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Silna słaba płeć
Małgorzata Perkowska-Kiepas, 

na zdjęciu:
młodszy aspirant

Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
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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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Trzeci SOR już działa
Zgodnie z zapowiedziami, w Kielcach uruchomiony został trzeci Szpitalny Oddział Ratunkowy. Już 
pierwszego dnia, czyli w środę, 1 marca, na SOR w szpitalu MSWiA przy ulicy Wojska Polskiego trafili 
pacjenci. Obecnie w tej lecznicy  działa także kilka innych oddziałów, m.in wewnętrzny, chirurgii czy 
chirurgii szczękowej. Jest tu również jednodniowy oddział ortopedii. - Należy pamiętać, że nie jeste-
śmy szpitalem wieloprofilowym, dlatego pacjenci powinni liczyć się z tym, że nie każdy, kto będzie 
tego wymagał, może być hospitalizowany akurat u nas, ale będziemy robić wszystko, by wszyscy, 
którzy trafią na nasz SOR otrzymali szybką i skuteczną pomoc – zapewnia Halina Olendzka, dyrektor 
MSWiA. Szpital będzie się starał o zakontraktowanie oddziału ortopedii w pełnym wymiarze. /igw/

Kolejne wydanie Tygodnika eM 
ukaże się 19 marca 2023 r. 

Zapraszamy do lektury!

Droga Krzyżowa nocą
Kolejny raz niestrudzeni wezmą udział w Dro-
dze Krzyżowej… w nocy. Trasa się nie zmienia, 
najpierw wierni gromadzą się na Eucharystii 
w kościele pw. NMP Matki Kościoła w Kielcach 
- Dąbrowie (tym razem o godzinie 20), aby po-
tem wyruszyć pieszo w 37-kilometrową drogę 
na Święty Krzyż. – Warto wziąć udział w NDK, 
ponieważ jest to dobry czas na wyciszenie się 
i spotkanie z Bogiem, a jednocześnie podjęcie 
pewnego wysiłku. Jestem przekonana, że do-

Centrum wypięknieje?
Radny Marcin Stępniewski proponuje, by za-
niedbane elewacje budynków w centrum 
zyskały nowy blask. Odnowienie ich miałoby 
leżeć w rękach właścicieli posesji, którzy w za-
mian zostaliby zwolnieni z podatku od nieru-

„Orły” przyznane
Firma regionu – „Mesko”, samorządowiec – 
Leszek Kopeć, osobowość – Sławomir Szmal. 

Horrendalna podwyżka
Na osiedlu domków socjalnych, tak zwanych 
Nowych Jezioranach, w ciągu pół roku cena za 
ogrzanie jednego metra sześciennego wody 
wraz z ściekami wzrosła o… sto procent. Mia-
sto ma plan, jak zmniejszyć te koszty. – Miejski 
Zarząd Budynków, w uzgodnieniu z Miejskim 
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, dokonał 
między innymi korekty temperatury wody oraz 
ograniczył w okresie nocnym, w godzinach od 
24 do 4, cyrkulację wody ciepłej. Działania te po-

brze przeżyte doświadczenie może pozwolić 
nam na lepsze przygotowanie się do świąt 
Wielkanocnych – zachęca organizatorka Julia 
Dybko. VIII NDK odbędzie się 10-11 marca, 
a zapisać się można do środy, 8 marca.  /łc/

To oni znaleźli się w ścisłej czołówce tego-
rocznych Orłów Tygodnika „Wprost”. Nagro-
da to uznanie za wyjątkową działalność na 
polu przedsiębiorczości, działalności samo-
rządowej i promocji regionu. Laureatami są 
firmy, samorządy, wybitne osobowości oraz 
przedstawiciele nauki, medycyny i działacze 
społeczni. Podczas uroczystej gali przyznano 
również nagrody specjalne i wyróżnienia. Te 
powędrowały między innymi do wicemar-
szałek województwa świętokrzyskiego, Re-
naty Janik oraz kieleckiego radnego, Marcina  
Stępniewskiego.  /wk/

Zapraszamy

tel. 534-222-122

W marcu szycie 
2 kołder w cenie  
jednej!
Pranie pierza

chomości. – Powinniśmy robić wszystko, żeby 
centrum miasta było perełką, o którą wszyscy 
dbamy ponad jakimikolwiek podziałami. To 
właśnie tam powinna skupiać się rozrywka, 
kultura czy życie społeczne. Zarówno poprawa 
bezpieczeństwa w centrum, ale także poprawa 
aspektów wizualnych z pewnością przyczyniła-
by się do większego zainteresowania prowa-
dzeniem działalności przez przedsiębiorców 
w śródmieściu – stwierdza radny.  /wk/
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Synagoga pięknieje
Zmienia się oblicze zabytkowego budynku 
XVII-wiecznej synagogi w Chęcinach. Obiekt 
jest poddawany gruntownej renowacji, a final-
nie powstanie w nim Centrum Pamięci i Kultury 
Żydowskiej. Z gmachu zniknęły już zewnętrz-
ne i wewnętrzne tynki, a na babińcu odkryto 
okna, dotąd zamurowane. Wkrótce zdemon-
towane zostaną zabytkowe elementy architek-
toniczne, które trafią do renowacji. Budynek 

Poseł w Zaborowicach
O Polskim Ładzie, Polsce w czasie kryzysu 
i propozycjach partii rządzącej mówił podczas 
spotkania z mieszkańcami Zaborowic w gminie 
Mniów poseł Krzysztof Lipiec, pełnomocnik Pra-
wa i Sprawiedliwości w okręgu kieleckim. Spo-

Miejsc wystarczy
W tym roku naukę w kieleckich szkołach podsta-
wowych ukończy ponad dwa tysiące osób. Mia-
sto przygotowało dla nich blisko cztery i pół ty-
siąca miejsc w 129 oddziałach klas pierwszych. 
W tym w liceach ogólnokształcących 63 oddzia-

ły, w technikach 56 oddziałów i w szkołach bran-
żowych pierwszego stopnia dziesięć oddziałów. 
To oznacza, że mimo kolejnej kumulacji rocznika, 
powinno ich wystarczyć dla wszystkich chęt-

Mniej śmiecimy?
Maleje liczba interwencji, które podejmują 
kieleccy strażnicy miejscy w związku ze śmiece-
niem w miejscach publicznych. W całym 2021 
roku zrealizowali ich 765, w minionym roku 
liczba ta zmalała do 577. - Jeśli chodzi o man-
daty, łączna ich suma w 2021 roku wyniosła 20 
tysięcy 650 złotych, a w 2022 roku – 22 tysiące 
845 złotych – wylicza Angelika Kopczyńska, 
rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Kielcach. 

Biją w autobusach
W ciągu ostatnich dwóch tygodni dwukrotnie 
(22 i 24 lutego) doszło do awantur z udziałem 

winny zmniejszyć zużycie energii cieplnej, która 
jest głównym kosztem mającym wpływ na cenę 
ciepłej wody – informuje wiceprezydent Kielc 
Bożena Szczypiór.  /wk/

reklama
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OKNA I DRZWIOKNA I DRZWI
NA KAŻDĄ KIESZEŃ

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

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

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

PRACUJ JAKO 
OPIEKUNKA SENIORÓW 

W NIEMCZECH
-ZAPISZ SIĘ NA KURS NIEMIECKIEGO

OD PODSTAW-

ZADZWOŃ! KIELCE TEL. 797 169 099 
ODDZIAŁ! AL. IX WIEKÓW 6/2   

nych. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 
rozpocznie się w maju i będzie prowadzona, tak 
jak w poprzednich latach, poprzez System Elek-
tronicznego Naboru.  /wk/

Funkcjonariusze mogą interweniować na tere-
nie publicznym. Jeśli chodzi o prywatne pose-
sje, mogą się na nich pojawić dopiero po otrzy-
maniu zawiadomienia.  /ar/

pasażerów atakujących kontrolerów w kielec-
kich autobusach miejskich. Za każdym razem 
powodem niesnasek był… bilet. Za pierwszym 

razem nieskasowany, a za drugim - niekupiony. 
W wyniku awantur ucierpiała autobusowa szyba 
i stojak, na którym zamontowany był kasownik. 
W obu przypadkach ukarani zostali pasażerowie 
– mężczyźni w wieku 29 i 20 lat, którym przyj-
dzie teraz zapłacić nie tylko mandaty za brak bi-
letu, ale i odpowiedzieć przed sądem.  /ar/

tkanie odbyło się w remizie miejscowej Ochot-
niczej Straży Pożarnej. – Jesteśmy w trakcie 
realizacji projektu, który polega na tym, że chce-
my rozmawiać o Polsce i naszych propozycjach. 
Najistotniejsze są jednak pomysły, o których 
mówi się podczas spotkań. Na tym budujemy 
nasz program polityczny. W Zaborowicach jest 
podobnie. Chcemy również mówić o naszych 
dokonaniach oraz przypomnieć, jak radziliśmy 
sobie podczas kryzysu – mówił parlamentarzy-
sta, który nawiązał do wpływu programów cen-
tralnych na lokalną społeczność.  /mł/
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Kontakt z redakcją 
41 349 50 23

Kolejna sesja akademii
Podczas sesji Świętokrzyskiej Akademii Samo-
rządowej (13 lutego) Krzysztof Szczucki, prezes 
Rządowego Centrum Legislacji, wygłosił wy-

zyska nowy dach, elewację, schody i podłogi. 
W części historycznej dawnej synagogi posadz-
ki zostaną przywrócone do oryginalnego po-
ziomu. Wymienione będą wszystkie instalacje 
wewnętrzne i zewnętrzne, a wnętrza zostaną 
zaaranżowane i dostosowane do potrzeb kul-
turalno-edukacyjnych.  /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

reklama

Plaga pijanych
Nie ustają policyjne kontrole kierowców. Nie-
stety, ci pijani są nadal plagą naszych dróg. Tyl-

Wielki powrót!
Już 1 kwietnia na kieleckie ulice wyjadą miej-
skie rowery. To w sumie 250 dwukołowców. 
Wśród nich są tradycyjne, ze wspomaganiem 
elektrycznym, typu tandem i typu cargo. Cena 
ich wypożyczenia pozostanie bez zmian, tej 

Katharsis i teatr 
Rozpoczęliśmy Wielki Post, a co za tym idzie 
w naszych wspólnotach odbywać się będą 
rekolekcje. W parafii św. Brata Alberta w Bu-
sku-Zdroju głosić je będzie ksiądz Michał Ole-
jarczyk, wykładowca muzyki w Wyższym Se-
minarium Duchownym w Kielcach. Nie będzie 
to jednak jedyny artystyczny wymiar tego cza-
su skupienia. W dniach 17, 18, 19 marca, ks. 
proboszcz Andrzej Jankowski zaprasza wier-
nych do refleksji poprzez… spektakl pasyjny. 
Przedstawienie „Kim ja jestem” zaprezentuje 
brytyjski Teatr Katharsis. Akcja blisko 50 mi-
nutowej sztuki rozegra się w murach świątyni. 
Wstęp oczywiście bezpłatny.  /łc/

02
/0

1/
20

23

kład pt. „Meandry Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z 1997 roku”. Organizatorem spotkania 
w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach był 
poseł Krzysztof Lipiec. – To  w oparciu o Kon-
stytucję funkcjonuje państwo polskie, w tym 
również samorządy, dlatego warto na pewne 
niuanse zwrócić uwagę. Często zdarza się, że 
samorządowcy zapominają, że podlegają Kon-
stytucji, z której wynika wiele praw jak i obo-
wiązków – mówił poseł Lipiec.  /wl/

ko w miniony weekend (25-26 lutego) święto-
krzyscy policjanci zatrzymali 50 kierujących „na 
podwójnym gazie”. - Wspomnieć można choć-
by mieszkańca Radomia, który wpadł dwukrot-
nie w ciągu dwóch godzin; za każdym razem 
„wydmuchał” około promila. Niebezpieczne 
zdarzenie miało też miejsce w powiecie jędrze-
jowskim – trzy kompletnie pijane osoby podró-
żowały BMW, doszło do kolizji. Do kierowania 
przyznał się mężczyzna, który wydmuchał trzy 
promile – mówi komisarz Mariusz Bednarski ze 
świętokrzyskiej drogówki.  /ar/

ulegną jednak lokalizacje stacji. – Na przy-
kład stacja przy ulicy Urzędniczej obecnie jest 
na chodniku, a będzie na pobliskim zieleńcu, 
który zostanie wybrukowany. Na ulicy Kar-
czówkowskiej stacja jest przy „Iskrze”; prze-
suwamy ją na teren miejsca odpoczynku ro-
werzystów, zlokalizowanego za ogrodzeniem 
Ogrodu Botanicznego – mówi Przemysław 
Chmiel, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Kielcach.  /wk/
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Nie straszna im trudna służba, wysiłek 
fizyczny i stresująca praca. Kobiety 
coraz chętniej pracują w służbach 
mundurowych i radzą sobie 
znakomicie. Policja, straż pożarna, straż 
miejska… Gdzie panie się odnajdują?

Silna słaba płeć

reklama

- Rzeczywiście jest tak, że kobieta w mundurze może działać 
łagodząco.  Ale minęły już czasy, w których policjantki mia-
ły przypisane tylko konkretne obowiązki – sprawdzamy się 
wszędzie – kwituje.

GASZĄ POŻARY
Kapitan Agnieszka Kunys, obecnie pracująca w Komendzie 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, także pra-
cuje w tej formacji od około 10 lat. Choć obecnie jej obo-
wiązki stały się bardziej „urzędowe” to jeszcze kilka lat temu 
jeździła do akcji ratowniczo-gaśniczych jako jedyna kobieta 
w jednostce.
- To była jednostka numer trzy, przy ulicy Grunwaldzkiej w Kiel-
cach, byłam dowódcą zastępu. Wspominam ten okres bardzo 
dobrze, choć skłamałabym mówiąc, że nie był trudny. Praca 
w straży pożarnej wymaga regularnych ćwiczeń fizycznych, 
trzeba włożyć dużo wysiłku w przygotowanie do służby. Cza-
sem pracuje się ponad swoje siły – opowiada Agnieszka Kunys. 
Jak dodaje, to jednak nie „wycisk” fizyczny jest najtrudniejszy. 
Praca strażaka niesie ze sobą ogromny ładunek emocjonalny. 

Choć minęły już czasy, gdy widok kobiety w mundurze bu-
dził zdziwienie, to w służbach wciąż zdecydowanie dominują 
mężczyźni. Panie jednak dziarsko idą z nimi ramię w ramię.

STRES… I ROZWÓJ
Mł. asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas, obecnie oficer pra-
sowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, pracuje w tej 
formacji już od 10 lat. Jak podkreśla, służba daje jej mnó-
stwo możliwości rozwoju i pozwala wykazać się w wielu 
dziedzinach.
- Zaczynałam w wydziale ruchu drogowego. Doświadczyłam 
tam wielu trudnych chwil – współprzeżywałam tragedie ludzi, 
którzy tracili swoich bliskich w wypadkach. Później przyszła 
pora na profilaktykę w ruchu drogowym, następnie na pre-
wencję. To była bardzo ciekawa praca - spotkania z przedszko-
lakami, seniorami, młodzieżą i wiele wartościowych akcji na 
rzecz bezpieczeństwa. Takie działania dały mi ogrom satys-
fakcji i możliwość tworzenia inspirujących projektów – mówi. 
Praca w policji to jednak nie tylko intelektualny wysiłek. 
Jeszcze przed rozpoczęciem służby, każdy aspirujący funk-
cjonariusz lub funkcjonariuszka musi przejść wymagające 
testy fizyczne.
- Dużym wyzwaniem dla pań jest rzut piłką lekarską, trzeba 
się do tej dyscypliny porządnie przygotować. Kobiety w ża-
den sposób nie mogą odbiegać od mężczyzn, jeśli chodzi 
o tężyznę fizyczną. Nasz partner z patrolu musi mieć poczu-
cie, że ma przy sobie pełnowartościowego funkcjonariusza. 
Ale dajemy radę – podkreśla Perkowska-Kipeas.
Jak dodaje, kobieca wrażliwość bardzo przydaje się przy nie-
których interwencjach. Mowa zwłaszcza o tych zdarzeniach, 
w których udział biorą dzieci.
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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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Silna słaba płeć
- Jako matka na pewno bardzo przeżywałabym wszystkie 
trudne interwencje związane z dziećmi. Ale nie brakuje też 
satysfakcjonujących chwil – świadomość tego, że robię coś 
potrzebnego i ważnego jest ogromnie motywująca. Zdaję so-
bie sprawę z tego, że moja praca jest pożyteczna i ma wpływ 
na ludzkie zdrowie i życie – komentuje. 
Jak zaznacza, każdy strażak, bez względu na płeć, musi być 
osobą otwartą na wyzwania.
- To czasem także stresujące i bardzo trudne doświadczenia. 
Bywały i takie dni, że przez całą służbę nie wracaliśmy do jed-
nostki, nie mieliśmy czasu zjeść posiłku. Trzeba to po prostu 
zaakceptować – zauważa kpt. Kunys.

DROBNA KOBIETA W MĘSKIM ŚWIECIE
Choć jest drobną kobietą, ważącą niespełna 60 kilogramów, 
zdarzyło się jej przyprowadzać do porządku potężnych męż-
czyzn. Bo – jak podkreśla – tu liczy się siła charakteru. Angelika 
Kopczyńska nosi mundur strażnika miejskiego od dwóch lat. 
W tym krótkim czasie zdążyła dobrze poznać tę formację i… 
awansować na rzecznika prasowego.

reklama

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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- Aby móc pracować w straży miejskiej, na początku musia-
łam przejść szereg szkoleń – zarówno teoretycznych, jak i tych 
związanych z tężyzną fizyczną. Obawiałam się, czy podołam 
tym testom, okazało się jednak że we wszystkich konkurencjach 
byłam najlepsza, pokonując młodszych od siebie kolegów – 
opowiada Kopczyńska.
Po zdaniu egzaminów przyszła pora na pracę w oddziale 
prewencyjnym. 
- Rzucono mnie od razu na głęboką wodę. Moja przygoda za-
częła się od służby na posterunku w urzędzie miasta, a moim 
rejonem było ścisłe centrum – między innymi Rynek, ulice 
Sienkiewicza, Mała, Duża, Bodzentyńska, Żytnia. To niełatwy 
rewir, w którym trudne interwencje są codziennością. Nie bra-
kowało zdarzeń z osobami bezdomnymi, nietrzeźwymi, pod 
wpływem substancji odurzających – wylicza.
Jak zauważa, nawet z pozoru błaha interwencja może zaskoczyć 
i przybrać nieoczekiwany obrót.
- Choć nie brakowało naprawdę trudnych zdarzeń, dobrze 
wspominam okres pracy w prewencji. Strażnicy - zarówno 
kobiety jak i mężczyźni - są odpowiednio przygotowani do 
służby. Pod czujnym okiem trenera szkolimy się z taktyk in-
terwencyjnych i samoobrony, a także wsparcie specjalnego 
trenera – dodaje Kopczyńska.

***
Jak więc widać, kobiety mogą świetnie odnajdywać się w mę-
skim świecie. Idą ramie w ramię ze swoimi partnerami, a nie-
rzadko – wiodą prym! 

MASZ PROBLEM? 
Zgłoś się do reporterów 
Radia eM

TELEFON 
interwencyjny Radia eM: 

41 349 50 40
e-mail: radio@em.kielce.pl

Formularz Twój News
dostępny po zeskanowaniu kodu QR
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Zgłoś swój pomysł!

Zrewitalizują i zagospodarują

zmienią oblicze danej przestrzeni i stworzą takie warunki, 
które sprawią, że mieszkańcom będzie się żyło w niej lepiej 
i wygodniej – informuje Marcin Januchta, rzecznik prasowy 
prezydenta Kielc.
Swoje propozycje może zgłaszać nie tylko gmina i jej jed-
nostki organizacyjne, ale również podmioty zewnętrzne, co 
w praktyce oznacza, że może to zrobić każdy mieszkaniec.
– Pożądane są projekty z zakresu wyrównywania szans, roz-
woju oferty edukacyjnej, integracji społecznej. Kolejnym ce-
lem jest rozwój biznesu. Tu przede wszystkim chodzi o akty-
wizację osób bezrobotnych, ale też podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych czy wsparcie rozwoju działalności gospodar-
czych. Wśród celów można też wymienić wysoką jakość 
życia mieszkańców – chodzi przede wszystkim o poprawę 
stanu technicznego i termomodernizację wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych – tłumaczy Januchta.
Propozycje będą przyjmowane do 30 kwietnia. Można je zgła-
szać mailowo: na adres bpp@um.kielce.pl lub osobiście do 
Biura Planowania Przestrzennego ul. Kozia 3, od poniedziałku 
do piątku w godz. 7:30-15:00. Formularz jest dostępny pod 
linkiem: https://tiny.pl/wk5q5
O tym, które ze zgłoszonych projektów zostaną zrealizowane 
miasto poinformuje najwcześniej w połowie maja. 

- Już od dawna staraliśmy się o wsparcie finansowe na te in-
westycje. Przy tych szkołach nie ma podobnych obiektów, 
a chcielibyśmy, żeby wszyscy mieli równy dostęp do infra-
struktury sportowej. Co ważne, boiska będą otwarte dla każ-
dego mieszkańca przez cały rok – mówi zapewnia Maroński. 
Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie z  rządowego 
programu „Sportowa Polska”.  
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Trzeciego marca kieleccy urzędnicy rozpoczęli przyjmowa-
nie propozycji dotyczących zmian w obrębie Śródmieścia, 
Czarnowa, Szydłówka i Uroczyska. To pokłosie uchwały, 
którą radni przyjęli w styczniu. Chodzi o Gminny Program 
Rewitalizacji na lata 2023-2030.
– Nie mówimy tutaj wyłącznie o zmianie elementów infra-
struktury, budynków czy zieleni. Mówimy o działaniach, które 

Przed Gminą Busko-Zdrój ważne inwestycje. Jedną z nich jest 
rewitalizacja zbiornika rekreacyjno-retencyjnego w Radza-
nowie. – Chcemy stworzyć tu infrastrukturę z prawdziwego 
zdarzenia – zapowiada Michał Maroński, wiceburmistrz 
Miasta i Gminy Busko-Zdrój.  
Od kilku lat w Radzanowie funkcjonuje kąpielisko. W okresie 
letnim zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogą tam wypoczy-
wać i uprawiać sporty wodne. W ramach inwestycji zaplano-
wano między innymi wyczyszczenie i odmulenie linii brze-
gowej, a także zbudowanie infrastruktury okołoturystycznej.
- Zagospodarujemy teren plaży: zorganizujemy boiska do pił-
ki siatkowej, postawimy altany, które będą ochraniały plażowi-
czów przed słońcem. W planach mamy także utworzenie pola 
namiotowego i miejsc dla kamperów. Ponadto wybudujemy 
dodatkowe miejsca parkingowe i poprawimy infrastrukturę 
drogową – wymienia Michał Maroński. 
Rozbudowany zostanie także budynek administracyjno-szat-
niowy. Na tę inwestycję samorząd otrzymał niemal 2,5 mln zł 
z Programu „Polski Ład”.  Władze miasta i gminy Busko-Zdrój 
mają w planach również budowę dwóch wielofunkcyjnych 
boisk. Powstaną one przy Zespole Placówek Oświatowych 
w Dobrowodzie i Zespole Placówek Oświatowych w  Ko-
łaczkowicach. 
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Materiały Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, www.kielce.uw.gov.pl
Redakcja: Biuro Wojewody, 41 342 12 32, sekretariat.bw@kielce.uw.gov.pl

Aktualności Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
W HOŁDZIE 
ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM
W wojewódzkich obchodach Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych uczestniczył wojewoda Zbigniew 
Koniusz. Główne uroczystości odbyły 
się przed kieleckim pomnikiem Armii 
Krajowej.
Obchody rozpoczęła msza święta w bazy-
lice katedralnej. Następnie złożono kwia-
ty przy ścianie straceń w byłym więzieniu 
kieleckim. Pamięć Żołnierzy Wyklętych 
uczczono przed pomnikiem AK, gdzie 
złożono wieńce i zapalono znicze. - Żoł-
nierze Wyklęci to patrioci: ci, którzy od-
ważyli się powiedzieć „Jeszcze Polska nie 
zginęła”. I to nie tylko pod ścianami stra-
ceń – oni te słowa wypowiadali na każdym 
etapie swojego życia, bo wiedzieli że Polska 
nie zginęła, póki oni są. Walczyli z władzą, 
która przyniesiona została nam na bagne-
tach. Władzą, która legitymizowała się je-
dynie kazamatami, deportacjami, morda-
mi, grabieżą. Żołnierze niezłomni ponieśli 
ciężką daninę krwi i ciężką daninę życia. 
Ci którzy przeżyli, mierzyli się z różnymi 
represjami. Dzięki nim jesteśmy w wolnej 

w więzieniu kieleckim oraz zapalił znicz 
w kwaterze cmentarza zwanej „Kielecką 
Łączką” gdzie spoczywają szczątki osób 
zamordowanych w czasach komunistycz-
nego terroru.
Organizatorami wojewódzkich obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych byli Wojewoda Świętokrzyski oraz 
Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci 
Narodowej w Kielcach.

Polsce i wolna Polska jest w nas – mówił 
Zbigniew Koniusz. Wojewoda podzięko-
wał młodym ludziom, którzy wzięli udział 
w obchodach. - Święta narodowe, jak dzień 
Żołnierzy Wyklętych, tak naprawdę są dla 
was. To jest żywa lekcja najnowszej historii 
– podkreślił.
Uroczystości zorganizowano także na 
cmentarzu Kielce-Piaski. Wojewoda złożył 
kwiaty przed pomnikiem poświęconym 
pamięci żołnierzy AK, NSZ, WiN pomor-
dowanych przez Urząd Bezpieczeństwa 

WSPARCIE DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Pomoc w wykonaniu codziennych czyn-
ności osobom niepełnosprawnym oraz 
wsparcie opiekunów osób niepełnospraw-
nych. Umowy na realizację zadań w ra-
mach rządowych programów „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz 
„Opieka wytchnieniowa” podpisał z przed-
stawicielami świętokrzyskich samorządów 
wojewoda Zbigniew Koniusz.
 „Asystent osobisty osoby niepełnospraw-
nej” ma na celu zapewnienie dostępności 
do usług asystencji osobistej poprzez 
wsparcie w wykonywaniu codziennych 
czynności oraz funkcjonowaniu w życiu 
społecznym osób niepełnosprawnych. 
Usługi będzie świadczyć w naszym regio-
nie 1739 asystentów dla 2761 osób nie-
pełnosprawnych. Na realizację programu, 
w ramach Funduszu Solidarnościowego, 
przeznaczono 52 743 601 zł. „Opieka 
wytchnieniowa” ma za zadanie odciąże-
nie członków rodzin lub opiekunów osób 
niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich 
w codziennych obowiązkach lub zapew-
nienie czasowego zastępstwa. Z programu 
skorzysta 1146 osób niepełnosprawnych, 

a kwota rządowego wsparcia wynosi 11 
074 246 zł.

PODZIĘKOWANIA 
ZA ODPOWIEDZIALNĄ PRACĘ
Z okazji obchodów Europejskiego Dnia 
Numeru Alarmowego 112 wojewoda po-
dziękował za codzienną pracę operatorom 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
w Kielcach, które działa w strukturach 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Spotkanie poświęcone zostało pracy opera-
torów numerów alarmowych oraz innych 
służb współdziałających w ramach systemu 
powiadamiania ratunkowego. Wzięli w nim 
udział także seniorzy z naszego wojewódz-
twa, którym przybliżone zostały zagrożenia, 
na jakie są narażeni, oraz sposoby reago-
wania na niebezpieczeństwa. 112 jest jed-
nolitym numerem alarmowym, który obo-
wiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. 
Dziękując za trudną i odpowiedzialną pra-
cę wojewoda uhonorował pracowników 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
w Kielcach. Wręczył pamiątkowe statuetki 
dyplomy. Podczas spotkania w urzędzie 
wojewódzkim odbył się cykl tematycznych 
warsztatów dla seniorów: zaprezentowano 
m.in. metody zapobiegania oszustwom me-
todą „na wnuczka” czy zasady bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
w Kielcach zostało uruchomione w 2012 r. 
i obsługuje zgłoszenia alarmowe pochodzą-
ce z terenu województwa świętokrzyskiego, 
a w razie potrzeby z całej Polski. Zatrudnio-
nych jest tam 46 operatorów numerów alar-
mowych, którzy pełnią dyżury całodobowo.
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k Czy wiecie Państwo, gdzie zapłonęła pierwsze żarówka na Kielecczyźnie? Skąd 
wzięła się nazwa „Szydłówek”? Gdzie znajdowała karczma, do której chodził 
Stefan Żeromski? Albo skąd wypływa Silnica? To pytania, na które znajdziemy 
odpowiedź w ramach projektu „Okolice Kielc”

ulicą… Źródłową. Biegnie ona w kierunku przedszkola. 
Mamy tutaj osiedle Zagórska-Południe. Gdybyśmy poszli 
dalej, doszlibyśmy do basenu. Przy ogródkach działkowych 
znajdziemy małą dróżkę, która z kolei prowadzi nas wprost 
do Zagórza. Deweloper wybudował tam nowoczesny bu-
dynek. Okazuje się jednak, że jesteśmy w miejscu dawnego 
dworu – wyjaśnia Dariusz Kalina.
Nie był to byle jaki dwór. – Jan Długosz pisze, że przed po-
wstaniem kolegiaty parafia św. Wojciecha posiadała między 
innymi wieś Zagórze. Musiał tam żyć ktoś ważny, prowa-
dzący swoje gospodarstwo. To jedyna lokalizacja, w której 
mógł zamieszkać... biskup. Wówczas Zagórze stanowiło tak-
że zaplecze żywnościowe, bo były tam łąki, młyn, browar, 
stodoły, chlewy i obory – tłumaczy nasz rozmówca.

STARY ZAKŁAD…
Z kolei za zaplecze przemysłowe można uznać znajdujący się 
po drugiej stronie miasta Białogon. – Podczas badań w la-
tach 50. znaleziono pozostałości po najstarszym zakładzie 
produkcji żelaza. Założyli go bracia Koneccy w 1598 roku. 
Był rozbudowywany i funkcjonował do 1746 roku. Wokół 
niego powstała osada pracowników. Znamy ich nazwiska 
dzięki zachowanej dokumentacji. Żyli tam m.in. karczmarz, 
węglarz i rudnik oraz ich szef. W sumie około 50-60 osób. 
Obok tego funkcjonował młyn – informuje Dariusz Kalina.
Ciekawostką jest fakt, że to właśnie na Białogonie zapalona 
została pierwsza w tych okolicach… żarówka. – Pan Skibiń-
ski zainstalował u siebie prądnicę. Miejsce zachowało się po 
dziś dzień. Ta żarówka zaświeciła więc znacznie wcześniej 
niż w Kielcach – dodaje.

… I KARCZMA
Pełen ciekawostek jest również Szydłówek. Proces wchłania-
nia tej wsi przez Kielce był bardzo długi. – Stefan Żeromski, 
jako młody człowiek, chodził z kolegą do dawnej karczmy 
Pocieszka, która znajdowała się w rejonie ulicy noszącej 
obecnie tę samą nazwę, blisko szosy Warszawskiej. Była to 
potężna budowla służąca między innymi obsłudze poczty 
i transportu, a także odpoczynkowi – mówi historyk.
Wieś znajdowała się między innymi na terenie obecnego Sło-
necznego Wzgórza. To właśnie z tego rejonu pochodzi scena 
z obrazu Franciszka Kostrzewskiego „Powrót z jarmarku”. 
W tle widać Karczówkę, zamek w Chęcinach i piękną dolinę. 
Więcej ciekawostek dotyczących okolic Kielc znajdziecie 
Państwo na emkielce.pl w programie „Piąta Strona Świata”. 

Jego pomysłodawcą jest Dariusz Kalina ze Stowarzyszenia 
Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach. – Pomysł 
pojawił się w 2005 roku. Skąd się wziął? Często nie wiemy 
nic o naszej najbliższej okolicy, poszczególnych ulicach i ka-
mienicach. Pomyśleliśmy więc, że zorganizujemy specjalne 
spotkania, między innymi w Muzeum Historii Kielc. Bę-
dziemy na nie zapraszali kielczan, aby przekazać im wiedzę, 
zaprezentować dokumenty, zdjęcia i mapy. Tę historię po-
staramy się później opublikować – wyjaśnia Dariusz Kalina.

TAM, GDZIE POMIESZKIWAŁ BISKUP
Wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście na XV-wiecznym 
kieleckim Rynku i zmierzacie w kierunku ulicy Bodzentyń-

Znacie tę historię?

skiej. – Dochodzimy do kościoła św. Wojciecha. W kierunku 
wschodnim mamy drogę Domaszowską. W pewnym mo-
mencie skręca ona pod kątem prostym – to ulica Źródłowa, 
wydeptana przez kielczan w bardzo ważnym kierunku. Dalej 
dojeżdżamy do ulicy Zagórskiej. Koło pomnika powstań-
ców listopadowych jest ulica Chopina, która dawniej była 

historia
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Miał stanowiska i je tracił, życie nauczyło go 
pokory i tego, że trzeba wiele dobra zasiać, 
żeby ono powróciło. Jego współpracownicy 
w godzinach pracy mają możliwość skorzystania 
z siłowni. Zarządzanie i pieniądze to jego 
codzienność, ale kultura, nauka i motoryzacja 
- pasja. Zapraszamy do lektury wywiadu 
z Marcinem Perzem, prezesem Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Starachowice”.

Oficjalnie prezes, a nieoficjalnie…

- Pana ścieżka zawodowa jest bardzo barwna: polityka, kultura, za-
rządzanie, fundusze, środki europejskie. Do czego jest Panu najbliżej?

- Aby realizować pasję związaną z kulturą potrzebne mi są umie-
jętności związane z zarządzaniem, zarabianiem pieniędzy. Można 
mieć świetne pomysły, ale jeśli się nie ma kontaktów ani możliwości 
finansowania, to zawsze pozostaną one tylko w sferze planów. Te 
dwie płaszczyzny – ekonomia i kultura – są mi więc najbliższe.

- Preferuje Pan work-life balance czy to raczej pracoholizm?

- Zdecydowanie work-life balance, i to w bardzo wielu wymia-
rach. Dowodem na to są chociażby warunki pracy, jakie staram 
się stworzyć swoim koleżankom i kolegom. W każdym pokoju 
moi pracownicy mają oczyszczacze powietrza, w ubiegłym roku 
zorganizowałem im też siłownię – w czasie pracy mają godzinę 
dla siebie i mogą iść poćwiczyć. Dzięki temu lepiej się czują i są 
bardziej efektywni. Dyskusje, które w innych firmach odbywają 
się przy kawie przy biurku, u nas załatwia się na bieżni. Muszę się 
jednak przyznać, że sam rzadko korzystam z tej siłowni.

- Jak się Pan w takim razie relaksuje?

- Jakiś czas temu podjęliśmy z żoną decyzję o zakupie starego auta 
do remontu. To ford mustang, który w tej chwili nie jeździ, ale 
ciągle coś przy nim robię, by w przyszłości wyruszyć w podróż.

- Jakie miejsce w Pańskim życiu zajmuje rodzina? Jakim jest Pan 
tatą i mężem?

- Moje córki traktują mnie jak tatę, który wszystko obraca w żart. 
Moja żona jest bardzo zorganizowana i muszę przyznać, że to ona 
rządzi w domu i ogarnia całą przestrzeń związaną z naszym ży-
ciem. Lubimy ze sobą spędzać czas, co obecnie jest coraz rzadziej 
spotykane wśród par. Lubię, gdy jeździmy długo samochodem 
i rozmawiamy na tysiące tematów. Kiedy dzieci idą spać, dwie 

godziny siedzimy, pijemy herbatę i dyskutujemy. Dobrze mieć 
w domu żonę, która jest też przyjaciółką.

- Kończąc wątek tematów rodzinnych - będąc osobą bardzo zaanga-
żowaną w sprawy województwa świętokrzyskiego, jak Pan postrzega 
nasz region? Czy to miejsce, w którym chce się być?

- Myślę, że tak. Jednak chciałbym, żeby Kielce były w końcu po-
strzegane jako miejsce dobre do inwestowania i rozwoju. To jest 
chyba kwestia naszej mentalności. Najwyższa pora, żebyśmy prze-
stali mieć kompleksy, bo na wiele nas stać. Cały świat stoi przed 
nami otworem.

- Co Pan zawsze ma ze sobą?

- Dobry humor. Jestem życiowym optymistą. Zdążyłem zaznać 
w swoim życiu smaku zarówno wysokich stanowisk, jak i spekta-
kularnych upadków, ale to spowodowało, że z większym dystansem 
podchodzę do tego, co mnie spotyka, i zdaje sobie sprawę, że każdy 
ma swoje pięć minut. Gdyby nie dobry humor i fundament, jakim 
jest rodzina, to pewnie bym nie dawał sobie rady i nie miał siły, 
żeby angażować się na tylu płaszczyznach.

- Czy ma Pan jakąś dewizę życiową?

- Bóg tak chciał.

- Co Pan sądzi sam o sobie? Jakim człowiekiem jest Marcin Perz?

- Kiedyś powiedziałbym, że szalonym. Dzisiaj już bardziej statecz-
nym. Na pewno uśmiechniętym, zaangażowanym, starającym się 
doceniać ludzi, zdającym sobie sprawę z tego, że samemu nie osią-
gnie się w życiu zbyt wiele i trzeba najpierw roztoczyć wokół siebie 
dużo dobra, żeby można było liczyć na to, iż ktoś się odwdzięczy.

- Dziękuję za rozmowę. Ro
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– W ostatnim czasie przebywał Ksiądz Biskup z wizytą duszpa-
sterską w Kongo i Angoli. Jak wygląda praca naszych misjonarzy 
w tamtych krajach? 

– Jako przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski 
ds. Misji interesuję się pracą naszych misjonarzy, którzy służą 
w ponad 190 krajach. To ponad 1700 osób: księży, sióstr i braci 
zakonnych, świeckich kobiet i mężczyzn. Tych kilka dni spę-
dzonych w Republice Konga uświadomiło mi, że Ewangelia 
to nieustanna prośba o zasiew Słowa Bożego. Jestem bardzo 
zadowolony z tego pobytu, bo młody Kościół w Afryce ciągle 
rozwija się, choć jest poddawany próbie wojny domowej i róż-
nym niedostatkom.
Odwiedziłem istniejącą od 10 lat diecezję Dolisie. Jej siedziba 
znajduje się w miejscowości, w której byłem proboszczem. 
Modliłem się przy grobie męczennika z Konga, księdza Jana 
Czuby, który zginął 25 lat temu. W stolicy Brazzaville modliłem 
się w parafii św. Jana Pawła II, której budowę nasza diecezja 
znacząco wsparła. Na zakończenie wizytacji w Kongo obyła 
się uroczysta Msza święta z udziałem 13 biskupów. Była dzięk-
czynieniem Panu Bogu za 50-lecie pracy tarnowskich księży 
„Fidei donum”, wśród których kiedyś też byłem. 

– Jak wyglądała wizyta w Angoli?

– Do Angoli dostaliśmy się przez granicę lądową, którą prze-
kroczyliśmy w  Kabindzie. Towarzyszył mi ks. dr Kazimierz 
Szymczycha, przez 25 lat misjonarz w Republice Konga. To 
miejsce znaczące dla ewangelizacji Afryki. Byliśmy w stolicy 
Angoli, Luandzie. Tam można zaobserwować pewną dojrzałość 
w wierze, choćby przez zachowanie wiernych w kościele, ubiór, 

Kościół w Afryce rozwija się

dbałość o piękno liturgii. Wyzwań nie brakuje, bo diecezje są 
ogromne, a parafii niewiele, przez co trudniej jest obejmować 
potrzeby wiernych. Na szczęście mają też powołania. 
W Afryce nie jest problemem stworzenie jakiejś infrastruk-
tury, ale jej utrzymanie. Polscy misjonarze budują i utrzymują 
świątynie, tworzą ośrodki zdrowia, przychodnie, przedszkola. 
Najlepsze przedszkole w Angoli prowadzi siostra Elżbieta, fran-
ciszkanka misjonarka Maryi. Mogłem jeszcze odwiedzić siostry 
lekarki, które prowadzą przychodnię dla kobiet. W ciągu pięciu 
lat nie było tam zgonów noworodków, a śmiertelność na tym 
etapie życia w Afryce jest bardzo duża. 
Natomiast kościół w liturgii jest skromniejszy, cichszy, nawet in-
strumenty muzyczne są łagodniej używane. Sporo osób zjawia 
się na porannej mszy świętej, co wiąże się z rytmem pracy dnia 
i wyjściem na plantację. Oczywiście statystyki wszystkiego nie 
mówią, ale są owoce tej pracy. Powołań nie brakuje. 

– Jakie wnioski nasuwają się po tej wizycie u polskich misjonarzy 
w Afryce? 

– Trzeba umieć patrzeć w przyszłość, bo działalność misyjna 
to zasiew Bożego Słowa. Z tego, gdzie rodzi się wiara, akcep-
tacja Ewangelii, rodzi się też nowy człowiek. Statystyki nie są 
tu najważniejsze. Kiedy spytano błogosławioną Marię Teresę 
Ledóchowską o sukcesy w dziele ewangelizacji, odpowiadała, 
że Ewangelia nie zna takiego słowa, jak „sukces”. Tam, gdzie są 
ludzie, są też wyzwania. Wszędzie trzeba nawrócenia i budo-
wania na fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus. 

– Dziękuję za rozmowę. 
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– Takie wydarzenie jak pandemia spowodowało zawirowania 
na rynku – przyznaje prof. Marek Leszczyński, ekonomista 
z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W począt-
kowej fazie, mieliśmy do czynienia z globalnym spadkiem po-
pytu. Jedną z konsekwencji pandemii, było także przerwanie 
łańcuchów dostaw, czyli procesów dostarczenia produktów 
od początkowego dostawcy do klienta. Wszystko przez szereg 
obostrzeń spowodowanych pandemią, które towarzyszyły 
nam w tym czasie, ale także przez ograniczenie konsumpcji, 
związane z pogorszeniem się nastrojów wśród konsumentów.

ŚWIAT I POLSKA
Jak tłumaczy ekspert, wraz z pandemią wśród społeczeństwa 
pojawiła się niepewność. 
–  Przełożyło się to na pewne zachowania ekonomiczne.– 
dodaje prof. Marek Leszczyński. – Obostrzenia były jednym 
z czynników – obok m.in. samoograniczenia konsumpcji 

Rola NBP w czasie pandemii
Pandemia miała ogromny wpływ na 
światową, ale i polską gospodarkę. 
Narodowy Bank Polski przeprowadził 
szereg działań, które złagodziły 
negatywne skutki ekonomiczne 
pandemii

i niekorzystnych nastrojów – ze względu na które część dzia-
łalności gospodarczych zmniejszyła aktywność. Dotyczyło to 
m.in. gastronomii i  branży beauty – wyjaśnia ekonomista.
Negatywne skutki nie ominęły Polski. W II kwartale 2020 roku 
produkt krajowy brutto zmniejszył się realnie o 7,8 procent 
rok do roku. 
Skutki pandemii nie były jednak tak katastrofalne jak w in-
nych krajach.  
– Całkiem nieźle sobie poradziliśmy. Oczywiście, istotna była 
nasza przedsiębiorczość, ale warto również powiedzieć, że 
struktura naszej gospodarki okazała się odporna w trakcie 
pandemii. Rząd uruchamiał działania osłonowe. Programy 
antykryzysowe prowadzone przez rząd oraz działania banku 
centralnego złagodziły negatywne skutki pandemii dla pol-
skiej gospodarki – podkreśla nasz rozmówca.

BANK CENTRALNY REAGUJE NA PANDEMIĘ
NBP był pierwszym bankiem centralnym w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej, który zasygnalizował poluzowanie 
polityki pieniężnej, a następnie konsekwentnie je realizował, 
przede wszystkim obniżając stopy procentowe, obniżając 
stopę rezerwy obowiązkowej oraz wdrażając program za-
kupu obligacji na rynku wtórnym w ramach strukturalnych 
operacji otwartego rynku. Przyczyniło się to do złagodzenia 
negatywnych skutków pandemii, w tym ograniczyło spadek 
zatrudnienia i aktywności gospodarczej oraz wsparło docho-
dy gospodarstw domowych i firm w tym trudnym okresie. 
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PUP z programami specjalnymi
Do mam, osób chcących podnieść swoje kompetencje za-
wodowe i tych, którzy pragną założyć własną działalność 
gospodarczą skierowane są programy specjalne Powiato-
wego Urzędu Pracy w Kielcach. 
Dwa z nich są kontynuacją zeszłorocznych działań. To m.in. 
program „Mama pracuje – reaktywacja”. – Uczestniczki mają 
szansę skorzystać ze szkolenia indywidualnego, pięciomie-
sięcznego stażu oraz refundacji kosztów opieki nad dziec-
kiem, podczas aktywizacji. Każda z pań, która podejmie 
zatrudnienie na minimum trzy miesiące otrzyma atrakcyjną 
premię finansową – mówi Marta Rojek, zastępca dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. 
Z kolei osoby zainteresowane programem „PSZ – Pomysł 
– Szkolenie – Zatrudnienie” mogą zdobyć kwalifikacje ope-
ratora koparko-ładowarki. – Każdy absolwent szkolenia, 
który zda egzamin za pierwszym razem może ubiegać się 
o jednorazową premię finansową. Za podjęcie zatrudnie-
nia na minimum trzy miesiące również przysługuje grant 
motywacyjny – dodaje Marta Rojek.
Trzecia inicjatywa to „Zawód z przyszłością”. Dotyczy ona 
osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych, 
bądź nieposiadających doświadczenie zawodowego lub 
długotrwale bezrobotnych.  – Planowane są szkolenia 
grupowe dotyczące obsługi maszyn sterowanych nume-

rycznie – tłumaczy nasza rozmówczyni. Po zakończeniu 
szkolenia, uczestnicy rozpoczną sześciomiesięczne prace 
interwencyjne, zyskując także gwarancję zatrudnienia na 
cztery miesiące. 
Od 1 kwietnia rusza także program „Pracuj u siebie”, skiero-
wany do czterech osób, których pomysły na otwarcie własnej 
działalności gospodarczej okażą się najlepsze. 

Marta Rojek, zastępca dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach
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Kobiety z pasją i energią
Cykl spotkań w powiecie kieleckim

Bohaterkami zjazdu były: artystka ludowa Józefa Bucka, wiceprezes 
stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku w Łagowie Jadwiga Kamiń-
ska, szefowa KGW Sasanki z gminy Mniów Aneta Sidor, dyrektor 
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie Beata Starzyk, 
Sylwia Kubicka z KGW „Skorzeszanki” i Magdalena Bernat prze-
wodnicząca Związku Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Święto-
krzyskiego. Spotkania uświetniły występy artystyczne: Marysi Sadrak 
z Przyjaciółmi, akordeonisty Krzysztofa Korbana, uczniów z Powia-
towego Zespołu Szkół w Łopusznie, na fortepianie zagrała Monika 
Kozak a na skrzypcach Julia Ślewa.

Ponad 700 pań, aktywnych zawodowo, gospodyń 
i seniorek z Kół Gospodyń Wiejskich uczestniczyło 
w spotkaniach pn. „Kobiety z pasją…sposób na cieka-
we życie”, które zorganizowało Starostwo Powiatowe 
w Kielcach

Podczas spotkań w „Szklanym Domu” w Ciekotach w gminie Ma-
słów, w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu 
Warszawskiego w Korzecku, w gminie Chęciny i w Chmielnickim 
Centrum Kultury swoimi doświadczeniami z życia dzieliły się nie-
przeciętne panie – bohaterki zjazdu, które przekazały dobre praktyki, 
podpowiedziały jak można ciekawie spędzić czas, mówiły jak czerpać 
radość z życia na każdym jego etapie.
Pomysłodawcą spotkań był starosta kielecki Mirosław Gębski. - Cie-
szę się bardzo, że mogliśmy gościć tak dużo pań z całego powiatu 
kieleckiego. Chcemy iść z duchem czasu, chcemy, by panie dzieliły się 
dobrymi praktykami. Każde wydarzenie to ciekawie spędzony czas, 
okazja do wymiany zdań, poglądów i niesienia pomocy. Podczas spo-
tkań padło wiele wskazówek, inspiracji, które mogą przełożyć się na 
działalność kół gospodyń wiejskich - mówił starosta.
Podczas spotkań odbywały się dyskusje, konkursy i część artystyczna. 
Z paniami spotykały się kobiety nadprzeciętne i mimo różnego wieku, 
niezwykle aktywne zawodowo, które pracują, tworzą i dają z siebie 
więcej, niż od nich tego się oczekuje. Potrafią łączyć różne środowiska 
i są także inspiracją dla innych pań. 

Z inicjatywy Mirosława Gębskiego, starosty kieleckiego odbył się cykl spotkań  
z kobietami z powiatu kieleckiego. 

Pokolenie Wyklętych
ZDANIEM SENATORA

 KRZYSZTOF MAREK SŁOŃ
Senator RP, PiS

Od 2011 roku 1 marca obchodzony jest jako Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Data nie jest przypadkowa, bo 
to właśnie 1 marca 1951 w mokotowskim więzieniu komuniści 
strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: Łukasza Cieplińskiego 
i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo 
ostatniej ogólnopolskiej konspiracji, kontynuującej od 1945 
roku dzieło Armii Krajowej. 

Tak właśnie! Armii Krajowej, bo to byli żołnierze wielu for-
macji legalnego Wojska Polskiego, a nie - jak ich nazywała ko-
munistyczna propaganda - „zaplute karły reakcji”, „zdrajcy”, 
„bandyci”. Ci Żołnierze „wyklęci” przez sowiecką władzę i ich 
polskich aparatczyków byli niezłomni i niech takimi pozostaną 
na wieki w historii Polski i pamięci pokoleń Polaków.

By ich wykryć i wyłapać stworzono liczoną w setki tysięcy 
armię urzędników, konfidentów, żołnierzy sowieckich i pol-
skich, milicji i jej zaplecza ORMO i ZOMO. Byli uzbrojeni po 
zęby w ciężki sprzęt wojskowy. Na Wyklętych organizowano 
obławy, tych co je przeżyli skazywano w pokazowych proce-
sach na śmierć, wieloletnie więzienie albo pobyt w obozie. Ich 
rodziny, dzieci poddawano represjom i wykluczano w każdej 
dziedzinie życia. Działo się tak przez dziesiątki lat po wojnie 
i sfałszowanych wyborach, które zainstalowały w PRL komu-
nistyczną, służalczą sowiecką władzę. 

Gorzko tego doświadczali nasi rodzice i dziadkowie. Wyklęta 
rzeczywistość trwała do czasów całkiem nam bliskich. Ostatni 
Żołnierz Niezłomny, Józef Franczak „Lalek”, zginął w obławie 
w Lubelskiem 21 października 1963 roku, a ostatni więzień – 
Żołnierz Wyklęty Andrzej Kiszka ps. „Dąb” został zwolniony 
z więzienia, odsiadując dożywotni wyrok, dopiero w 1971 roku. 
Takie to było „Pokolenie Wyklętych”. Wierzę, że dało ono zaczyn 
do rozwoju powojennej konspiracji niepodległościowej, do 
powstania Solidarności do tego, że mamy dziś wolną Polskę. 
Warto też 8 marca, gdy płyną życzenia dla naszych kochanych 
Pań, pamiętać, że Bohaterskie i Niezłomne, były tysiące pol-
skich dziewcząt i kobiet, ale im niestety przyszło żyć w czasach 
wyklętych.0 
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PROJEKT REALIZOWANY Z NARODOWYM BANKIEM POLSKIM W RAMACH PROGRAMU EDUKACJI EKONOMICZNEJ

•  Czytaj artykuły edukacji ekonomicznej  
w Tygodniku eM oraz na  
http: //www.emkielce.pl/edukacjaekonomiczna

•  Już w marcu słuchaj w Radiu eM audycji  
z cyklu „Akademia finansów” 

Obrót
 gotówkowy 

w Polsce Polskie 
rezerwy 

złotaNajwięksi 
polscy 

ekonomiści

w tygodniku i radiu

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

Kobiety z pasją i energią
Cykl spotkań w powiecie kieleckim

Bohaterkami zjazdu były: artystka ludowa Józefa Bucka, wiceprezes 
stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku w Łagowie Jadwiga Kamiń-
ska, szefowa KGW Sasanki z gminy Mniów Aneta Sidor, dyrektor 
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie Beata Starzyk, 
Sylwia Kubicka z KGW „Skorzeszanki” i Magdalena Bernat prze-
wodnicząca Związku Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Święto-
krzyskiego. Spotkania uświetniły występy artystyczne: Marysi Sadrak 
z Przyjaciółmi, akordeonisty Krzysztofa Korbana, uczniów z Powia-
towego Zespołu Szkół w Łopusznie, na fortepianie zagrała Monika 
Kozak a na skrzypcach Julia Ślewa.

Ponad 700 pań, aktywnych zawodowo, gospodyń 
i seniorek z Kół Gospodyń Wiejskich uczestniczyło 
w spotkaniach pn. „Kobiety z pasją…sposób na cieka-
we życie”, które zorganizowało Starostwo Powiatowe 
w Kielcach

Podczas spotkań w „Szklanym Domu” w Ciekotach w gminie Ma-
słów, w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu 
Warszawskiego w Korzecku, w gminie Chęciny i w Chmielnickim 
Centrum Kultury swoimi doświadczeniami z życia dzieliły się nie-
przeciętne panie – bohaterki zjazdu, które przekazały dobre praktyki, 
podpowiedziały jak można ciekawie spędzić czas, mówiły jak czerpać 
radość z życia na każdym jego etapie.
Pomysłodawcą spotkań był starosta kielecki Mirosław Gębski. - Cie-
szę się bardzo, że mogliśmy gościć tak dużo pań z całego powiatu 
kieleckiego. Chcemy iść z duchem czasu, chcemy, by panie dzieliły się 
dobrymi praktykami. Każde wydarzenie to ciekawie spędzony czas, 
okazja do wymiany zdań, poglądów i niesienia pomocy. Podczas spo-
tkań padło wiele wskazówek, inspiracji, które mogą przełożyć się na 
działalność kół gospodyń wiejskich - mówił starosta.
Podczas spotkań odbywały się dyskusje, konkursy i część artystyczna. 
Z paniami spotykały się kobiety nadprzeciętne i mimo różnego wieku, 
niezwykle aktywne zawodowo, które pracują, tworzą i dają z siebie 
więcej, niż od nich tego się oczekuje. Potrafią łączyć różne środowiska 
i są także inspiracją dla innych pań. 

Z inicjatywy Mirosława Gębskiego, starosty kieleckiego odbył się cykl spotkań  
z kobietami z powiatu kieleckiego. 
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Wybitny naukowiec, wspaniały człowiek, 
kochany ojciec i prawdziwy twardziel 
– tak bliscy wspominają prof. Jerzego 
Sozańskiego, którego niedawno 
upamiętniła Politechnika Świętokrzyska. 
Był nie tylko cenionym w Polsce 
specjalistą, ale również niezwykle 
aktywnym człowiekiem. Na kontrakt 
do Iraku pojechał… maluchem

Naukowy 
gigant

Choć jego kariera naukowa rozwijała się na długo przed 
przybyciem do Kielc, to jednak właśnie w stolicy regionu 
wydał swoje najważniejsze prace, które dziś są uważane za 
kamienie milowe w elektroenergetyce. 

PRACA I NAUKA
Profesor urodził się 5 lipca 1929 roku we Lwowie. Powo-
jenne losy zaprowadziły go do Dębicy i Gdańska, gdzie roz-
począł studia na tamtejszej politechnice. Pracę magisterską 
obronił w 1955 roku. Jego szczególną pasją były elektrownie 
wodne. Swoją karierę naukową kontynuował w Szczecinie, 
Krakowie i Rzeszowie. Przełomową datą w życiu profesora 
był 1 kwietnia 1972 roku. Wówczas rozpoczął pracę w Kie-
lecko-Radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Kielcach. 
– Pierwszy raz spotkałem go, kiedy byłem studentem – 
opowiada prof. Jerzy Grenda. – Później pracowałem na tym 
samym wydziale w Politechnice Świętokrzyskiej. Dzieliła 
nas specjalność. Profesor zajmował się energetyką, a ja au-
tomatyką elektroniczną. Wymienialiśmy jednak poglądy na 
te tematy. Prywatnie był niezwykle otwartym i przyjaznym 
człowiekiem. Miał bardzo szerokie horyzonty i stwarzał 
niesamowitą atmosferę. Nasza przyjaźń była niezwykle 
głęboka.
Profesor Grenda opisuje swojego mistrza jako „prawdzi-
wego twardziela”: – Dobrym przykładem jest pewien epi-
zod z jego życia. Na kontrakt do Iraku pojechał… fiatem 
126p. Trasę z Kielc do Basry pokonał samodzielnie. Przeżył 
wówczas niesamowitą przygodę. Opowiadał, że kierownica 
rozgrzewała się do 120 stopni i musiał jechać w rękawicz-
kach. Układ chłodzenia w maluchu jednak zdał egzamin.
Etap kielecki był dla profesora Jerzego Sozańskiego niezwy-
kle owocny. Powstały wówczas najważniejsze jego prace na-
ukowe. – Był niekwestionowanym autorytetem naukowym 
w zakresie elektroenergetyki i elektrotechniki. W Kielcach 
przyczynił się do znacznego podniesienia poziomu nauki. 
To za jego czasów zbudowano nowe laboratoria i wzmoc-
niono kadrę naukową. Tutaj zrealizował również trzy naj-
większe swoje prace naukowe. Był twórcą Kieleckiej Szkoły 
Niezawodności. Gdy pojawił się na naszej politechnice, od 
razu nawiązał współpracę zarówno z przemysłem, jak i in-
nymi ośrodkami naukowymi – wspomina profesor Andrzej 
Chojnacki z Politechniki Świętokrzyskiej.

UPAMIĘTNIENIE
W poniedziałek, 20 lutego, imię profesora zostało nadane 
jednej z sal wykładowych Politechniki Świętokrzyskiej. – 
Jestem niesamowicie wzruszona. Przypominam sobie, jak 
tata uczył mnie jeździć na nartach i na rowerze. Był niesa-
mowicie poświęcony swojej pracy. Pamiętam do dzisiaj, jak 
zasypiałam i wówczas tata wyjmował maszynę do pisania, 
a ja słyszałam rytmiczne stukanie – mówiła Anna Sozań-
ska-Solak, córka profesora.
Niezwykle zasłużona dla naszego regionu była również 
małżonka profesora, dr Krystyna Sozańska, prekursorka 
kieleckiej onkologii. Profesor zmarł w 1992 roku i został 
pochowany na Cmentarzu Starym w Kielcach.
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Wicemarszałek województwa 
świętokrzyskiego, samorządowiec, 
działaczka społeczna, żona, mama, 
babcia, teściowa – w skrócie – kobieta 
rakieta. Jaka prywatnie jest Renata 
Janik? Zapraszamy do przeczytania 
wywiadu

Siła jest kobietą

Do polityki przeszła Pani z biznesu. Dlaczego właśnie taką drogę 
Pani wybrała?

Najpierw była praca w biznesie, samorząd, a  później działalność 
społeczna, ale okazuje się, że żeby tak naprawdę robić dobre 
rzeczy, wspierać ludzi, realizować swoje pomysły to nieodłącz-
nym elementem jest polityka.

Lubi Pani swoją pracę?

Kocham być samorządowcem. Myślę, że osoby, które na co 
dzień mają ze mną kontakt, widzą moje ogromne zaangażo-
wanie i entuzjazm.

Czy według Pani kobietom w polityce jest łatwiej?

Na pewno jest to środowisko zdominowane przez mężczyzn, 
ale całe szczęście kobiet pojawia się coraz więcej. Mówię, na 
szczęście, bo bardzo lubię kobiecą energię i uważam, że kobiety 
świetnie pracują, są zaangażowane, silne, a przy tym wszystkim 
nie brakuje im czułości. Równowaga potrzebna jest wszędzie, 
nawet w polityce.

Co dla Pani znaczy samorząd?

Służyć. Nie traktuje swojej pracy jako „normalnej”. Po ośmiu 
godzinach nie zamykam laptopa i gabinetu. Ludzie do mnie 
dzwonią, piszą. Zawsze staram się, na tyle ile mogę, udzielić im 
wsparcia, pomocy, poszukać rozwiązania. Często uczestniczę 
w przeróżnych spotkaniach i wydarzeniach: popołudniowych, 
wieczornych, weekendowych. Jestem bardzo aktywnym sa-
morządowcem, mimo że czasem jak każdy bywam zmęczona.

Chodzą plotki, że jest Pani perfekcjonistką…

To jest chyba moja wada. Wynika to z mojego charakteru, życio-
wego doświadczenia i bywa dla mnie uciążliwe. Nie jest łatwo 
żyć z osobą, która stara się być perfekcyjna, ale samej tej osobie 
też nie jest łatwo. Zawsze wszystko planuje i mam ogromny 
problem, kiedy coś idzie nie po mojej myśli.

Czy to prawda, że Panią wicemarszałek się albo kocha albo nie-
nawidzi?

Myślę, że tak. Okazuje się, że nie wszystkim pasuje moje „cu-
kierkowe” życie. Nie ukrywam, że jestem szczęśliwa i spełniona. 
Nie tylko służbowo, ale również prywatnie. Jesteśmy z mężem 
38 lat razem. On mnie bardzo kocha. Mam wrażenie, że z każ-
dym dniem, mimo upływu lat, to uczucie jest coraz mocniejsze. 

W młodości były różne chwile, ale mąż jest dla mnie największą 
w życiu podporą. Myślę, że to nieoceniony dar Boga. Nie osią-
gnęłabym tego wszystkiego gdyby nie on. Zawsze stoi za mną, 
bez względu na to, co się dzieje w moim życiu zawodowym. 
Mam też wspaniałą córkę i dwoje wspaniałych wnuków. Reali-
zuję się w domu i w pracy. Dbam o siebie. Chodzę uśmiechnięta.

Jedna rzecz, którą mogłaby Pani zmienić w polityce?

Chciałabym, żeby ludzie nie obiecywali tylko działali oraz żeby 
byli bardziej uczciwi.

Czego najbardziej chciałaby Pani dla świętokrzyskiego?

Aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z naszego regionu, żeby zo-
stawali i studiowali na naszych uczelniach. Chciałabym też, 
żeby powstawały tu wartościowe miejsca pracy.

Pani dewiza życiowa?

Być dobrym człowiekiem i dawać przykład innym. Musimy 
naprawdę dobrze wychować młode pokolenie. Kiedyś było 
wiele autorytetów wśród nas, dzisiaj wszystko się pozmieniało. 
Coraz trudniej o takie osoby w życiu codziennym. Dlatego 
należy żyć zgodnie z Panem Bogiem i wszystkimi standardami. 

Co sądzi Pani sama o sobie?

Mój charakter nie należy do najłatwiejszych, zarówno na polu 
prywatnym, jak i zawodowym. Uważam jednak, że każdego 
dnia staram się być dobrym człowiekiem i nie najgorzej mi 
to wychodzi.

Dziękuję za rozmowę. 
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reklama

Z okazji Waszego święta 
z serca życzymy Wam szczęścia, spełnienia 
marzeń, zrozumienia, pogody ducha 

i pozytywnych, pełnych satysfakcji chwil.
Na Waszych twarzach każdego dnia niech 
gości promienny uśmiech, 
a życie będzie wypełnione miłością, 

pomyślnością i sukcesami zawodowymi. 

Drogie Panie!

Andrzej Pruś
Przewodniczący Sejmiku

Województwa Świętokrzyskiego 

   Andrzej Bętkowski 
Marszałek   

Województwa Świętokrzyskiego 
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Po raz 28. Miasto nagrodziło wyjątkowych ambasadorów. To oni swoją działalnością przyczyniają się do promocji 
i rozwoju Kielc. W gronie laureatów znaleźli się wybitni muzycy, artyści, pasjonaci, społecznicy oraz instytucje 

działające w różnych obszarach życia społecznego. W tym roku oprócz dziesięciu nagród indywidualnych, władze 
Kielc przyznały także trzy nagrody specjalne

Kielce
Nagrody Miasta Kielce 2022 

- Jesteście dumą Kielc i regionu świętokrzyskiego. Jako ambasadorzy na-
szego miasta, dajecie przykład młodym pokoleniom, że dzięki determi-
nacji i ciężkiej pracy można zrealizować obrane cele – mówiła podczas 
uroczystości wręczenia nagród Bożena Szczypiór, wiceprezydent Kielc.
Laureatów Nagrody Miasta Kielce 2022 wyłoniono spośród 38 kandy-
datów. Uroczysta gala odbyła się na Małej Scenie Kieleckiego Centrum 
Kultury.

NAGRODY INDYWIDUALNE:
Aleksandra Sapiaska
Aktorka Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach. Jako jedyna w historii 
kieleckiego teatru lalkowego otrzymała Nagrodę im. Leona Schillera, 
przyznawaną najlepszemu młodemu artyście przez Związek Artystów 
Scen Polskich. 
Renata Wicha
Wiceprezes Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”. Od 20 lat działa na 
rzecz osób uzależnionych, niepełnosprawnych i seniorów oraz rodzin 
w kryzysie. 
Dariusz Grzegorz Stępień
Działacz społeczny, członek-weteran Stowarzyszenia Kombatantów 
Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Organizator 
spotkań dla dzieci i młodzieży szkolnej. 
Jakub Galiński
Kompozytor, muzyk sesyjny. Jest producentem muzycznym, właści-
cielem studia „Piwnica u Galińskiego”, w którym swoje utwory tworzą 
największe polskie gwiazdy muzyki rozrywkowej. 
Jakub Porada
Dziennikarz telewizyjny i radiowy, wokalista, pasjonat podróży. Jest 
absolwentem II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. Obecnie pro-
wadzi codzienny „Express” w telewizji TTV, a także cykle podróżnicze 
w Travel Channel i TVN24. 
Barbara Burczyk
Zawodniczka Speleoklubu Świętokrzyskiego. Od 11 lat uprawia wspi-
naczkę sportową z doskonałymi rezultatami. Ma duże szanse na uzy-
skanie wyniku kwalifikującego ją do udziału w Igrzyskach Olimpijskich 
w Paryżu w 2024 r.
Anna Parkita
Nauczyciel akademicki, społecznik, doktor sztuk muzycznych. Uczest-
niczka licznych festiwali i kursów mistrzowskich. Laureatka nagród 
na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych. 
Katrina Sadrak 
Doktor sztuki, malarka, kuratorka i organizatorka wystaw lokalnych 
oraz międzynarodowych. Wielokrotnie reprezentowała Polskę i Anglię 
podczas międzynarodowych sympozjów  oraz rezydencji artystycznych 
w Chinach, Jordanii, na Bałkanach i w Armenii. 
Rafał Urbański
Artysta malarz, grafik, twórca prac multimedialnych łączących tradycyj-
ne techniki artystyczne z najnowszymi osiągnięciami technik cyfrowych. 
Uczestnik ponad 170 wystawach w 24 krajach. 
Marta Sawicka-Jaworska
Koordynatorka Centralnego Punktu Pomocy dla Uchodźców z Ukra-
iny. Od początku zaangażowana w wolontariacką organizację punktu 

przy ul. Paderewskiego 49/51. Pomagała głównie kobietom, dzieciom 
i młodzieży, którzy z Ukrainy uciekli przed wojną. 
Marcin Patrzałek
Gitarzysta, kompozytor, producent perkusyjny fingerstyle. Grę na gitarze 
klasycznej rozpoczął w wieku 10 lat, pod kierunkiem kieleckiego na-
uczyciela Jerzego Pikora. Mimo młodego wieku jest niezwykle ceniony 
przez środowisko muzyczne za wspaniałe wyczucie i technikę. 

NAGRODY SPECJALNE:
Konstanty Kamionka, założyciel i współwłaściciel firmy KH-KIPPER 
- największego w Polsce i jednego z wiodących w Europie producentów 
zabudów-wywrotek na samochody ciężarowe. Aktywnie uczestniczy 
w życiu gospodarczo-społecznym regionu, wspiera lokalne instytucje 
i szkoły oraz inicjatywy na rzecz rozwoju Kielc. 
Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód. Stowarzyszenie rozpo-
częło działalność w 2010 roku w Kielcach. Od początku działalności 
Stowarzyszenie zrealizowało ponad 100 projektów i inicjatyw o zna-
czeniu międzynarodowym. 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w 2022 roku obchodził jubile-
usz 75-lecia działalności oświatowej i 30-lecia funkcjonowania szkół. 
Wiodącym obszarem działalności Zakładu jest edukacja młodzieży 
i dorosłych w szkołach oraz na kursach i szkoleniach. 

Laureaci Nagród Miasta Kielce 2022.

 Nagrodę z rąk wiceprezydent Bożeny Szczypiór i przewodni-
czącego Rady Miasta Jarosława Karysia, odbiera Jakub Porada. 
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Księża mistrzami! 
Bośniacy też mieli swoich, na szczęście pokonaliśmy ich 
w półfinale – opowiada ks. Tomasz.
Trenerem mistrzów jest były piłkarz kieleckiej Korony, 
a obecnie trener grup młodzieżowych tego klubu – Marek 
Parzyszek.  
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Reprezentacja Polski księży, z pięcioma kapłanami z diecezji 
kieleckiej w składzie, obroniła tytuł Mistrzów Europy w piłce 
nożnej halowej. „Biało-czerwoni” w Timisoara, w Rumunii 
byli nie do zatrzymania. Przez turniej przemknęli jak burza, 
w sześciu meczach zdobyli aż… 23 bramki, przy czym stracili 
zaledwie trzy. W finale pokonali Portugalię 3:2.
W trakcie turnieju rozmawialiśmy z kapitanem drużyny, 
księdzem Markiem Łosakiem, wikariuszem parafii pw. św. 
Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku. Przyznał on wtedy, że 
cel był jeden: złoto. – Pierwszy raz na takim turnieju byłem 
w 2006 roku, co oznacza, że ominęła mnie tylko jedna po-
dobna impreza. Jesteśmy najbardziej utytułowaną drużyną 
w historii i cieszę się, że znów to udowodniliśmy – mówił.
W trakcie 15. imprez „biało-czerwoni” osiem razy stawali 
na najwyższym stopniu podium. Pięć razy zdobyli srebrne 
medale, a raz brązowe. Jeden raz zakończyli zmagania na 
etapie ćwierćfinałów. 
Ósme złoto zdobyli następujący kapłani naszej diecezji: ks. 
Marek Łosak, ks. Dariusz Snochowski, ks. Michał Kacprzyk 
oraz bracia bliźniacy ks. Łukasz i Tomasz Chowaniec. 
– Zarówno dla mnie, jak i dla brata to były pierwsze takie 
mistrzostwa i było to niesamowite doświadczenie. Zaskoczy-
ło mnie to, że nie byliśmy jedynymi bliźniakami na turnieju. 

– Środki popłyną także w ramach rozstrzygnięcia programu, 
którego celem była modernizacja orlików. Skorzystała z niej 
m.in. gmina Bieliny, która otrzyma blisko milion złotych – 
kwituje minister.
Na tym jednak nie koniec sportowych działań. 1 marca 
w całej Polsce rozpoczął się bowiem nabór do programu 
inwestycyjnego Olimpia, w ramach którego będą powstawać 
przyszkolne hale sportowe. 

Sportowych inwestycji nie brakuje
W regionie świętokrzyskim nie brakuje ważnych inwestycji 
sportowych. – Wiele zawdzięczamy programowi „Sporto-
wa Polska”, który niedawno został rozstrzygnięty – mówiła 
poseł Anna Krupka, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki, na antenie Radia eM Kielce.
Jak wyjaśniła poseł Krupka, w ramach wspomnianego pro-
gramu do naszego województwa trafi ponad pięć milionów 
złotych.
– Prawie trzy miliony otrzyma gmina Zawichost. Dzięki 
tym pieniądzom zmodernizowany zostanie stadion miejski 
– to bardzo ważna inwestycja, która będzie wizytówką mia-
sta i gminy. W ramach tych środków zostanie zbudowane 
boisko do piłki nożnej, kort tenisowy i zaplecze socjalne. 
Będą z niego korzystały nie tylko dzieci i młodzież, ale także 
drużyny seniorskie – podkreśliła.
Sportowych działań nie brakuje również w powiecie skar-
żyskim.
– Do tego powiatu trafi milion siedemset tysięcy złotych, 
które przeznaczymy na remont sal gimnastycznych i boisk. 
Z kolei niemal 150 tysięcy złotych otrzyma gmina Mniów, 
gdzie zmodernizowane zostaną boiska przy kompleksie 
sportowym  – wyliczała Anna Krupka.
Milion dwieście tysięcy zostanie rozdysponowane do gminy 
Secemin na budowę boiska do piłki nożnej i bieżni okrężnej. 

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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Wykazują się opanowaniem i zimną 
krwią. Udzielają porad, które są na 
wagę życia. Ich praca nie jest łatwa. – 
Każdego dnia musimy mieć chwilę na 
krótkie przewietrzenie się, odpoczynek. 
Po niektórych połączeniach to konieczne 
– tak mówią o swojej pracy operatorzy 
numeru 112

Każdy operator numeru alarmowego musi też przejść prak-
tyczne i teoretyczne szkolenie oraz zdać egzaminy. W 2022 
roku dyspozytorzy w naszym województwie odebrali prze-
szło 650 tysięcy zgłoszeń. Średni czas oczekiwania na roz-
mowę wyniósł 12 sekund.

Na numer alarmowy 112 można dzwonić w całej Europie, 
także z telefonu bez karty SIM. Jest on zarezerwowany dla 
sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Obyśmy nie musieli się 
z nim kontaktować, ale w życiu różnie bywa. Ważne, by ten, 
kto odbiera taki telefon, odpowiednio zareagował.

NAJTRUDNIEJ Z DZIEĆMI
Anna Chrabąszcz, koordynator i trener w Centrum Powia-
damiania Ratunkowego w Kielcach, pracuje w tym zawodzie 
już od dziesięciu lat. Co jest dla niej najtrudniejsze? – Na 
początku dużą trudność sprawiało mi odczytywanie emocji 
rozmówcy, którego tylko słyszę – nie mogę zobaczyć jego 
wyrazu twarzy, gestykulacji. Operator musi wyobrazić sobie 
to, o czym mówi osoba zgłaszająca, zobaczyć sytuację jego 
oczami – opowiada.
Podczas codziennej pracy nie brakuje zdarzeń, w których 
natychmiast jest potrzebna pomoc. Najtrudniejsze zgłosze-
nia dotyczą dzieci. – To przypadki związane z zadławieniami 
czy brakiem tętna. Pamiętam pierwsze moje takie zgłoszenie. 
Kobieta była tak zdenerwowana, że rozłączała się w trakcie 
rozmowy. Jej maleńkie dziecko nie mogło złapać oddechu. 
Na szczęście jeszcze w trakcie połączenia usłyszałam płacz 
niemowlęcia – wspomina Anna Chrabąszcz.

PRZEKAZUJĄ INFORMACJĘ I USPOKAJAJĄ
Głównym zadaniem operatora jest uzyskanie najważniej-
szych informacji od osoby zgłaszającej i przekazanie ich do 
właściwych służb. Ale operator musi także umieć uspokoić 
dzwoniącego. – Muszę uzyskać jego adres, dane, krótki obraz 
sytuacji. Jeśli dzwoniący jest bardzo wzburzony, rozmowa 
trwa dłużej. Silne emocje udzielają się, więc musimy nauczyć 
się uspokoić zgłaszającego i siebie samych. Jednocześnie uzu-
pełniamy formatkę i zadajemy dodatkowe pytania. Podczas 
każdej służby przyjmujemy około 150 zgłoszeń – wyjaśnia 
operatorka.
Jak zauważa, po każdym trudnym telefonie operator musi 
wyjść, przewietrzyć się i uspokoić. Między łatwiejszymi 
zgłoszeniami zdarzają się bowiem bardzo wymagające, 
obciążające psychicznie.

Muszą mieć nerwy ze stali...

SZYBKA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH
– W ubiegłym roku operatorzy zrealizowali około 70 tysięcy 
transportów do szpitala, ale nie brakowało zdarzeń drogo-
wych czy kryminalnych. Numer 112 obsługuje w naszym 
regionie 46 osób. Pracują one 24 godziny na dobę, siedem 
dni w tygodniu – mówi Zbigniew Koniusz, wojewoda świę-
tokrzyski.
Nadinspektor Jarosław Kaleta, komendant wojewódzki po-
licji w Kielcach, zauważa, że połączenie numerów alarmo-
wych w jeden znacznie usprawnia pracę służb: – Przesyłanie 
informacji o zagrożeniach skoncentrowane jest w jednym 
miejscu. Pracownicy wstępnie kwalifikują stopień zagroże-
nia i przesyłają zawiadomienie do konkretnych służb. Ale 
pamiętajmy, że za fałszywe zawiadomienie grozi odpowie-
dzialność karna. Niestety, nie brakuje złośliwych zgłoszeń, 
służących pomówieniu kogoś czy celowemu zaangażowaniu 
służb.

***
Przeszło połowę spośród 650 tysięcy zgłoszeń z ubiegłego 
roku stanowiły fałszywe zawiadomienia.  
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Hospicjum – to słowo, które u niejednej osoby wywołuje gęsią skórkę. Niestety, 
w dalszym ciągu wielu kojarzy je wyłącznie z umieraniem. Jarosław Zatorski, 
dyrektor oddziału Fundacji św. Brata Alberta prowadzącej Hospicjum w Busku-
Zdroju chce to zmienić

Obalić mit

W buskim ośrodku, prowadzonym przez Fundację Gospo-
darczą św. Brata Alberta, pracują dwa oddziały: główny od-
dział hospicyjny oraz zakład opiekuńczo-leczniczy. W obu 
przebywa łącznie 97 pacjentów. – W pierwszym są osoby, 
u których leczenie przyczynowe już nie skutkuje. Potrzebne 
jest natomiast leczenie objawowe oraz pomoc w uśmierza-
niu bólu i cierpienia. To głównie osoby chore na nowotwór 
w zaawansowanym stadium, którymi rodzina nie daje już 
rady sama się zajmować. Z kolei do zakładu opiekuńczo-
-leczniczego trafiają osoby z chorobami przewlekłymi, po 
udarach czy złamaniach, które potrzebują codziennej reha-
bilitacji i pomocy w codziennych czynnościach – wyjaśnia 
Jarosław Zatorski.

WAŻNY KAŻDY GROSZ…
Hospicjum zapewnia nie tylko opiekę lekarzy i pielęgniarek, 
ale także pomoc psychologa, a na życzenie pacjenta – również 
księdza. Pobyt w tym miejscu jest dla pacjentów darmowy. 
Niestety, środki przekazywane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia nie pokrywają wszystkich kosztów opieki nad 
chorymi. Dlatego bardzo ważne jest wsparcie darczyńców. 
– Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy nas wspierają. Sami 
też staramy się dawać coś od siebie. Na warsztatach zajęcio-
wych powstają wyjątkowe rzeczy, które później sprzedajemy 
na kiermaszach. Ostatnio, wspólnie z wolontariuszami, nasi 
pacjenci wykonali piękne ozdoby wielkanocne – mówi dy-
rektor Zatorski. 

…ALE NIE PIENIĄDZE SĄ NAJWAŻNIEJSZE
Oprócz wsparcia finansowego bardzo ważna jest także inna 
działalność wolontariuszy: pomoc w codziennych czynno-
ściach, rozmowa z pacjentami czy po prostu obecność. – To 
działa tak naprawdę w dwie strony. Z jednej dzięki obecności 

wolontariuszy chorzy czują, że nie są samotni. To niezwykle 
cenne zwłaszcza dla tych, którzy nie mogą liczyć na pomoc 
rodziny. Z drugiej natomiast to bardzo ważna lekcja dla sa-
mych wolontariuszy. Zapraszam do nas całe szkoły i często 
widzę, z jakim lękiem ci młodzi ludzie przekraczają próg na-
szego hospicjum. Wielu z nich kojarzy to miejsce jedynie ze 
śmiercią i cierpieniem. Chcę obalić ten mit, chcę im pokazać, 
że hospicjum to miejsce, w którym nadal jest nadzieja – wy-
jaśnia Jarosław Zatorski. 

LEKCJA POKORY I… RADOŚCI 
Jak się okazuje, wizyty uczniów to strzał w dziesiątkę. Prze-
konały się o tym między innymi wolontariuszki z Zespołu 
Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, które systematycznie od-
wiedzają hospicjum. – Przyznam szczerze, że przekraczałam 
próg tej placówki z ogromnym strachem. Bałam się widoku 
chorych ludzi i ich cierpienia. Wszystko zmieniło się, gdy po-
znałam ich bliżej – opowiada Aleksandra, która przygotowuje 
się do zawodu fryzjerki. – Teraz przyjeżdżam do tego miejsca 
z ogromną radością. Czeszę pacjentki, obcinam im włosy, 
a przy tym staram się ich słuchać. To niezwykłe, jak wiele mają 
do przekazania, jak fantastyczne historie opowiadają. Tak na-
prawdę to my, zdrowi, powinniśmy im dziękować, przede 
wszystkim za wspaniałą lekcję pokory w stosunku do życia. 
Również Karolinie nie było łatwo wejść do hospicjum: – Po 
pierwszym dniu chciałam zrezygnować. Ale kiedy wróciłam 
do domu, uświadomiłam sobie, że ja też nie chciałabym być 
sama, zwłaszcza w chorobie. Dałam sobie i temu miejscu 
szansę. Dziś nie żałuję. Ci ludzie naprawdę to doceniają. Są 
wdzięczni za każdy najmniejszy gest. Uśmiechają się już na 
sam nasz widok. Ufają nam. A ja? Ja dziękuję, że pokazują mi, 
jak czerpać z życia radość, nawet w obliczu cierpienia… 
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