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Przedsiębiorcy 
skorzystają czytaj na stronie 12-13

Marcin Perz, 
na zdjęciu:

Prezes Zarządu 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.
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nikową do Ronda Czwartaków. Druga inwestycja – rozbudowa DW 764 
(ul. Wojska Polskiego) od Ronda Czwartaków do granic miasta – jest 
uzupełnieniem wcześniejszego projektu. 

ZAGNAŃSKA, WITOSA I NOWY „KUBUŚ” 
16 projektów Kielc otrzymało ponad 238 mln zł dofinansowania z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 
Rozbudowane zostały ul. Zagnańska i Witosa, powstało także nowe po-
łączenie Witosa z Radomską. 
Szkoła Podstawowa nr 28, Przedszkola Samorządowe nr 5 oraz 28 prze-

szły termomodernizację, a w SP nr 1 prace są na 
ukończeniu. Cztery budynki zostały wyposażo-
ne w panele fotowoltaiczne. Wkrótce podobne 
remonty przejdą SP nr 8 oraz Zespół  Szkół In-
formatycznych. 
Środki unijne pozwoliły również na wymianę 
oświetlenia na kilkudziesięciu ulicach w mieście 
na oprawy energooszczędne, budowę sieci dróg dla 
rowerów i rozbudowę ul. Łopuszniańskiej. 
W tym roku zakończy się długo wyczekiwana 
budowa nowej siedziby dla Teatru Lalki i Aktora 
„Kubuś” przy ul. Zamkowej. 
Całkowita wartość 16 projektów realizowanych 
w ramach RPOWŚ to 359 mln zł. 
Opisy wszystkich projektów realizowanych przez 
Miasto Kielce ze wsparciem UE można znaleźć 
na stronie www.kielce.eu w zakładce „Fundusze 
europejskie”.

NOWA PERSPEKTYWA 2021-2027
Sześć zgłoszonych przez Miasto Kielce projektów 
w ramach nowej perspektywy trafiło na listę zadań 
kluczowych do realizacji w ramach Kontraktu Pro-

gramowego dla Województwa Świętokrzyskiego. 
- Zależało nam, by projekty te pozwoliły na zrównoważony rozwój Kielc, 
pobudziły miasto gospodarczo, zwiększyły jakość edukacji, ale także 
wzmocniły nasze walory turystyczne - podkreśla prezydent Kielc. 
Na liście inwestycji istotnych dla miasta jest zagospodarowanie północnej 
części Ogrodu Botanicznego, rewaloryzacja Parku Staszica, zagospodaro-
wanie terenów cennych przyrodniczo, administrowanych przez Geonatu-
rę, przebudowa Placu Wolności, budowa kolejnego inkubatora California, 
rozbudowa Zespołu Szkół Ekonomicznych przy Langiewicza i realizacja 
strategii terytorialnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. 
- Pracujemy nad dokumentami wymaganymi przy ubieganiu się o środki 
z UE, jak Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kielecki 
Obszar Funkcjonalny 2030+. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regio-
nalnej przyznało już miastu i jego obszarowi funkcjonalnemu alokację 
w wysokości 45 mln euro na projekt w zakresie zrównoważonej mo-
bilności miejskiej – informuje Bożena Szczypiór, wiceprezydent Kielc.

- Dzięki unijnym środkom mogliśmy inwestować w poprawę kieleckich 
dróg, komunikację miejską, edukację i kulturę. Bez tego wsparcia wie-
le zadań pozostałoby tylko planami. Znalezienie tak dużych pieniędzy 
w miejskim budżecie byłoby niemożliwe. Jestem przekonany, że kolejna 
perspektywa finansowa pozwoli nam na dalszy rozwój – mówi Bogdan 
Wenta, prezydent Kielc.

INWESTYCJE W DROGI I TRANSPORT PUBLICZNY
Największe inwestycje realizowane w Kielcach w perspektywie 2014-
2020 są współfinansowane z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. 

Kielce

Ponad pół miliarda złotych na projekty inwestycje pozyskało Miasto Kielce z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.  

Lista projektów zrealizowanych dzięki unijnemu dofinansowaniu jest długa

Dobra perspektywa dla Kielc 

Ponad 237 mln zł przeznaczono na „Rozwój komunikacji publicznej 
w Kielcach”. Na bazie dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej po-
wstało nowoczesne i przyjazne dla pasażerów Centrum Komunikacyjne. 
Kielecki „spodek” znów stał się miejscem zachwycającym przyjezdnych 
i budowlą, która jest symbolem Kielc. W ramach tego samego projektu 
wyremontowano ul. Zagnańską od skrzyżowania z Witosa do granicy 
miasta i wybudowano pętlę autobusową. Powstało przedłużenie ul. Ol-
szewskiego do skrzyżowania z Zagnańską i Witosa. Trwa budowa drogi 
na osiedlu Dąbrowa II od ul. Wincentego z Kielc do Warszawskiej oraz 
rozbudowa ul. Domaszowskiej, Żniwnej i skrzyżowania al. Tysiąclecia PP 
z al. Solidarności. Wdrażany jest też Inteligentny System Transportowy, 
który obejmie ponad 60 skrzyżowań w mieście. 
Środki z POPW pozwoliły również na realizację dwóch projektów do-
tyczących drogi wojewódzkiej 764. Pierwszy z nich obejmował budowę 
nowego przebiegu DW 764 od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z Wapien-

Kielecki „spodek” został zmodernizowany dzięki środkom unijnym.
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Współsfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 
na lata 2018–2030 PROO
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Bilardowe Kielce
W Kielcach trwają mistrzostwa świata w bilard 9-bil. Ponad stu najlepszych zawodników globu 
przystąpiło w środę (1 lutego) na terenie Targów Kielce do walki o tytuł. W puli nagród jest prawie 
1,5 miliona złotych. – Nie wahaliśmy się powierzyć organizację mistrzostw Polakom. To wielkie 
wyzwanie, ale cieszę się, że wszystko pięknie wygląda – mówił Ishaun Singh, prezes Światowej 
Federacji Bilardowej. W turnieju bierze udział obrońca tytułu i lider światowego rankingu oraz Po-
lacy, w tym zawodnicy Nosanu Kielce. Wielki finał zaplanowano na niedzielę (5 lutego) o godzinie 
18.30.  /mł/

Kolejne wydanie Tygodnika eM 
ukaże się 19 lutego 2023 r. 

Zapraszamy do lektury!

Biskup w Afryce
W czwartek, 26 stycznia, Biskup Kielecki Jan 
Piotrowski rozpoczął wizytę pastoralną u mi-
sjonarzy w Kongo i Angoli. – Proszę wiernych 
o modlitwę w intencji misji – mówił Radiu eM 
Kielce Pasterz naszej diecezji. Przypomnijmy, 
że biskup Jan Piotrowski jest przewodniczą-
cym Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. – 
Osobiście bardzo cieszę się z tej wizyty. Jako 
przewodniczący mam obowiązek interesować 
się pracą i relacjami naszych misjonarzy – za-
równo kapłanów, sióstr, jak i 26 polskich bi-

Będą utrudnienia
Szóstego lutego zostaną wprowadzone kolejne 
zmiany w organizacji ruchu na ulicy Wojska Pol-
skiego. – Będzie ona całkowicie zamknięta dla 
ruchu kołowego na odcinku od wyjazdu z pę-
tli na Bukówce do skrzyżowania z ulicą Klecką. 
Objazd w obu kierunkach zostanie wyznaczony 
przez Wojska Polskiego, Mójczę, ulicę Prostą, 
Wikaryjską, Sandomierską, Źródłową, Tarnow-
ską i Pileckiego – informuje Jarosław Skrzydło, 

Budowa wznowiona
Po blisko miesiącu nieobecności, trzydziestego 
stycznia firma Trakt wróciła na plac budowy 
i kontynuuje prace na ulicy Domaszowskiej, 
Żniwnej oraz skrzyżowaniu alei Solidarności 

S74 podpisana
W obecności ministra infrastruktury Andrzeja 
Adamczyka została podpisana umowa na re-
alizację odcinka S74 przez Kielce. Prace mają 
rozpocząć się w 2024 roku. Inwestycję zrealizuje 
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor za 
713,4 miliona złotych. Umowę zawarto w syste-
mie „projektuj i buduj”.  – Dotrzymujemy słowa. 

skupów odpowiedzialnych za młode Kościoły 
– tłumaczył Biskup Kielecki.  /mł/

z Tysiąclecia Państwa Polskiego. Przypomnijmy, 
że miasto zakończyło negocjacje z wykonawcą. 
Ten domagał się waloryzacji kontraktu o ponad 
siedem milionów złotych. Finalnie uzgodniono, 
że Kielce dopłacą do inwestycji dwa i pół mi-
liona złotych. Zgodnie z umową, remontowane 
ulice mają zostać udostępnione kierowcom do 
końca czerwca 2023 roku. Póki co nie wiadomo 
jednak, czy firma nie wystąpi o kolejny aneks 
terminowy.  /wk/

W LUTYM usługi

 Taniej 50%

Zapraszamy

SZYCIE KOŁDER, PRANIE PIERZA

tel. 534-222-122

rzecznik prasowy MZD. Zamknięcie dla ruchu 
kołowego ulicy Wojska Polskiego jest spowo-
dowane przede wszystkim wysokim stopniem 
skompilowania prac. Nowa organizacja ruchu 
będzie obowiązywać przez pięć miesięcy.  /wk/
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Centrum otwarte!
Było powitanie chlebem i solą, podziękowania 
i przepyszny tort, nie zabrakło również hymnu 
Polski i Ukrainy – tak dwa narody świętowa-
ły otwarcie kieleckiego centrum integracji. To 
zostało zlokalizowane przy ulicy Żeromskiego 
20/24A. – W tym trudnym czasie to miejsce jest 
nam, dzieciom i dorosłym, bardzo potrzebne. 
Chcemy, żeby dzieci, które uciekły przed wojną 

Oszukują na Netflixa!
Oszuści znaleźli kolejny sposób na dobranie 
się do naszych pieniędzy. Podszywają się pod 
popularne platformy streamingowe, by w ten 
sposób uzyskać dostęp do naszych danych. 
Strony, do których prowadzą nas fałszywe linki 
są łudzące podobne do stron innych podmio-
tów. Zazwyczaj oszuści chcą wyłudzić nasze 
dane osobowe lub dane do logowania. - Mając 
dostęp do naszych internetowych kont, nie tyl-
ko czyszczą je do cna, ale i zaciągają kredyty – 
alarmuje podkom. Damian Janus, oficer praso-

Ortopedzi dyżurują 
Jest dobra wiadomość dla mieszkańców woje-
wództwa świętokrzyskiego: dzieci, które dozna-
ją urazu, uzyskają pomoc także w PZU Zdrowie 
Centra Medyczne (wcześniej Artimed), przy ul. 

„Tak się w ferie bawię”
Jak bezpiecznie i wesoło spędzić ferie? Ucznio-
wie, którzy mają ciekawe pomysły na najbliższe 

reklama
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Paderewskiego w Kielcach. W przychodni ruszyły 
bowiem dyżury ortopedów dziecięcych. - Zauwa-
żyliśmy, że rodzice często mają problem z uzyska-
niem pomocy specjalistycznej dla swoich dzieci 
w godzinach popołudniowych. Dlatego w razie 
nagłych urazów, najmłodsi uzyskają tę pomoc 
również u nas – informuje Dariusz Saletra, dy-
rektor placówki. Ortopedzi dziecięcy są dostępni 
od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 16 
do 19. Dariusz Saletra zapowiada, że jeśli zapo-
trzebowanie będzie większe, ortopedzi dziecięcy 
będą przyjmować sześć razy w tygodniu.  /igw/

mogły tu znaleźć ciszę, spokój i zajęcie – mówi 
pani Oksana. W Ukraińskim Centrum Integra-
cji dzieci i młodzież dotknięte wojenną traumą 
mogą skorzystać z pomocy psychologa, peda-
goga, a także dogoterapii, muzykoterapii oraz 
terapii zajęciowej.  /wk/ 

Zawieszony obiad
Zlokalizowana przy ulicy Paderewskiego 40 
klubokawiarnia SENIORita organizuje akcję „Za-
wieszony obiad”. By do niej dołączyć, wystarczy 
opłacić posiłek w SENIORicie, a otrzymany pa-
ragon zawiesić w specjalnie przeznaczonym do 
tego miejscu. Dzięki temu osoba potrzebująca 
może przyjść i zjeść darmowy, ciepły obiad. – 

dwa tygodnie, mogą wziąć udział w konkursie 
organizowanym przez kielecką straż miejską. 
Do wygrania są atrakcyjne nagrody. - Pracą 
konkursową ma być fotografia naklejona na 
kartkę papieru w formacie A4. Zachęcamy dzie-
ciaki do przedstawienia bezpiecznego sposobu 
na spędzenie czasu trakcie ferii i umieszczenia 
na pracy emblematu Straży Miejskiej – mówi 
Angelika Kopczyńska z kieleckiej Straży Miej-
skiej. Prace konkursowe należy dostarczyć 
w terminie od 30 stycznia 2023, do 10 lutego, 
do Straży Miejskiej w Kielcach, przy ulicy Ogro-
dowej 3B.  /ar/

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

Droga ekspresowa numer 74 staje się faktem. 
Przyjęliśmy program budowy dróg krajowych. 
W nim zawarte są źródła finansowania S74 
na każdym odcinku – mówił minister Andrzej 
Adamczyk.  /mł/

Chciałabym, aby akcja nabrała większego roz-
machu. Obecnie mamy po kilka zawieszonych 
obiadów dziennie, najczęściej kupionych przez 
naszych stałych klientów, ale potrzeby są znacz-
nie większe – przyznaje Anna Syska, prezes 
Fundacji „GERIO” i właścicielka klubokawiarni 
SENIORita.  /wk/
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Odpowie za zabójstwo
W ręce kieleckich policjantów wpadł 42-latek, 
który od zeszłego roku ukrywał się w Wiel-
kiej Brytanii. Mężczyzna został zatrzymany 

ZUS cię sprawdzi 
Ponad 686,5 tysiąca zwolnień lekarskich za-
rejestrował świętokrzyski oddział Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w 2022 roku. Naj-
więcej, bo  prawie 71  tysięcy odnotowano 

w związku ze śmiercią 24-letniego kielczanina, 
którego ciało znaleziono w maju ubiegłego 
roku, w lesie pod Piekoszowem. W związku 
z tą sprawą zatrzymano już dwie osoby – 70- 
i 28-latka. Starszy mężczyzna usłyszał zarzut 
pobicia, pozbawienia wolności ze szczególnym 
udręczeniem, a następnie zabójstwa. Z ko-
lei 28-latkowi przedstawiono między innymi 
zarzut podżegania do popełnienia zbrodni.  
42-latek odpowie za zabójstwo, grozi mu na-
wet dożywocie.  /ar/

DLA
EDUKACJI 1,5%

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 1,5% Twojego Podatku
wpłaty na cele statutowe: nr konta 51 8493 0004 0240 0079 6600 0003

Twój 1,5% ma Wielką Moc!
Przyjdź do nas rozliczyć PIT za darmo i przekaż 

nam swój 1,5%
Biuro ul. Sandomierska 126, w godz. 8.00 – 14.00

KRS: 0000152025
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Kielcach, ul. Chęcińska 23

reklama

wy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. 
Fałszywe zawiadomienia mogą być wysyłane 
także poprzez SMSy.  /ar/

Wózek inteligentny
W zlokalizowanym przy ulicy Zagnańskiej 94 
sklepie Społem „Mieszko” pojawiły się... inte-
ligentne wózki! Posiadają skaner i dotykowy 
ekran. Jak z nich korzystać? Najpierw trzeba 
kliknąć opcję „rozpocznij zakupy”. Wkładając 
produkty do koszyka należy je zeskanować, 
a w przypadku tych, które kodu nie posiadają 
(np. pieczywa) można je łatwo wyszukać na do-
tykowym ekranie. Tam też automatycznie poja-
wiają się ceny i lista produktów umieszczonych 
już w koszyku. Na koniec trzeba kliknąć opcję 
„zapłać”. Na wyświetlaczu pojawi się wówczas 
kod, który należy przepisać na stojącą przy wyj-

Wersja elektroniczna
Każdy emeryt lub rencista otrzyma elektroniczną 
wersję legitymacji ZUS - mLegitymację. Będzie 
można przechowywać ją na własnym urządze-
niu mobilnym, przy użyciu bezpłatnej aplikacji 
mObywatel.  – Emerytom i rencistom, którzy 
przed 1 stycznia 2023 r. otrzymali legitymacje 
w formie plastikowej karty identyfikacyjnej, 
wydamy automatycznie również legitymację 
w wersji elektronicznej. Takie osoby będą mogły 
korzystać z obu wersji dokumentu – i tradycyj-
nej, i elektronicznej – mówi Paweł Szkalej rzecz-
nik ZUS. mLegitymacja działa tak, jak tradycyjny 
dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, 
osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem 
lub rencistą i skorzysta z ulg i uprawnień jej przy-
sługujących, np. zniżek do biletów.  /red/
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w grudniu. Każdego roku ZUS przeprowadza 
kontrole, by sprawdzić rzeczywisty stan zdro-
wia pracownika. - W trzecim kwartale 2022 
roku, w Świętokrzyskiem przeprowadzono 
ich blisko 4,5 tysiąca. Na około cztery tysiące 
kontroli, 349 osób od kolejnego dnia po ba-
daniu  wróciło do pracy. Z kolei na 417 tych 
przeprowadzonych w domach, aż 41 osób 
wykorzystywało zwolnienia w sposób niepra-
widłowy – informuje Paweł Szkalej, rzecznik 
ZUS w Kielcach. Łącznie do budżetu państwa 
w województwie świętokrzyskim za III kwar-
tał wróciło ponad 188 tys. zł.  /igw/

ściu kasę samoobsługową. Następnie wystar-
czy sfinalizować transakcję i gotowe!  /wk/
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Znacznie wyższy taryfikator mandatów 
i nowe przepisy dotyczące pierwszeństwa 
pieszych - ostatnie dwa lata przyniosły 
wiele zmian zarówno dla kierowców, 
jak i niezmotoryzowanych. Jak wpłynęły 
one na sposób jazdy i bezpieczeństwo na 
drogach? Sprawdzamy…
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Jak ci się jeździ?

reklama

INFORMUJE
Informujemy, że od 6 lutego 2023 roku w związku z zamknięciem przejazdu ulicą Wojska Polskiego w Kielcach zosta-
ną wprowadzone czasowe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:
•  zawieszone zostaje kursowanie autobusów linii 11. Natomiast trasa linii 25 i 33 zostaje skrócona do pętli na 

Bukówce i dla autobusów w/w linii będą obowiązywały nowe rozkłady jazdy.
•  uruchomiona zostaje zastępcza linia Z11, która zastąpi linię 11 w relacji do Borkowa i Sukowa Babie oraz 33  

w relacji do Sukowa Babie.
• uruchomiona zostaje tymczasowa zastępcza linia Z25, której autobusy za linię 25 zapewnią obsługę ulicy Kleckiej.

bezpieczeństwo pieszych, i dające im pierwszeństwo już 
podczas wchodzenia na pasy, funkcjonują od 1 czerwca 
2021 roku.

STATYSTYKI… OPTYMISTYCZNE
W 2022 roku świętokrzyscy policjanci odnotowali przeszło 
1900 zdarzeń drogowych mniej niż w 2021. 11 340 – do-
kładnie tyle interwencji drogowych obsłużyli w całym 2022 
roku mundurowi z naszego regionu. 662 zakwalifikowano 
jako wypadki.
- Niestety, zginęło 67 osób, 783 zostały ranne. Oprócz tego 
mundurowi odnotowali ponad 10 670 kolizji – wylicza Ar-
tur Majchrzak z Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach.
Co gorsza, na drogach przybywa pijanych kierowców. Po-
licjanci zatrzymali w zeszłym roku 4084 kierujących „na 
podwójnym gazie”.

Kary finansowe za wykroczenia na drogach wzrosły od  
1 stycznia ubiegłego roku, a nowy taryfikator mocno dał kie-
rowcom po kieszeni, przewidując mandaty w kwocie nawet 
pięciu tysięcy złotych. Z kolei przepisy mające zwiększyć 
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Jak ci się jeździ?

- W tym zakresie odnotowaliśmy wzrost o 67 osób, w po-
równaniu do 2021 roku. Warto jednak podkreślić, że jeździ-
my spokojniej i rozważniej. Świadczy o tym fakt, że mniej 
osób straciło uprawnienia do kierowania na trzy miesiące, 
za przekroczenie prędkości o ponad 50 kilometrów na go-
dzinę w obszarze zabudowanym. W ubiegłym roku było to 
1255 uprawnień, a w 2021 - aż 2743 – wyjaśnia policjant.
Z kolei za spowodowanie realnego zagrożenia w ruchu dro-
gowym, a więc szczególnie brawurową jazdę, nieustąpienie 
pierwszeństwa czy wyprzedzanie w niedozwolonym miej-
scu, uprawnienia straciło 110 osób.

KIEROWCY, A PIESI
Regulacje dające pierwszeństwo pieszym już podczas wcho-
dzenia na przejście, wywołują sporo emocji. Zwłaszcza 
u kierowców…
- Ci pytają, jak mają rozpoznać, że pieszy będzie wchodził 
na przejście. Warto sobie przypomnieć, że dojeżdżając 
do pasów jesteśmy o tym informowani zarówno znakami 
pionowymi jak i poziomymi, mamy więc obowiązek za-
chowania szczególnej ostrożności. Musimy zwolnić tak, 
by mieć czas na reakcję, zwłaszcza gdy widzimy w pobliżu 
przechodniów. Kluczowa jest po prostu kultura, zarówno 
kierowców jak i pieszych – mówi komisarz Mariusz Bednar-
ski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Kielcach.
I choć ci ostatni mają pierwszeństwo na pasach, policjant 
podkreśla – nie zwalnia ich to z obowiązku upewnienia się, 
czy mogą bezpiecznie na nie wejść. Absolutnie niedopusz-
czalne jest wchodzenie na przejście na przykład bezpośred-
nio z chodnika, bez zatrzymania się.
Czy te przepisy rzeczywiście zmniejszyły liczbę wypadków 
z udziałem przechodniów? Od 1 stycznia do końca maja 
2021 roku, w naszym województwie doszło do 43 takich 
zdarzeń, rannych zostało 36 osób, zginęło dziewięć. Jak 
wygląda statystyka od 1 czerwca 2021, czyli od momentu 
wprowadzenia nowych regulacji?
 - Od tej daty, do końca 2021 roku odnotowaliśmy w woje-
wództwie świętokrzyskim 127 wypadków z udziałem pie-
szych. Rannych zostało 112 osób, zginęło 16 – informuje 
komisarz Mariusz Bednarski z Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

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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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

NEWRALGICZNE MIEJSCA
Na mapie Kielc nie brakuje ulic, które przodują w zestawie-
niach dotyczących liczby wypadków i kolizji. Na pierwszym 
miejscu niechlubnego podium znajduje się ulica Krakowska, 
z liczbą 12 wypadków w 2022 roku.
- Jest to długa ulica, ruch w wielu miejscach odbywa się dwo-
ma pasami, jest wiele przejść dla pieszych, przylegających 
parkingów. W niektórych miejscach mamy ograniczenie do 
70 kilometrów na godzinę, kierowcy jadą więc dość szyb-
ko – mówi mł. asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas z KMP 
w Kielcach.
Kolejna niebezpieczna ulica to Ściegiennego – w zeszłym 
roku policjanci odnotowali tam dziewięć wypadków. Na 
trzecim miejscu uplasowała się Warszawska, do niebezpiecz-
nych zdarzeń dochodzi też na alei Solidarności. Wysoko 
w rankingu niebezpiecznych ulic znalazła się też Źródłowa 
i 1 Maja - na obu w zeszłym roku odnotowano sześć wy-
padków.  
- W minionym roku, w Kielcach doszło do dwóch śmiertel-
nych zdarzeń. Jedno z nich miało miejsce na 1 Maja - kieru-
jący uderzył tam w zaparkowanego busa, zmarł w szpitalu. 
Kolejne zdarzenie odnotowano na Warszawskiej, gdzie kie-
rowca potrącił pieszą. Kobieta zmarła w szpitalu – uzupełnia 
Perkowska-Kiepas.

***
Pamiętajmy – sytuacja na drogach zależy od nas i naszej 
rozwagi. I – kultury… 
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Oddech, lecz bez ulgi 
W ostatnich tygodniach zarząd i pracownicy klubu inten-
sywnie poszukiwali podmiotu, który byłby w stanie wejść 
w finansowanie na zbliżonym poziomie. Niestety, do tej 
pory bezskutecznie. Negocjacje z kolejnymi firmami trwają. 
W miniony wtorek prezes Bertus Servaas spotkał się z druży-
ną. Po tym ogłoszono, że klub zrobi wszystko, aby dokończyć 
trwający sezon „w możliwie najsilniejszym składzie perso-
nalnym”. Czas na znalezienie nowego sponsora wydłużono 
do 31 marca. Jeszcze kilka dni temu istniało zagrożenie, że 
zawodnicy będą mogli rozwiązywać swoje umowy ze wzglę-
du na zaległości w wypłatach. Zrobiono jednak wszystko, 
aby te nie przekroczyły umownego czasu (trzech miesięcy), 
co pozwala na taki ruch. 
Furtek jest kilka. W najbliższym czasie klub może rozważyć 
tylko ewentualną sprzedaż jednego lub dwóch graczy. To 
zapewne oznaczałby zapewnienie finansowania do końca 
tego sezonu.
– Mamy przeczucie, że wszystko zakończy się dobrze. Te-
raz przyszła pora, aby wrócić na sportową karuzelę – mówi 
Krzysztof Lijewski, drugi trener Industrii Kielce, która 
w czwartek wznowi zmagania w Lidze Mistrzów od wy-
jazdowego meczu z THW Kiel. 

z gwiazdkami Michelin w Wielkiej Brytanii - to jest absolutny 
hit i w konsekwencji w ofercie restauracji pojawiły się pięcio-
setowe kolacje degustacyjne – najbliższa już 11 lutego o godz. 
16:00. Rezerwacje pod nr tel. +48 577 450 040. Tak, zaledwie 
albo aż 20 km od Kielc można zjeść wysokiej klasy steaka, wy-
śmienitą sałatkę z ośmiornicy, czy klasyczne krewetki w winie, 
ale i klasyczne dania kuchni polskiej przygotowane fusion, jak 
np. golonkę, pierogi czy dania kuchni wegetariańskiej lub we-
gańskiej. Restauracja posiada także ofertę dań dla najmłodszych, 
gdyż nie sposób o nich zapomnieć, gdy w sąsiedztwie znajduje 
się Nowoczesne Centrum Nauki Da Vinci.
Restauracja Da Vinci to doskonałe miejsce na lunch biznesowy, 
spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad za miastem czy organiza-
cję imprezy okolicznościowej. Da Vinci to także *** hotel, w któ-
rym można zorganizować szkolenie, konferencję czy zaplanować 
świąteczny lub wakacyjny pobyt korzystając z bogatej oferty tury-
styczno-rekreacyjnej Chęcin i okolicy. Więcej informacji na stronie  
www.davinci.travel.pl 
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Minął styczeń, ale przyszłość Industrii Kielce wciąż jest nie-
wiadomą. Klub wywalczył jednak kolejne dwa miesiące na 
znalezienie finansowego wsparcia, które pozwoli utrzymać 
wysoki poziom sportowy. 
Kielecki gigant znalazł się w tarapatach po tym, jak na po-
czątku listopada z jego sponsorowania wycofała się  piwo-
warska firma Van Pur. Zapewniała jedną trzecią budżetu, 
czyli około dziesięć milionów złotych. 

Podzamcze Chęcińskie to wyjątkowe miejsce. To właśnie tutaj 
pośród stawów, zabytkowego Dworu Starostów z przepięknym 
włoskim ogrodem i bramą Jana III Sobieskiego znajduje się re-
stauracja Da Vinci, która jest czynna codziennie od godziny 12:00 
do 20:00 lub do obsłużenia ostatniej rezerwacji. Elektryczne 
wnętrze doskonale komponuje się z miejscem i ofertą restauracji 
– klasyczny barokowy dworek,profesjonalny personel i wyborne 
menu. Nie można nie wspomnieć, że restauracja posiada dobrze 
zbudowaną kartę win i whisky. Wszystkie wina, a jest ich ok 60 
są dostępne na kieliszki dzięki wykorzystaniu nowoczesnych 
technik nalewania wina bez konieczności otwierania całej bu-
telki. W ofercie restauracji jest także duży wybór szampanów 
w zaskakującej cenie. Sommelierka odbyła międzynarodowe 
szkolenia profesjonalnej kwalifikacji zawodowej Wine and Spirit 
Education Trust 2 i dzięki temu oferujemy profesjonalny dobór 
win do dań z uwzględnieniem preferencji gości. Ekskluzywne 
menu to zasługa kucharzy – ludzi z pasją i ogromną wiedzą. 
Do tego zespołu ostatnio dołączył szef kuchni z restauracji 
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Kuchnia fusion w Restauracji Da Vinci Kuchnia fusion w Restauracji Da Vinci 

Podzamcze 45,  26-060 Chęciny,  tel.  577 450 040Podzamcze 45,  26-060 Chęciny,  tel.  577 450 040
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nasze sprawy

Dzielą ich kilometry, wiek i rodzaj 
choroby, łączy – walka o życie i wyścig 
z czasem. Rodzice Radka i Bartosza 
proszą o pomocau
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Na pomoc!

Pochodzący z Jędrzejowa dwunastoletni Radek Toborek 
walczy z kolejnym atakiem ostrej białaczki limfoblastycz-
nej. Jego życie może uratować terapia CAR-T Cell. Jej koszt 
przewyższa jednak możliwości finansowe rodziców, którzy 
proszą o wsparcie chłopca.

DRAMATYCZNA WALKA Z BIAŁACZKĄ
Radek usłyszał diagnozę w 2020 roku. „Rozpoczęła się dra-
matyczna walka, którą trudno nawet opisać w kilku sło-
wach… We wrześniu 2022 roku, po niemal dwóch latach 
skomplikowanego leczenia, Radek bardzo się cieszył na 
powrót do szkoły”, czytamy na stronie siepomaga.pl.

nego leczenia… Wznowa u Radka jest tak specyficzna, że 
NFZ nie ma jej ujętej w programie refundacyjnym… Mu-
simy w cztery tygodnie uzbierać niebagatelną kwotę ponad 
1 miliona 300 tysięcy złotych. Prosimy o pomoc”.
Chłopca można wesprzeć pod linkiem www.siepomaga.pl/
radek-toborek lub wysyłając na numer 75365 SMS o treści 
0250258 (koszt 6,15 zł brutto).

PRZERAŻAJĄCA WALKA Z CZASEM
Pomocy potrzebuje również półtoraroczny Bartosz Jędrasik. 
Chłopiec choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Jego życie 

Chłopca czekały jeszcze tylko badania końcowe. Ich termin 
został wyznaczony na 25 października 2022. Jednak lekarze 
„zauważyli coś w płynie mózgowo-rdzeniowym. Wykonano 
badania szczegółowe, po których usłyszeliśmy diagnozę: 
wczesna wznowa ostrej białaczki limfoblastycznej, izolo-
wana w centralnym układzie nerwowym! Od dawna nikt 
nie spotkał się z tak rzadką, lekoodporną białaczką ani tu 
w Polsce, ani za granicą”.
Radek ponownie trafił do szpitala: „Po prawie miesiącu le-
czenia w płynie mózgowo-rdzeniowym było aż 66 procent 
blastów, choć powinno być czysto! Komórki nowotworowe 
okazały się lekooporne. (…) Nowotwór nie tylko się nie 
zatrzymywał, ale rósł w siłę”.
Rodzice skonsultowali przypadek syna ze specjalistami 
z kraju i z zagranicy: „Ratunkiem dla Radka jest jedynie 
najnowocześniejsza jak dotąd terapia CAR-T! Nie ma in-
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zostało wycenione na… ponad dziewięć milionów złotych 
– właśnie tyle kosztuje najdroższy lek świata.
Bartoszek urodził się 23 maja. „Pozornie zdrowy, wypisany 
ze szpitala ze wzorową kartą. Uśmiechnięty, radosny i pięk-
ny”, czytamy na stronie siepomaga.pl.
Dramat rodziców rozpoczął się od zwykłego przeziębienia 
i szczepionki w jedenastym miesiącu życia: „Z dnia na dzień 
zauważyliśmy, że nasz syn staje się inny... Z uśmiechniętego 
i aktywnego chłopca zamienia się w apatyczne, wiotkie i nie-
obecne dziecko. Zamiast nabierać sił, stopniowo zaczynał 
je tracić. (…) Specyficzne objawy coraz bardziej wzbudzały 
nasz niepokój. Znów skontaktowaliśmy się z fizjoterapeutką, 
która potwierdziła obniżone napięcie mięśniowe i zasuge-
rowała wykonanie testu w kierunku SMA”.
Diagnoza zwaliła rodziców z nóg: „Kiedy przyszły wyniki – 
nie mogliśmy w to uwierzyć. Przeraźliwa diagnoza okazała 
się prawdą. (…) SMA to najgorsza i najbardziej podstępna 
choroba, która powoduje śmierć neuronów odpowiedzial-
nych za pracę mięśni, związanych nie tylko z ruchem, ale 
również z przełykaniem, oddychaniem i życiem”.
Bartoszek zaczął już przyjmować refundowany lek, jednak 
całkowite zatrzymanie SMA gwarantuje mu tylko terapia 
genowa: „Bartoszek waży już 11 kg! Lek może otrzymać 
wyłącznie przed przekroczeniem wagi granicznej 13,5 kg. 
Potem szansa przepadnie na zawsze”.
Chłopca można wesprzeć pod linkiem www.siepomaga.
pl/bartosz-jedrasik lub wysyłając na numer 75365 SMS 
o treści 0209627 (koszt 6,15 zł brutto). 
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Będzie trzeci SOR w Kielcach?

Nie prześpij terminu! 
płacaniu tego świadczenia, formularz należy złożyć do 30 
kwietnia. Jeżeli rodzice dziecka zrobią to do końca czerwca, 
wówczas świadczenie będzie przekazane z wyrównaniem od 
1 czerwca 2023 roku. Z kolei, jeśli wniosek złożony zostanie 
po 30 czerwca, wtedy świadczenie wychowawcze będzie 
przysługiwało od miesiąca jego złożenia – wyjaśnia Paweł 
Szkalej. 
Wnioski można przysyłać za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej, portalu emp@tia.pl oraz platformy usług 
elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – Moż-
na to także zrobić za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji 
mZUS. To chyba najwygodniejszy i najprostszy sposób – 
uzupełnił Szkalej. 
Przypominamy, że 500 plus przysługuje na każde dziecko, 
które nie ukończyło jeszcze 18 lat, niezależnie od osiąganych 
dochodów. – Na PUE ZUS wnioski mogą składać: matka 
albo ojca dziecka, osoba, która sprawuje pieczę zastępczą 
nad dzieckiem, opiekun prawny lub opiekun faktyczny 
– wymienia rzecznik kieleckiego oddziału ZUS. Może to 
też zrobić dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, 
opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka pre-
adopcyjnego lub domu pomocy społecznej. au
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Można już składać wnioski o przyznanie świadczenia 500 
plus na nowy okres rozliczeniowy. – Trzeba pamiętać, że 
formularze w postaci elektronicznej przesyłamy do ZUS – 
mówi Paweł Szkalej, rzecznik prasowy kieleckiego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Nowy okres rozliczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. 
i potrwa do 31 maja 2024 r. – Aby uzyskać ciągłość w wy-

Wszystko wskazuje na to, że w Kielcach utworzony zostanie 
trzeci Szpitalny Oddział Ratunkowy. Świętokrzyski oddział 
Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił konkurs na jego 
uruchomienie. 
– O konieczności utworzenia trzeciego SOR-u w Kielcach 
mówiono już od dawna. Brakowało jednak odpowiedniej 
siedziby. Na szczęście sytuacja się zmieniła, gdy zaczął praco-
wać szpital MSWiA przy ulicy Wojska Polskiego w Kielcach. 
Dlatego ogłosiliśmy konkurs – mówi Beata Szczepanek, 
rzecznik świętokrzyskiego oddziału NFZ. 
Jak dowiedziała się redakcja Radia eM Kielce, jedna ofer-
ta już wpłynęła. – Otwarcie aplikacji obędzie się 6 lutego, 
a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 lutego. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, nowy SOR rozpocznie pracę już 
1 marca – wyjaśnia rzecznik.
Obecnie szpital przy ulicy Wojska Polskiego w Kielcach dys-
ponuje kilkoma oddziałami, między innymi wewnętrznym, 
chirurgii oraz chirurgii szczękowej. Są tu także jednodniowy 
oddział ortopedii oraz izba przyjęć. – Jeżeli powstanie trzeci 
SOR, to rozważymy również zakontraktowanie świadczeń 
w zakresie ortopedii i traumatologii ruchu. Będzie to ukłon 
w stronę pacjentów z urazami narządów ruchu, bo na Szpi-

talny Oddział Ratunkowy trafiają także takie osoby – dodaje 
Beata Szczepanek.
Obecnie w Kielcach działają dwa Szpitalne Oddziały Ratun-
kowe: w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym oraz w Szpitalu 
św. Aleksandra przy ul. Kościuszki. 
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Zwolnienie podatkowe dla przedsiębiorców inwestujących w regionie świętokrzyskim jeszcze 
bardziej dostępne dla mikro i małych firm. W tak trudnym pod względem prowadzenia działalności 

gospodarczej, okresie jakim był niewątpliwie 2022 rok, Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” 
wsparła 30 projektów inwestycyjnych, na podstawie których Przedsiębiorcy zadeklarowali się do 

zainwestowania ponad 1 mld złotych w naszym regionie. Jesteśmy jako województwo świętokrzyskie, 
jedynym regionem w Polsce, w którym zanotowano wzrost ilości i wartości inwestycji realizowanych 

w specjalnych strefach ekonomicznych w stosunku do 2021 roku. Ponad 40% inwestycji w  pięciu 
regionach tzw. Polski Wschodniej realizowane było w naszym województwie.

Od stycznia 2023 roku zwolnienia podatkowe dla 
mikro i małych przedsiębiorstw będą większym 
impulsem do rozwoju naszego regionu- mówi 

Marcin Perz

Zwolnienie podatkowe 
dla świętokrzyskich przedsiębiorców

 Czyja to zasługa?

Tak wysoki wynik zawdzięczamy głównie przedsiębiorstwom 
z polskim kapitałem. Warto podkreślić udział świętokrzyskich 
firm, które mimo kryzysu na rynku energii podejmowały trudne 
decyzje o rozpoczęciu nowych inwestycji. To właśnie nasz lo-
kalny biznes jest największym bohaterem 2022 roku w zakresie 
rozwoju gospodarczego. Mimo konsekwencji wojny w Ukrainie 
to świętokrzyscy przedsiębiorcy zapewnili i zapewniają stabilne 
miejsca pracy. To głównie dzięki lokalnym firmom samorządy 
mogą liczyć na stabilne wpływy do swoich budżetów. Najwyższa 
pora aby docenić rolę świętokrzyskich firm. To one ze swoimi 
produktami lub usługami są najlepszymi ambasadorami ziemi 
świętokrzyskiej. Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” 
udzielając zwolnienia podatkowego przedsiębiorcom umożliwia 
rozwój ich biznesów.

Zwolnienie podatkowe dla przedsiębiorców na terenie całego 
województwa świętokrzyskiego. Na czym ono polega i kto może 
skorzystać?

Skorzystanie z pomocy publicznej w naszym województwie, ja-
kim jest zwolnienie od podatku dochodowego dla osób praw-
nych (CIT) lub fizycznych (PIT), uwarunkowane jest uzyskaniem 
Decyzji o wsparciu wydaną przez Specjalną Strefę Ekonomiczną 
„Starachowice”. Ubiegać się o nią może niemal każdy przedsię-
biorca chcący rozpocząć nową inwestycję co należy rozumieć 
przez założenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności 
produkcyjnej, dywersyfikacją produkcji przez wprowadzenie 
produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie 
lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego. Tyczy 
się to zarówno inwestycji branży przemysłowej jak i inwestycji 
w sektorze usługowym. Okres ważności Decyzji uwarunkowany 
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Przykład 1.

Mikroprzedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność 
gospodarczą w postaci biura rachunkowego, dotychczas pro-
wadził swoją działalność w wynajmowanym lokalu zatrudniając 
przy tym 2 osoby. Z czasem lokal stawał się coraz bardziej ciasny,  
a komputery i oprogramowanie mało efektywne. W związku 
z tym przedsiębiorca postanowił rozszerzyć swoją działalność 
poprzez zakup większego, własnego lokalu, zakup nowocze-
snego sprzętu i oprogramowania oraz zatrudnić kolejnych 
pracowników. Szacowana wartość inwestycji wynosiła 500 000 
zł. Przedsiębiorca przed rozpoczęciem inwestycji, postanowił 
wystąpić o decyzję o wsparciu do Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„Starachowice”. W związku ze statusem mikroprzedsiębiorcy 
oraz lokalizacją inwestycji w województwie świętokrzyskim, 
Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ulgi od podatku PIT 
w wysokości sięgającej aż 350 000 zł w okresie trwania Decyzji.

Przykład 2.

Małe przedsiębiorstwo produkujące złącza metalowe, prowa-
dzone w formie spółki z o.o. chce wejść na rynek europejski. Aby 
móc sprostać temu zadaniu, musi zwiększyć swoje zdolności 
produkcyjne. Do tego celu przedsiębiorstwo potrzebuje zakupić 
dwie nowe maszyny o łącznej wartości 300 000 zł. Dzięki ob-
niżonym od tego roku minimalnym nakładom inwestycyjnym 
dla mikro i małych przedsiębiorstw, wartość planowanej inwe-
stycji spełnia „próg wejścia” do otrzymania Decyzji o wsparciu. 
Dzięki tej formie pomocy przedsiębiorstwo będzie mogło sko-
rzystać z ulgi od podatku dochodowego CIT w wysokości aż  
70 % zadeklarowanych kosztów inwestycyjnych, czyli 210 000 zł.

jest lokalizacją przedsięwzięcia i wynosi 12 lub 15 lat. Jest to okres 
w jakim przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z preferen-
cyjnych ulg podatkowych. Obowiązująca od 2022 roku Mapa 
Pomocy Regionalnej jest bardzo korzystna dla Przedsiębiorców 
realizujących swoje inwestycje w naszym województwie. Od daty 
jej wejścia w życie mikro i mały przedsiębiorca z województwa 
świętokrzyskiego może liczyć aż na 70 procent zwolnienia po-
datkowego. Przedsiębiorcy średni na 60 procent zwolnienia 
podatkowego. W przypadku dużych firm ten limit wynosi aż 
50 procent ulgi podatkowej.

Prowadzę działalność gospodarczą, chcę się rozwijać w oparciu 
o zwolnienie podatkowe. Co zrobić?

Przedsiębiorca chcąc skorzystać z takiej formy wsparcia powinien 
złożyć prawidłowo wypełniony wniosek do Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Starachowice”, zawierający dane o planowanej 
inwestycji takie jak: przedmiot działalności, lokalizacja inwesty-
cji, czy minimalne koszty kwalifikowane, od wysokości których 
zależy kwota przysługującego zwolnienia. Do kosztów kwalifi-
kowanych Przedsiębiorca może zaliczyć koszty związane z na-
byciem gruntów, koszty nabycia środków trwałych np. maszyny 
bądź urządzenia oraz koszty nabycia wartości niematerialnych 
i prawnych np. patenty, licencje, know-how czy też nieopaten-
towana wiedza techniczna. Jednakże aby koszty inwestycji były 
uznane jako koszty kwalifikowane, Przedsiębiorca może ponieść 
je dopiero po uzyskaniu Decyzji o wsparciu. Sam okres oczeki-
wania na wydanie Decyzji jest krótki i stanowi zazwyczaj od 2 
do 3 tygodni.
Poniżej kilka przykładów obrazujących atrakcyjność zwolnienia 
podatkowego oferowanego przez Specjalną Strefę Ekonomiczną 
„Starachowice”
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Aktualności Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
INWESTYCJA 
DLA BEZPIECZEŃSTWA 
I KOMFORTU
Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk 
uczestniczył w uroczystości podpisania 
umowy na zaprojektowanie i wybudowanie 
odcinka drogi ekspresowej S74 węzeł Kielce 
Zachód – Kielce. Gospodarzem spotkania 
w urzędzie wojewódzkim był wojewoda 
Zbigniew Koniusz.
Dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 
5 km nie tylko ułatwi wjazd do Kielc z S7, ale 
także połączy dwa odcinki S74: realizowany 
obecnie Przełom/Mniów - Kielce Zachód 
z już funkcjonującym, prowadzącym od Kielc 
do Cedzyny. Wartość inwestycji, która wyko-
nana będzie w systemie ”Projektuj i buduj”, 
wynosi 713,4 mln zł. Umowę podpisał dyrek-
tor kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad z przedstawi-
cielem wykonawcy, którym jest Przedsiębior-
stwo Usług Technicznych Intercor.
Po opracowaniu projektu budowlanego 
i uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, pierwsze roboty budow-
lane powinny rozpocząć się w drugiej połowie 
2024 r. Zakończenie inwestycji planowane jest 

Ministerialne stypendium jest jedną z form 
wyróżnienia uczniów odznaczających się 
szczególnymi osiągnięciami w nauce i spo-
rcie. Ministerstwo doceniło osiągnięcia 16 
uczniów z naszego regionu, którzy mogą 
pochwalić się znakomitymi wynikami w róż-
norodnych dziedzinach edukacji. Wysokość 
stypendium to 3 tys. zł jednorazowej nagrody. 
Podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim 
dyplomy wręczył kurator oświaty Kazimierz 
Mądzik. Stypendium może być przyznane 
uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej 
dla młodzieży, publicznej i niepublicznej 
branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły po-
licealnej, uzyskującemu wybitne osiągnięcia 
edukacyjne.

„MALUCH+” 
W KOLEJNEJ ODSŁONIE
Do 19 lutego 2023 r. można składać wnioski 
o dofinansowanie zadań w ramach rządowego 
programu „Maluch+” 2022-2029. 

obwodnicy Opatowa w ciągu DK9 i S74 oraz 
łącznika północnego w ciągu DK74. Wojewo-
da podpisał dokumenty, które umożliwiają 
rozpoczęcie prac budowlanych. Inwestycja 
potrwa 19 miesięcy.
Obwodnica Opatowa wraz z łącznikiem to 
inwestycje realizowane od 2021 r. w systemie 
„Projektuj i buduj” w ramach rządowego Pro-
gramu Budowy Dróg Krajowych. Nowymi 
drogami pojedziemy w pierwszej połowie 
2025 roku. Koszt zadania to około 460 mln zł.
Przez Opatów przebiegają dwie ważne trasy 
krajowe o dużym natężeniu ruchu. Są to DK9 
od Radomia, przez Ostrowiec Świętokrzyski 
do Rzeszowa oraz DK74 od Sulejowa, przez 
Kielce do Kraśnika. W centrum miasta obie 
te drogi biegną jednym śladem, co wpływa 
na płynność ruchu pojazdów.
Inwestycja zakłada budowę odcinka dwu-
jezdniowej DK9 klasy GP długości 5,1 km 
i odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej 
S74 o długości 6,7 km. Obwodnica przebie-
gać będzie po południowo-zachodniej stronie 
Opatowa. Uzupełnieniem obwodnicy będzie 
trzykilometrowy jednojezdniowy łącznik 
w ciągu DK74 poprowadzony na północ od 
miasta.

NAGRODA 
ZA EDUKACYJNE OSIĄGNIĘCIA
Szesnaścioro świętokrzyskich uczniów otrzy-
mało stypendia Ministra Edukacji i Nauki 
przyznane za wybitne osiągnięcia w roku 
szkolnym 2021/2022. Stypendystom gratu-
lował wojewoda Zbigniew Koniusz.

w 2026 r. Po wybudowaniu przejazdu przez 
Kielce kierowcy korzystać będą nieprzerwa-
nie z blisko 30-kilometrowego odcinka eks-
presowej trasy między Mniowem a Cedzyną. 
Tym samym znacząco poprawią się warunki 
jazdy dla kierowców podróżujących między 
województwami łódzkim, świętokrzyskim 
i podkarpackim, a także dla mieszkańców 
Kielc i okolic.

BUDOWA OBWODNICY OPATOWA
Wojewoda wydał decyzję o zezwoleniu na 
realizację dla dwóch ważnych inwestycji 
drogowych w województwie świętokrzyskim: 

Budżet programu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”, do 
którego nabór ogłosił Minister Rodziny i Po-
lityki Społecznej, wynosi niemal 5,5 mld zł. 
Z tych środków - pochodzących z Krajowego 
Planu Odbudowy oraz Funduszy Europej-
skich dla Rozwoju Społecznego - finansowane 
będą działania związane z tworzeniem i funk-
cjonowaniem miejsc opieki nad dziećmi.
O dofinansowywanie mogą ubiegać się 
jednostki samorządu terytorialnego, osoby 
fizyczne, osoby prawne i jednostki organi-
zacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
(w tym uczelnie i współpracujące z nimi 
podmioty oraz pracodawcy). Program jest 
w pierwszej kolejności adresowany do gmin. 
Środki finansowe mogą być przeznaczone na 
tworzenie miejsc opieki dla dzieci w żłobkach, 
klubach dziecięcych oraz u dziennych opie-
kunów (w tym miejsc dla dzieci z niepełno-
sprawnością lub wymagających szczególnej 
opieki) Szczegóły na stronie Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej. 
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- przeglądy rejestracyjne – Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
- diagnostyka komputerowa
- ustawianie geometrii kół 3D 
- naprawy główne i bieżące
- wymiana oleju i filtrów 
- wulkanizacja - wymiana opon
- obsługa klimatyzacji 
- usługi blacharsko – lakiernicze
- naprawy kompleksowe
- obsługa szkód komunikacyjnych
- wynajem pojazdów zastępczych 
- pomoc drogowa całodobowa tel: 661 966 688

NAPRAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 
I DOSTAWCZYCH W ZAKRESIE:

CENTRUM NAPRAW SAMOCHODOWYCH Rokar – mgr inż. Robert Doleziński
Dąbrowa 72A, 26-001 Masłów, tel. 41 368 63 66, tel. kom. 603 199 428

www.rokar.pl; e-mail: biuro@rokar.pl, szkody@rokar.pl

Niedawno została reaktywowana Świętokrzyska Akademia Sa-
morządowa.

To bardzo dobry projekt polityczny. Chcemy dbać o dosko-
nalenie wiedzy i umiejętności samorządowców i osób, którzy 
chcą zajmować się tą aktywnością. Ten projekt powołaliśmy 
w 2012 rok. Mamy liczne grono słuchaczy. Przyjeżdżają do nas 
znakomite osobistości, jak chociażby prof. Przemysław Czar-
nek, minister edukacji i nauki. Odbił się on szerokim echem 
w skali ogólnopolskiej. Inicjatywa służy ludziom dobrej woli.

Warto powiedzieć również o Korpusie Ochrony Wyborów.

Zainaugurowaliśmy ten projekt już w sierpniu. Teraz poka-
zaliśmy, że w korpusie są ludzie aktywni, wykonujący swoje 
zadania – członkowie komisji obwodowych, mężowie zaufa-
nia i ci, którzy będą wyborów pilnować na zewnątrz. Chodzi 
o przeciwdziałanie patologiom takim jak kupowanie głosów 
i wynoszenie kart wyborczy, co kładzie się cieniem na przebie-
gu głosowania. Takie sytuacje miały miejsce w województwie 
świętokrzyskim. Uruchomimy również specjalny punkt kon-
sultacyjny dla wyborców z prawnikami na pokładzie.

Pod koniec stycznia podpisana została umowa na realizację frag-
mentu drogi S74 przez Kielce. Wiele osób mówi, że ta trasa to 
„droga życia” dla naszego regionu. To trafne stwierdzenie?

Mieliśmy rację w sprawie Rosji Putina

Jak najbardziej. To droga, która łączy wschód z zachodem. To, 
na co oczekiwaliśmy tyle lat, wreszcie staje się faktem. Ta trasa 
powinna powstać już dawno. Wierzę, że do 2027 roku będziemy 
mieli całą S74 w województwie świętokrzyskim.

Dziękuję za rozmowę. Ro
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Krzysztof Lipiec
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Pełnomocnik Kieleckiego Prawa i Sprawiedliwości

reklama
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