobie na szaleństwa 
na rynku transferowym. Dyrektor sportowy Paweł Golański 
musiał działać przy mocno ograniczonym budżecie płacowym. 
Nawet bardzo mocno, bo inne ekstraklasowe kluby z miejsca są 
w stanie płacić zdecydowanie więcej. Do klubu dołączył Nono 
– pomocnika ogranego na poziomie drugiej ligi hiszpańskiej. 
W obronie postawiono na Dominicka Zatora – Kanadyjczyka 
polskiego pochodzenia, który zbierał dobre recenzje w tam-
tejszej Premier League  oraz na dobrze znanego w Kielcach – 
Bartosza Kwietnia, który ostatnio odbudowywał swoją formę 
w pierwszoligowej Resovii. W momencie pisania tego tekstu 
w drodze do Kielc był inny Kanadyjczyk – Marcus Godinho. 
Uniwersalny skrzydłowy, grający przede wszystkim na prawej 
stronie defensywy, reprezentował Vancouver Whitecaps. Ostat-
ni mecz zaliczył… na początku października. 
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ZAPRASZAMYZAPRASZAMY
Od poniedziałku Od poniedziałku 

do piątku w godzinach do piątku w godzinach 
7.00 – 21.007.00 – 21.00

w soboty 7.00 – 14.00w soboty 7.00 – 14.00

OKRĘGOWA OKRĘGOWA 
STACJA KONTROLI STACJA KONTROLI 

POJAZDÓWPOJAZDÓW  

HOLOWANIE  HOLOWANIE  
POJAZDÓW 24 h POJAZDÓW 24 h 

powyżej 3,5 tpowyżej 3,5 t
Kielce, ul. Jagiellońska 92Kielce, ul. Jagiellońska 92

Tel. 41 345 76 25, 41 201 41 10 wew. 241Tel. 41 345 76 25, 41 201 41 10 wew. 241
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