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Pierwsze Komunie po wakacjach
Biskup kielecki Jan Piotrowski wydał ważny dekret. „Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej i rocznicy 
Pierwszej Komunii Świętej należy organizować w miesiącach powakacyjnych” – czytamy w doku-
mencie pasterza diecezji. Konkretny termin ma być ustalany przez księży proboszczów w porozumie-
niu z rodzicami. „Przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej odbywa się poprzez katechezę 
domową, na podstawie materiałów wskazanych rodzicom przez proboszcza lub katechetę” – precy-
zuje biskup Jan Piotrowski.  /mł/
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Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

Biskup z pomocą
Biskup kielecki Jan Piotrowski przekazał środki 
ochrony osobistej Regionalnemu Centrum Na-
ukowo-Technologicznemu w Podzamczu. Przy-
pomnijmy, że w placówce przeprowadzane są 
testy wykrywające zakażenie koronawirusem. 
Za przekazane dary podziękował dyrektor RCNT 
Marcin Zawierucha. – Dzięki takiemu wsparciu 
wiemy, że wysiłek diagnostów jest doceniony, 
a wartości takie, jak życzliwość i jedność, stają 
się jeszcze bardziej istotne – przyznał dyrektor 
Zawierucha. Środki przekazał ks. Marcin Rokita, 

Tydzień Biblijny
W niedzielę, 26 kwietnia obchodzimy IV Na-
rodowe Czytanie Pisma Świętego pod hasłem 
„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!”, które 
rozpocznie XII Tydzień Biblijny. Nawiązuje ono 
do przeżywanej przez nas niedawno 1050 
rocznicy Chrztu Polski, ale również do setnej 

Trzy oddziały z zakażeniem
Zakażenie koronowirusem potwierdzono 
w trzech oddziałach Wojewódzkiego Szpitala 

ekonom diecezji kieleckiej. – Warto pomagać 
tym, którzy przyczyniają się do opanowania pan-
demii. Chcemy też zachęcić innych, aby w miarę 
możliwości wspierali takie placówki – mówi ks. 
Mirosław Cisowski, rzecznik Kurii Diecezjalnej 
w Kielcach.  /mł/
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rocznicy urodzin Karola Wojtyły. – Sięgnijmy 
więc do Pisma Świętego, czytajmy je osobiście 
i we wspólnocie naszych rodzin. Niech Słowo 
Boże wnosi w Wasze życie promień nadziei, 
gdyż ono zawsze jest Dobrą Nowiną – zachęcał 
w swoim słowie do wiernych biskup kielecki 
Jan Piotrowski. Organizatorem XII Narodowego 
Czytania Pisma Świętego jest Dzieło Biblijne im. 
Jana Pawła II.  /mł/ Zespolonego w Kielcach: Klinice Chorób We-

wnętrznych, Klinice Neurochirurgii oraz w Od-
dziale Intensywnego Nadzoru Kardiologiczne-
go. – Koronawirusa stwierdzono u jednego 
z pracowników Kliniki Chorób Wewnętrznych, 

INFORMUJE
W związku obecną sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym i zmniejszoną 

liczbą przewożonych pasażerów wprowadzamy kolejne zmiany w funkcjonowaniu 
komunikacji miejskiej. Od soboty 25 kwietnia 2020 roku autobusy linii 31, 35 oraz 46 będą 
kursowały według nowych rozkładów jazdy. Nowe godziny odjazdów można sprawdzić na 

ztm.kielce.pl
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u pacjenta przebywającego w Klinice Neuro-
chirurgii i u czterech pielęgniarek z OINK – in-
formuje Anna Mazur-Kałuża, rzecznik prasowa 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kiel-
cach. Testom na obecność COVID-19 zostały 
poddane wszystkie osoby, które mogły mieć 
bezpośredni kontakt z zakażonymi.  /wk/

Koronawirus w szpitalu
W sobotę, 18 kwietnia, Szpital Kielecki im. św. 
Aleksandra poinformował o wykryciu koronawi-

Bez strażaków ani rusz
Gaszą niezliczoną liczbę pożarów, pomagają 
osobom objętym kwarantanną, dezynfekują 
miejsca, w których mogli przebywać zarażeni 
koronawirusem – lista aktualnych obowiązków 
strażaków jest bardzo długa. Jak wyjaśnia mł. 
bryg. Marcin Nyga z Komendy Wojewódzkiej 

Kto nie musi?
Od 16 kwietnia zasłaniamy usta i nos w prze-
strzeni publicznej, obowiązek nie dotyczy 
jednak wszystkich. Zwolnieni z noszenia ma-
seczek są ci, którzy mają problemy z oddy-
chaniem, i osoby, które nie są w stanie sa-
modzielnie jej założyć. Jak wyjaśnia Youssef 

Bezpłatne parkowanie
Radni zgodzili się na zniesienie opłat w strefie 
płatnego parkowania w centrum Kielc. Inter-
pelację w tej sprawie złożył ponad miesiąc 
temu Piotr Kisiel z Prawa i Sprawiedliwości.  - 
Trudno jest przewidzieć co przyniesie stopnio-
we odmrażanie gospodarki. Uchwała miałaby 
być wprowadzona na czas stanu epidemiczne-
go. Nie możemy wykluczyć sytuacji, że znie-
sienie opłat będzie bodźcem do pobudzenia 

Dostaną laptopy
Miasto Kielce otrzyma prawie sto tysięcy zło-
tych dofinansowania z Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa na zakup 50 laptopów, 15 
tabletów oraz 10 zestawów dostępu do inter-
netu LTE z opłaconym na pół roku abonamen-
tem. Sprzęt będą mogli wypożyczyć uczniowie 

rusa. Zarówno od personelu, jak i od pacjentów 
szpitala zostały pobrane próbki do badań. Szpi-
tal wydał komunikat o dwudziestu ujemnych 
testach, jednym potwierdzonym przypadku 
oraz trzech wątpliwych wynikach, które zostały 
ponownie przesłane do badania. Dotyczą one 
personelu. Zamknięty pozostaje szpitalny od-
dział ratunkowy oraz oddział chirurgii. Pacjenci 
nie zostali przewiezieni do innych szpitali, po-
nieważ mają zapewnioną odpowiednią opiekę 
lekarską oraz pielęgniarską. W środę, 22 kwiet-
nia, w szpitalu wykryto kolejne zakażenie – tym 
razem u kobiety przyjętej na oddział ginekolo-
giczny, który wstrzymał przyjęcia.  /wk/

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, tylko 
w miniony poniedziałek doszło do 20 pożarów 
lasów, natomiast pożarów traw i nieużytków 
było 18. Strażacy obsługują także aż 16 polo-
wych izb przyjęć oraz ogłaszają komunikaty 
władz lokalnych, skierowane do mieszkańców 
gmin naszego województwa. Od niedawna roz-
wożą również maseczki ochronne i dezynfekują 
przestrzenie publiczne, takie jak przystanki auto-
busowe czy pobocza dróg.  /ar/

Sleiman, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Czerwonej Górze, u pa-
cjentów z przewlekłymi chorobami płuc zasła-
nianie ust i nosa może powodować dodatko-
we problemy z oddychaniem. – Zasada jest 
prosta: osoba, która po zasłonięciu nosa i ust 
ma trudności w oddychaniu lub która nie jest 

w stanie jej sama założyć, nie ma obowiązku 
używania maseczki – wyjaśnia lekarz.  /ar/

w swoich szkołach do zdalnego nauczania. 
Z informacji uzyskanych od dyrektorów pla-
cówek wynika, że w Kielcach jest około 20 
dzieci, które nie mają żadnego dostępu do 
komputera i internetu. Do tej pory nauczyciele 
przekazywali im zadania w wersji papierowej. 
Rodzice odbierali je ze szkoły w kopercie. 
Ponadto około 330 uczniów ma utrudniony 
dostęp do komputera lub internetu, bo w ich 
domach jest jeden komputer na kilkoro dzieci. 
U niektórych występują także problemy z do-
stępem do sieci.  /bk/

ZAPRASZAMY
Od poniedziałku 

do piątku w godzinach 
7.00 – 21.00

w soboty 7.00 – 14.00

Tel. 41 345-76-25

OKRĘGOWA 
STACJA KONTROLI 

POJAZDÓW 

HOLOWANIE  
POJAZDÓW 24 h 

powyżej 3,5 t

tel. 41 346 06 96

Kielce, ul. Jagiellońska 92
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TOWARZYSTWO SZKOŁY KATOLICKIEJ W KIELCACH
ul. św. Stanisława Kostki 17

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000020686
Wystarczy wypełnić odpowiednie rubryki PIT a Urząd Skarbowy

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

DLA
EDUKACJI 1%

Twój ma Wielką Moc!1%
Przekaż jeden procent swojego podatku i pomóż nam odzyskać radość życia!

KRS: 0000152025
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w KielcachKielce, ul. Chęcińska 23
w godz. 8.00 – 14.00

ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY

ROZLICZENIA Z ZAGRANICZNYMI URZĘDAMI SKARBOWYMI
KINDERGELD – zasiłki na dzieci

„SIS” Kancelaria Prawno-Finansowa 
25-334 Kielce, 

ul. Winnicka 24; tel.: 41 249 57 83
www.zwrotpodatku-sis.pl

Znów w pierwszej lidze
Koronę Handball czeka kolejny rok gry 
w pierwszej lidze. Kielecki klub zdecydował, 
że nie przystąpi do procesu licencyjnego do 

Wyborczy problem
Poczta Polska chce od władz Kielc spisów i urn 
wyborczych. Pismo dotarło do samorządow-
ców w czwartek. Trafiło do radców prawnych, 
którzy zostali poproszeni o podstawę prawną. 
Arkadiusz Kubiec, wiceprezydent Kielc poinfor-
mował, że obecnie powołano 71 z 95 komisji. 
Jednak żadna z nich nie jest w pełnym składzie. 
Z organizacją wyborów prezydenckich jest 
znacznie więcej. Samorząd wciąż nie ma wska-
zówek jak  przygotować głosowanie od strony 
technicznej. Są także okręgowe punkty, które 
odmówiły wpuszczenia komisji wyborczych. 
Część z nich, jak na przykład DPS-y, to miejsca, 
gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo za-
chorowania na koronawirusa.  /pn/

Właściciele pomogą?
Bardzo możliwe, że w najbliższym czasie rodzina 
Hundsdörferów, która ma większościowe udzia-
ły w kieleckiej Koronie, pożyczy klubowi pienią-

gospodarki w centrum miasta - argumentował 
Piotr Kisiel. 16 radnych głosowało za przyję-
ciem uchwały, natomiast 7 było przeciw. Stre-
fa bezpłatnego parkowania będzie obowiązy-
wać na czas stanu epidemicznego.   /pn/

dze. Przypomnijmy, że ostatecznie nie doszło do 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korony, 
a sprawa dokapitalizowania spółki pozostała 
nierozstrzygnięta. Na szczęście udało się przy-
spieszyć transzę pieniędzy na promocję miasta 
poprzez sport, dzięki czemu można było ure-
gulować część zaległości. Czas na dopełnienie 
wszystkich zobowiązań mija 30 kwietnia. Jeśli 
klub się z nich nie wywiąże, może stracić licencję 
na grę w ekstraklasie. Korona potrzebuje też pie-
niędzy na bieżącą działalność. Jak udało nam się 
ustalić, rodzina Hundsdörferów w najbliższych 
dniach może udzielić klubowi pożyczki, która 
pozwoli na wyjście z opresji i da czas na spokoj-
niejsze zastanowienie się nad przyszłością. Do 
czasu zamknięcia numeru tygodnika ostateczne 
decyzje nie zostały jeszcze podjęte.  /dw/

PGNiG Superligi, ponieważ nie jest w stanie 
zgromadzić wymaganego budżetu gwaran-
towanego. Przy pogłębiającym się kryzysie 
związanym z pandemią koronawirusa zdecydo-
wanie trudniej uzyskiwać wsparcie od prywat-

nych firm, a spółka zarządzająca rozgrywkami 
nie zamierza rezygnować z określonego progu 
finansowego, dlatego zarząd klubu wcieli w ży-
cie plan B. W środę po południu doszło do spo-
tkania z zawodniczkami, które jako pierwsze 
poznały to stanowisko. Każda z nich otrzymała 
wolną rękę w poszukiwaniu nowych praco-
dawców. Drużyna ma zostać uzupełniona naj-
zdolniejszymi juniorkami. Na ławce trenerskiej 
dalej zasiadał będzie Paweł Tetelewski.  /dw/

reklama
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Siedmiu lekarzy specjalistów i 24 pielęgniarki – to zespół 
Kliniki Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Ze-
spolonego w Kielcach. Oddział ten jest głównym ośrodkiem 
w województwie świętokrzyskim w zakresie leczenia chorych 
dorosłych z wirusowymi zapaleniami wątroby, chorobami 
pasożytniczymi i zakaźnymi. 

CIĘŻKO NIE TYLKO NA ZAKAŹNYM 
Obecnie personel musi zmagać się z najtrudniejszym jak do-
tąd przeciwnikiem – koronawirusem. – Ruch na izbie przyjęć 
Kliniki Chorób Zakaźnych jest cały czas bardzo duży. Przyj-
mowani są pacjenci z podejrzeniem zarażenia oraz zarażeni 
koronawirusem. Personel kliniki musi być szczególnie za-
bezpieczony, a praca w kombinezonach, maskach, goglach 
jest bardzo trudna. Do obciążenia psychicznego dochodzi 
zatem obciążenie fizycznie – podkreśla Anna Mazur-Kałuża, 
rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. – Nie mo-
żemy też zapominać o salowych, które cały czas w klinice 
pracują i są również mocno narażone na zakażenie. W na-
szym szpitalu działa również pediatryczny Oddział Neuro-
logiczno-Infekcyjny, do którego od kilku tygodni kierowane 
są dzieci z podejrzeniem COVID–19. Szczęśliwie w naszej 
lecznicy nie odnotowaliśmy dotąd żadnego zakażenia wśród 
najmłodszych. 
Koronawirus daje się we znaki nie tylko na oddziałach zakaź-
nych. W środę potwierdzone zostało zarażenie u pracowni-
ka Kliniki Chirurgii Ogólnej szpitala na Czarnowie. A kilka 
dni wcześniej testy dały pozytywne wyniki w przypadku 
sześciu pracowników i jednego pacjenta w Klinice Chorób 

Siedemnastego marca dowiedzieliśmy 
się o pierwszych przypadkach 

zarażenia koronawirusem w regionie. 
Od tego zdarzenia minął ponad 

miesiąc. Miesiąc ciężkiej pracy 
lekarzy, pielęgniarek, salowych, 
laborantów i całego personelu 

medycznego, który ratuje nasze 
zdrowie, narażając przy tym siebie 

i swoich bliskich
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Wewnętrznych, Klinice Neurochirurgii oraz Oddziale Inten-
sywnego Nadzoru Kardiologicznego. 

DIAGNOŚCI, CZYLI NOWE WYZWANIA 
Do 22 kwietnia w naszym województwie zostało wykona-
nych ponad 5600 testów na obecność koronawirusa. Próbki 
zostały przebadane przez diagnostów Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej oraz laborantów, którzy od 23 
marca analizują je także w Podzamczu Chęcińskim. Choć 
ich praca jest niezwykle istotna, to pacjenci nie mają z nimi 
bezpośredniego kontaktu, tak jak z lekarzem, pielęgniarką czy 
ratownikiem. Dla diagnostów najważniejsza jest próbka po-
brana od pacjenta, czyli materiał genetyczny. – Rzeczywistość 
codziennie przynosi nam nowe wyzwania, które staramy się 
pokonywać z należytą starannością. Dziennie wykonujemy 
od 120 do 150 badań, ale musimy się stosować do priorytetów 
w danym dniu. Zdarzają się sytuacje, że trzeba natychmiast 
wykonać 20 analiz testów osób, których życie jest zagrożone 
– tłumaczy Jarosław Ciura, świętokrzyski inspektor sanitarny. 
– Nie możemy więc w stu procentach zaplanować dnia. Często 
musimy stawać na głowie, żeby sprostać nieoczekiwanym 
wyzwaniom, które przynosi nam dzień – dodaje inspektor 
Ciura. Jak podkreśla, praca diagnostów także jest bardzo 
niebezpieczna. 

TU NIE MA MOWY O POMYŁCE
– Najbardziej niebezpieczne jest izolowanie RNA z materiału. 
Na tym etapie pracownicy muszą być bardzo uważni i stoso-
wać się do zasad, bo sam kombinezon nie ochroni ich przed 
zarażaniem. Nie ma żadnych odstępstw od reguły, nie można 
się spieszyć. Później próbka umieszczana jest w termocykle-
rze, czyli sprzęcie do identyfikacji wirusa. Urządzenie ma 96 
tzw. „dołków”, więc dzięki niemu moglibyśmy wykonywać 
znacznie więcej testów, ale wąskim gardłem jest właśnie izo-
lacja RNA. Niedawno zakupiliśmy aparat do automatycznej 
izolacji, jednak ma on tylko 16 dołków. Co prawda, przyspie-
sza proces izolacji, ale i tak praca laborantów jest niezbędna 
– tłumaczy Jarosław Ciura.

POMAGA TAKŻE UJK
Zarówno w Wojewódzkiej, jak i Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w pracy pomagają wolontariusze. 
Choć sami nie mogą wykonywać badań, to służą poradą 
telefoniczną osobom, które przebywają na kwarantannie, 
podejrzewają u siebie zarażenie wirusem bądź po prostu nie 
wiedzą, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji epidemicznej. Nie-

zwykle sprawnie działa również laboratorium w Podzamczu 
Chęcińskim, do którego trafia około połowa próbek z całego 
województwa. – Laboratoriów tej klasy jest w Polsce tylko 
kilka. Spełniamy najwyższe standardy, jeśli chodzi o kadrę 
i sprzęt – podkreśla Marek Bogusławski, wicemarszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego. Działalność laboratorium to efekt 
współpracy samorządu i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. 
Obecnie w placówce pracuje czworo naukowców z kieleckiej 
uczelni, do badań wykorzystywany jest także sprzęt udostęp-
niony przez UJK. 

***
W czasach pandemii medycy są naszą pierwszą, jedyną i ostat-
nią linią obrony. Żeby im pomóc, możemy zrobić jedną rzecz: 
stosować się do obowiązujących zaleceń. 

reklama
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Zrobią więcej testów?

Przepisy łagodnieją, kontrole trwają
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Prawie 3,5 tysiąca testów na obecność koronawirusa wyko-
nano do tej pory w laboratorium Regionalnego Centrum 
Naukowo-Technologicznego w Podzamczu. W planach jest 
przyspieszenie prac, a co za tym idzie – zwiększenie liczby 
wykonywanych badań.
Laboratorium rozpoczęło działalność diagnostyczną pod 
kątem wirusa SARS-CoV-2 w poniedziałek, 23 marca. Do 
końca marca wykonało 654 testy. W kwietniu liczba prze-
prowadzanych badań znacząco się zwiększyła dzięki wpro-

wadzeniu dwuzmianowego systemu pracy. Od 1 kwietnia 
laboranci sprawdzili  2780 próbek.
– Placówka działa niezwykle sprawnie, a jej praca przynosi 
bardzo dobre efekty – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek 
województwa świętokrzyskiego. – Nie zamierzamy jednak 
na tym zakończyć naszej działalności. Chcemy przeprowa-
dzić 16 tysięcy badań dla pracowników ochrony zdrowia 
i mieszkańców regionu.
Wicemarszałek Marek Bogusławski informuje, że do RCNT 
trafia co najmniej połowa próbek z całego województwa: – 
Laboratoriów tej klasy jest w Polsce tylko kilka. Spełniamy 
wysokie standardy, jeśli chodzi o kadrę i sprzęt.
Działalność placówki to efekt współpracy samorządu 
i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. – Oddelegowaliśmy 
specjalistów i udostępniliśmy nasz sprzęt. Obecnie w labo-
ratorium pracuje czworo naszych pracowników – informuje 
prof. Jacek Semaniak, rektor UJK.
Czas wykonywania badań dla 30 próbek wynosi obecnie 
godzinę i dwadzieścia minut.  – Czynimy starania, żeby 96 
próbek badać w 55 minut. To jednak tylko pierwszy etap, 
czyli izolacja. Do tego trzeba doliczyć czas na analizę wyni-
ków, która trwa 2,5 godziny na 96 pacjentów. Cały proces 
to około pięć godzin – tłumaczy dyrektor RCNT Marcin 
Zawierucha. Planowane zmiany mogą zwiększyć dwukrot-
nie możliwości laboratorium. 

Od 20 kwietnia obowiązują złagodzone ograniczenia związane 
z epidemią koronawirusa: można między innymi odwiedzać 
parki i lasy, a także spacerować po terenach zielonych. Trzeba 
jednak nadal pamiętać o zasłanianiu ust i nosa w przestrzeni 
publicznej. Bez zmian pozostają również kwestie dotyczące 
kwarantanny, zgromadzeń czy przemieszczania się.
Świętokrzyscy mundurowi wciąż kontrolują kilka tysięcy osób, 
które przebywają w izolacji. Oprócz tego patrolują tereny miej-
skie i sprawdzają, czy mieszkańcy województwa stosują się do 
powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Jak in-
formuje młodszy aspirant Damian Janus, nadal zdarzają się 
przypadki nieprzestrzegania kwarantanny: – Spośród skontro-
lowanych w ciągu jednej doby ponad trzech tysięcy osób, dzie-
więć złamało obowiązujące przepisy. Wciąż interweniujemy, 
gdy dochodzi do zgromadzeń. Podczas ostatniego weekendu 
odnotowaliśmy 29 takich sytuacji. Jeśli chodzi o zakaz prze-
mieszczania się, mundurowi interweniowali 36 razy.
Za złamanie zasad kwarantanny ukarany został mieszkaniec 
Skarżyska Kamiennej: miał obowiązek pozostania w domu, 
ale w ogóle go tam nie było. Będzie go to kosztować siedem 
tysięcy złotych.
Mundurowi edukują i pomagają w realizacji nowego przepisu 
– zasłaniania twarzy. Policjanci z Pińczowa w pierwszym dniu 

jego obowiązywania postanowili rozpocząć służbę pięknym 
gestem – wręczali maseczki ochronne osobom starszym i naj-
bardziej narażonym na zachorowanie.
Mundurowi przypominają, że wszystkie ograniczenia służą 
jednemu: zapobieżeniu zachorowań na COVID-19. 
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Myśl odpowiedzialnie i kupuj lokalnie
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Tygodnik eM Lokalni solidarni

Myśl odpowiedzialnie i kupuj lokalnie
JEŚLI JESTEŚ LOKALNYM PRZEDSIĘBIORCĄ DOŁĄCZ DO NAS

SPRAWDŹ JAK DZIAŁAJĄ LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY, KUPUJ I WSPIERAJ

Sklepy  
(spożywcze, piekarnie, mięne, warzyniak)

Jedzenie i picie  
(na wynos / na dowóz)

Zdrowie 
(gabinety lekarskie, apteki, przychodnie,  
sklepy medyczne, salony optyczne)

Dom 
(projektowanie wnętrz, sklepy z meblami,  
RTV AGD)

Prawo (porady prawne online)

Remonty

Ogród

Kwiaciarnie

Uroda 

(salony piękności, fryzjerzy, drogerie)

Edukacja 

(nauczanie zdalne, korepetycje, szkoły językowe, kursy)

Pupil

Motoryzacja 

(salony samochodowe, warsztaty samochodowe)

Sport

Kultura

Nieruchomości 

(sprzedaż mieszkań online)

Kup voucher i wspierajvoucher

Wejdź na em.kielce.pl i dowiedz się gdzie zrobisz zakupy, kto dowozi, 
gdzie do lekarza, co załatwisz online. Na te i wiele innych pytań odpowiedzi 

znajdziesz na #lokalnisolidarni. Lokalne usługi i produkty zebraliśmy 
dla Ciebie w jednym miejscu. 

tel. 601 819 879 / 661 418 941 mail: reklama@em.kielce.pl
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wydarzenie

W niedzielę, 19 kwietnia, wybuchł 
pożar na nielegalnym składowisku 
materiałów niebezpiecznych przy ulicy 
Perłowej w Nowinach. Akcja gaśnicza 
trwała niemal dwadzieścia godzin. 
Wzięło w niej udział ponad trzydzieści 
jednostek Państwowej i Ochotniczej 
Straży Pożarnej z  całego powiatu 
kieleckiego

Podpalenie?
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Składowisko przy ulicy Perłowej w Nowinach istnieje od 
sześciu lat na podstawie zgody wydanej przez Starostwo 
Powiatowe w Kielcach. Niemal dwa lata temu uznano je 
za szczególnie groźne z uwagi na trzydzieści tysięcy litrów 
niewłaściwie zabezpieczonych chemikaliów. Mimo to nadal 
istniało, a niedzielny pożar dobitnie o tym przypomniał.

– Teren składowiska w planach zagospodarowania prze-
strzennego był wydzielony jako prywatny. Nie mogliśmy nic 
zrobić – tłumaczy Stanisław Barycki, wójt gminy Sitków-
ka-Nowiny w latach 2010-2014. – Na wniosek właściciela 
gruntów, od strony osiedla mogło nastąpić przekształce-
nie terenów na budowlane, na przykład pod działalność 
przemysłową, ale nieuciążliwą. To było zapisane w planie 
i właściciel miał tego świadomość.
W 2018 roku Starostwo Powiatowe cofnęło wcześniejsze 
zezwolenia. Zarządca składowiska usłyszał zarzut i został 
zobowiązany do uprzątnięcia odpadów, czego nie zrobił. 
Starostwo Powiatowe też nie, bo nie miało na ten cel sześciu 
milionów złotych. Sprawa utknęła w martwym punkcie. 

BYŁO GROŹNIE...
Niedzielny pożar wybuchł około godziny 14. – Jechaliśmy do 
pożaru trawy, ale gdy pierwsze jednostki dotarły na miejsce, 
okazało się, że płonie również składowisko odpadów che-
micznych – informuje mł. bryg. Marcin Nyga z Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
Strażacy najpierw zajęli się gaszeniem najgroźniejszych 
miejsc. – Pożar wybuchł w pobliżu samochodów ciężaro-
wych i hali produkcji płyt warstwowych. Właśnie tutaj na 
początku skupiliśmy działania. Następnie gasiliśmy skła-
dowisko, na którym pod wpływem temperatury i ciśnienia 
rozszczelniały się beczki, ich zawartość płonęła, pojawiła się 
duża chmura czarnego dymu – tłumaczy Nyga.
Około godziny 16 na terenie Kielc, Morawicy oraz Nowin 
został ogłoszony alarm chemiczny, a wójt ostatniej z miej-
scowości podjął decyzję o ewakuacji 160 mieszkańców 
domów socjalnych, znajdujących się przy ulicy Perłowej, 
w tym rodzin przebywających na kwarantannie. Wszystkich 
przetransportowano do ośrodków w Chrustach i w Polanicy. 
Część ewakuowanych przebywała w Szkolnym Schronisku 
Młodzieżowym, reszta u bliskich. Przed godziną 20 pożar 
został opanowany, a alarm chemiczny odwołany. Dogaszanie 
trwało jeszcze wiele godzin. 
W poniedziałek, 20 kwietnia, na miejscu pojawili się pra-
cownicy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 
którzy zbadali poziom skażenia powietrza, gruntu oraz 
wód. Analizy wykazały obecność ksylenu i kwasu azoto-
wego. Przekroczona została norma amoniaku. Na szczęście 
w wyniku pożaru, a także wybuchu gazu, nikt nie ucierpiał. 
Doszło jedynie do uszkodzenia jednego samochodu oso-
bowego. 

PODPALENIE?
Sprawą zainteresowało się wiele osób, między innymi wice-
minister Anna Krupka. Złożony przez nią w prokuraturze 
dokument mówi o możliwości popełnienia przestępstwa, 
które w sposób bezpośredni stanowiło zagrożenie dla życia 
i zdrowia mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Pisma 
w sprawie złożył również minister Piotr Wawrzyk, a tak-
że Mariusz Gosek. Z kolei prokurator generalny Zbigniew 
Ziobro zapowiedział objęcie bezpośrednim nadzorem po-
stępowania wyjaśniającego. 

26 kwietnia 2020
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Nowiny dla przedsiębiorców
Tygodnik eM

Dotychczas w gminie przedsiębiorcy mający problem z termi-
nową zapłatą podatku od nieruchomości czy należności cywil-
noprawnych mieli możliwość występowania o rozłożenie na 
raty, odroczenie terminu płatności czy umorzenie zaległości. 
Podczas sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, jaka odbyła 
się 14 kwietnia 2020 r. radni podjęli dalsze decyzje mające na 
celu udzielenie pomocy przedsiębiorcom. Na okres pół roku, 
tj. od 1 kwietnia do 30 września 2020 r. wprowadzono zwol-
nienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, 
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19. - Podjęcie uchwały spowoduje znaczne 
uproszczenie udzielania ulgi w formie zwolnienia od podat-
ku od nieruchomości, co jest istotne, zwłaszcza w czasie, gdy 
wszyscy mają utrudniony kontakt z urzędnikami – mówi wójt 
Sebastian Nowaczkiewicz. - W przypadku niepodjęcia uchwały 
ulga udzielana jest w drodze indywidualnej decyzji podatkowej, 
po przeprowadzeniu postepowania podatkowego, co wymaga 
dodatkowego czasu i gromadzenia dokumentacji dostarczonej 

Od kilku tygodni gmina Sitkówka-
Nowiny prowadzi działania, które 
mają pomóc przedsiębiorcom 
w niezwykle trudnym dla nich czasie 

Panie Prezesie, w ubiegłą niedzielę doszło do groźnego 
pożaru nielegalnego składowiska odpadów chemicznych 
w Nowinach. To blisko Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” 
i ujęć wody. Czy to było groźne?

Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich: - Rzeczy-
wiście, pożar był groźny ze względu na chemikalia o nieznanym 
składzie, które popłynęły rowami, różnymi podziemnymi kanałami 
w naszym kierunku. W pewnym momencie substancje składowane na 
tym wysypisku połączone z wodą użytą do gaszenia przedostały się do 
studzienki kanalizacyjnej i następnie do kolektora ścieków. Dzięki prze-
strzeganiu procedur i szybkiej profesjonalnej akcji naszych pracowników 
udało się przekierować chemikalia do zbiornika retencyjnego i zapobiec 
katastrofie. Wystąpiliśmy już do odpowiednich organów o rekultywację 
terenu, aby pozostałe po pożarze substancje chemiczne nie przedostawały 
się do ujęć wody.

Jakie z tego wnioski?

- Jest ich wiele i nie mamy tu miejsca na opisywanie wszystkich, ale 
jeden jest ważny. Po raz kolejny okazało się, że chciwość ludzka jest 
największym zagrożeniem. Mogło dojść do katastrofy ekologicznej o nie-

wyobrażalnych rozmiarach. Odpowiednie urzędy i or-
gany ścigania powinny być bezwzględne w stosunku 
do takich osób, bo chodzi o nasze bezpieczeństwo. 
Trzeba opanować nielegalny import do naszego kraju 

niebezpiecznych chemikaliów i składowanie ich w nie-
legalnych magazynach. Zagrożone jest zdrowie i życie 

ludzi, również przyszłych pokoleń, bo te substancje prze-
nikają do ziemi i mogą na dziesiątki lat zanieczyścić ujęcia 

wody pitnej.

Jaką potrawę z kieleckiej kranówki Pan zaproponuje? Może coś na 
wzmocnienie?

- Tak. Wracamy do aktywności fizycznej, a nasze organizmy są osłabione 
zimą i kwarantanną, więc mogą potrzebować uzupełnienia elektrolitów. 
Proponuję wiosenny napój izotoniczny z kieleckiej kranówki. Zaparzamy 
w jednej szklance kieleckiej kranówki 15 g herbaty, najlepiej gatunku, 
który zawiera kofeinę. Dodajemy 50 g miodu, 1 g soli kuchennej jodo-
wanej, po rozpuszczeniu się składników uzupełniamy kielecką kranówką 
do 1 litra i mieszamy.

Dziękuję za rozmowę.

www.wod-kiel.com.pl
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej

Świadczymy usługi: 
• Naprawy, czyszczenie, eksploatacja sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej
• badania laboratoryjne wody, ścieków i osadów ściekowych

KOSZTOWNA CHCIWOŚĆ

przez przedsiębiorców. Obecnie skróciliśmy procedury do mi-
nimum – podkreśla wójt.
Radni wprowadzili również dodatkowe regulacje umożliwiające 
składanie wniosków o odroczenie, rozłożenie na raty czy umo-
rzenie zobowiązań cywilnoprawnych przedsiębiorcom.
W ramach wsparcia gmina oferuje przedsiębiorcom także po-
moc merytoryczną. Mogą oni liczyć na konsultacje w zakresie 
doradztwa prawnego, podatkowego i gospodarczego, wniosków 
pomocowych wynikających z ustawy o tzw. Tarczy Antykry-
zysowej czy uzyskania informacji o instrumentach wsparcia 
finansowego oferowanego przez gminę oraz inne instytucje. 

Wójt Sebastian Nowaczkiewicz z przedsiębiorcą Michałem Szusterem podczas akcji rozdawania 
naklejek #lepiejdalej   
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wspólnota

Od poniedziałku w kościołach 
podczas mszy świętych i nabożeństw 
dla każdego wiernego przeznaczone 
zostało 15 metrów kwadratowych 
powierzchni świątyni. To zdecydowane 
zwiększenie liczy osób uczestniczących 
obecnie w liturgii. Sprawdziliśmy, jak 
nowy przepis wpłynie na kieleckie 
parafie

Więcej nas w kościołach
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Dotychczasowe obostrzenia nie uwzględniały wielkości 
świątyni jako kryterium obliczania liczby wiernych biorą-
cych udział w nabożeństwach. Zarówno w małej kaplicy, jak 
i wielkim kościele mogło to być tylko pięć osób.

80 OSÓB W KATEDRZE
Od 20 kwietnia sytuacja zmieniła się znacząco. Oprócz 
sprawujących nabożeństwo i służby liturgicznej w koście-
le może znajdować się jedna osoba na piętnaście metrów 
kwadratowych. – Duszpasterze i wierni świeccy przyjmują 
to z pewną ulgą, ponieważ do tej pory przepisy były bardzo 
restrykcyjne. Dostosowywaliśmy się jednak do obowiązu-
jącego prawa. Wiele osób  tęskniło za Eucharystią, świąty-
nią i wspólną modlitwą – mówi Radiu eM Kielce ksiądz 
Mirosław Cisowski, rzecznik kurii diecezjalnej w Kielcach.
W głównym kościele naszej diecezji, czyli kieleckiej kate-
drze, po zmianie przepisów w nabożeństwach będzie mogło 
uczestniczyć jednorazowo 80 osób. W górnym kościele pa-
rafii św. Józefa Robotnika będzie to sto osób, zaś w dolnym 
– 80. Również stu wiernych zmieści się w kościele św. Jadwigi 
Królowej, w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
– 75, w kościele NMP Matki Kościoła na Dąbrowie – 60, 
a w kościele Ducha Świętego w Kielcach będzie to 67 osób. 
We wspólnocie parafialnej pw. św. Stanisława maksymalna 
liczba osób podczas mszy świętych i nabożeństw została 

obliczona na 80, w kościele pw. Chrystusa Króla – 60, w ko-
ściele św. Franciszka z Asyżu – 55, w kościele pw. bł. Jerzego 
Matulewicza – 61, zaś do kaplicy wejdzie 20 osób. Jak mówi 
ksiadz Grzegorz Pałys, proboszcz parafii św. Maksymiliana 
Marii Kolbego, do kościoła przy ulicy Radostowej wejdzie 
70 wiernych. 
– Dla naszej wspólnoty ta zmiana ma największe znaczenie 
w trakcie tygodnia, ponieważ z nabożeństw i życia sakra-
mentalnego korzystała znaczna liczba parafian. Nie musimy 
już zamykać drzwi i wypraszać ludzi z kościoła. To też powód 
do wielkiej radości i podobnie odbierają to wierni. Tęsknią 
za obecnością w kościele i teraz każdy, kto zechce, będzie 
mógł wreszcie wzięć udział w Mszy Świętej. W niedzielę 
obowiązujący limit to jednak zbyt mało – przyznaje ksiądz 
Adam Kaczmarczyk, wikariusz parafii (której?).

MASECZKI OBOWIĄZUJĄ!
W mniejszych kościołach limit również się zwiększył i tak 
w kościele seminaryjnym w nabożeństwach będzie mogło 
uczestniczyć około 20 osób, w kościele Niepokalanego Ser-
ca NMP – 25, kościele garnizonowym – 30, w kościele św. 
Antoniego z Padwy – 35, a w kościele akademickim – 26. 
– Wiernych będzie więcej, dlatego jako księża musimy czuć 
się szczególnie odpowiedzialni za wspólnotę – przyznaje 
ksiądz Rafał Dudała, rektor kościoła akademickiego przy 
ulicy Wesołej 54.
W kościele pw. św. Józefa Oblubieńca w nabożeństwach 
uczestniczyć może 50 wiernych, w kościele Matki Bożej 
Fatimskiej – 40 osób, kościele św. Hiacynty i Franciszka – 
25, kościele św. Wincentego Pallotiego – 26, kościele św. 
Izydora – 20, kościele św. Pawła Apostoła – 16, zaś w kościele 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus – 10.
Przypomnijmy, że wierni w kościołach są zobowiązani do 
zakrywania ust i nosa oraz do zachowania odpowiedniej 
odległości. Przepis nie dotyczy jednak kapłanów sprawu-
jących liturgię. 

W PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA

NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. RITY
w każdy poniedziałek od godz. 17.00

ŚWIĘTO RÓŻ

Parafia św. Antoniego z Padwy (Kielce oś. Dąbrowa)

reklama
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Piłka w grze?
Wznowienie rozgrywek PKO Ekstraklasy nabrało realnych kształtów. 
Przynajmniej na papierze. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to drużyny 
wrócą do walki o punkty w ostatni weekend maja

Nad tym, jak można dokończyć przerwany sezon w dobie 
panującej epidemii, w ostatnich tygodniach zastanawiała się 
specjalna grupa medyczno-treningowa. Zasiedli w niej przed-
stawiciele ekstraklasowych klubów, m.in. Michał Dutkiewicz, 
trener przygotowania fizycznego Korony Kielce. Zespół w ści-
słym porozumieniu z PZPN przygotował kilkuetapowy projekt, 
który trafił na biurko premiera Mateusza Morawickiego. 

IZOLACJA NAJWAŻNIEJSZA
Plan wszedł w życie w poniedziałek. Rozpoczął się od ścisłej izo-
lacji sportowej. Piłkarze muszą nadal maksymalnie ograniczać 
kontakty społeczne, więc przez pierwsze siedem dni trenowali 
tylko w swoich domach i mieszkaniach. W najbliższym tygo-
dniu zapewne rozpoczną zajęcia biegowe, najprawdopodobniej 
na boiskach. – Nie należy tego utożsamiać z kwarantanną. Pił-
karze muszą się izolować, ograniczać kontakty społeczne, ale 
przy tym jakoś funkcjonować. Codziennie są przygotowywane 
raporty zdrowotne, które analizują lekarze. Musimy robić to, 
czego się od nas wymaga – wyjaśnia Krzysztof Zając, prezes 
kieleckiego klubu. 
Po tym okresie zostaną przeprowadzone testy na koronawirusa. 
Następnie zawodnicy mają przystąpić do treningów w kilkooso-
bowych grupach, a już około 10 maja pracować w w pełnych 
zespołach. Trenerzy dostaną około dwóch tygodni na przygo-
towanie zespołów do intensywnego finiszu. Do maksymalnie 
19 lipca (na takie wydłużenie sezonu pozwoliła UEFA) trzeba 
będzie rozegrać jedenaście kolejek. – Każdy tydzień przestoju 
wydłuża przygotowania do wznowienia meczów. Tak naprawdę 
zespół będziemy szykować nie tylko pod kątem pozostałych 

kolejek, ale również kolejnego sezonu, bo przerwa między roz-
grywkami będzie bardzo krótka – tłumaczy Maciej Bartoszek, 
trener „żółto-czerwonych”. 

TEGO JESZCZE NIE BYŁO
Sposób na zrekompensowanie zbyt krótkiego czasu przygo-
towań również został zawarty w planie. W pierwszych pięciu 
kolejkach po powrocie trenerzy będą mogli dokonać dwóch 
dodatkowych zmian. Wprowadzone też zostaną dodatkowe 
przerwy w 30. i 75. minucie. Kluby otrzymały również instruk-
cje dotyczące m.in. przygotowywania posiłków czy funkcjono-
wania szatni, siłowni, gabinetów fizjoterapeutycznych, a nawet 
pralni. Zmiany mają dotknąć również sędziów, którzy mogą 
prowadzić spotkania w maskach i rękawiczkach, a ich tradycyj-
ny gwizdek zostanie zamieniony na... sygnał cyfrowy. Projekt 
zakłada ostry reżim, który powinien zminimalizować ryzyko 
zakażenia, ale wciąż nie wiadomo, jak te mechanizmy zadzia-
łają, gdy któraś z osób uczestniczących w meczach zachoruje. 
– Ten plan musimy zaakceptować, bo jesteśmy jednym z czło-
nów Ekstraklasy. Na oceny przyjdzie jeszcze czas. Teraz mu-
simy dostosować się pod każdym względem – podsumowuje 
Krzysztof Zając. 

***
Dla Korony presja zakończenia rozgrywek w dobie pandemii 
będzie jeszcze większa. „Żółto-czerwoni” po 26. kolejkach, 
z dorobkiem 26 punktów, zajmują zagrożone spadkiem 
czternaste miejsce. Podopieczni Macieja Bartoszka tracą pięć 
„oczek” do bezpiecznej lokaty.  
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Wolną od wroga zewnętrznego, najeźdźcy i okupanta. Wolną 
od biedy, wyzysku i kajdan ekonomicznych. Od zniewolenia 
Ducha i przenicowanych na lewą stronę umysłów, toczonych 
różnymi wirusami. Wolną od nienawiści i podstępu brata 
przeciw bratu. Wolną od szarpania Biało-Czerwonej, każ-
dy w swoją stronę. Wolną od suszy, zarazy i strachu przed 
jutrem. Od zwątpienia i obojętności na los słabszego brata. 
Pobłogosław Panie! 

Kolejna konsternacja w moim życiu związana z obecnością 
wśród nas niechcianego gościa z Wuhan. W przededniu pol-
skich, majowych świąt dostrzegam bowiem jak bardzo wro-
sły one, mam nadzieję nie tylko w moją świadomość, jak się 
z nimi utożsamiam. Trudno sobie ten czas poukładać inaczej 
niż dotąd. Wylegaliśmy gromadnie na ulice i place naszych 
miast i wsi, wypełnialiśmy tłumnie świątynie, przydomowe 
grille w gronie jednoczyły przyjaciół pod zawieszonymi na 
balkonach biało-czerwonymi flagami, były majówki, ro-
werówki itp. Dziś trzeba to przynajmniej w tym wymiarze 
wspólnotowym nieco ograniczyć, ale z pewnością nie wolno 

Ojczyznę Wolną 
Pobłogosław Panie!

o tych ważnych w historii naszego państwa dniach zapomnieć 
i pielęgnować w sercach i domach. Ta nasza Ojczyzna, to na-
sze Państwo, może nie największe, nie najbogatsze ale nasze, 
najpiękniejsze na ziemi, to najlepsze co możemy mieć w tej 
całej nietrwałości świata. Własność tylu pokoleń i nasza, 
i naszych dzieci. Musi trwać! Niech to trwanie będzie troską 
naszą wspólną, i rządu, i prezydenta, i partii, i moją, i Twoją.

Wszystkim Polakom z okazji naszych Majowych Świąt życzę 
poczucia dumy i satysfakcji z przynależności do tej wielkiej 
Narodowej Rodziny, której na imię Polska. Ponadtysiącletnie 
dzieje ukształtowały naszą tradycję, świadomość, umiłowa-
nie wolności i niepodległości. Nasza ziemia wydała rzesze 
wspaniałych patriotów, wodzów, artystów, naukowców i wi-
zjonerów.

Drugiego maja pamiętajmy o Rodakach za granicą – bo to 
ich święto. To także Dzień Flagi RP, poświęcony naszym sym-
bolom państwowym, którymi są: godło z wizerunkiem orła 
białego ze złotą koroną na głowie, barwy Rzeczypospolitej 
Polskiej z kolorem białym i czerwonym oraz „Mazurek Dą-
browskiego”. 

Trzeci maja to Święto Konstytucji, dziejowego dokumentu 
uchwalonego przez Sejm Czteroletni w 1791 roku. Pokaza-
liśmy wtedy Europie i światu, że jesteśmy wielkim narodem 
i zasługujemy na swoje niepodległe państwo. Byliśmy potem 
ciężko doświadczeni i rozdarci rozbiorami, ale ducha naszej 
wolności nie daliśmy nikomu ujarzmić. Wspaniały gen umi-
łowania Ojczyzny objawił się w pokoleniu 1918 roku. Nasi 
ojcowie 102 lata temu wyrwali Polskę z niebytu. Rozpostarli 
na nowo dumnie Biało-Czerwoną. 

Niech świętowanie, może mniej huczne, ale godne i radosne, 
stanie się w tych dniach udziałem nas wszystkich. Pamiętajmy, 
również w modlitwie, z wdzięcznością o bohaterach powstań, 
ofierze krwi i cierpienia pokoleń Polaków, tych sprzed wieków 
i tych z ostatniego stulecia. Wszyscy ofiarowali nam wolną Oj-
czyznę. My za ślubującym królem Janem Kazimierzem, choć 
nie potop szwedzki i rosyjski nas teraz zalewa, i Prymasem 
Tysiąclecia, kandydatem na ołtarze, kardynałem Stefanem 
Wyszyńskim, który te śluby w czasach komunizmu odno-
wił, ofiarujmy Ojczyznę naszą Matce Bożej Łaskawej i Tej ze 
Lwowa i Tej Częstochowskiej. Dbajmy o to Dziedzictwo dla 
tych, co przyjdą po nas, w wolnych od wszelakich wirusów 
czasach. 

ZDANIEM SENATORA

 Krzysztof Marek Słoń 
Senator RP, PiS
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MILIONY NA SAMORZĄDOWE DROGI
Limit na dofinansowanie zadań realizowanych 
przez samorządy województwa świętokrzyskie-
go w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 
wyniesie w tym roku 145,6 mln zł. Prezes Rady 
Ministrów zatwierdził listy zadań do dofinanso-
wania ze środków Funduszu w ramach naboru 
wniosków na 2020 rok.
W naszym regionie 60 mln zł zostanie przezna-
czonych na zadania powiatowe, a 85,6 mln zł 
na inwestycje gminne. Wsparcie uzyska ogółem 
195 zadań: 57 powiatowych i 138 gminnych, co 
pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 251 
kilometrów dróg: 135 km powiatowych i 116 
km gminnych.
W całym kraju rządowe wsparcie otrzyma 2 297 
zadań, w tym 623 powiatowe i 1 674 gminne. 
Planowana jest budowa, przebudowa lub remont  
3 467 km dróg: 1 708 km powiatowych i 1 759 
km gminnych. Łączna wartość środków Fun-
duszu przeznaczonych na inwestycje w 2020 
roku to 3 244 mln zł. Dofinansowanie zadań 
gminnych wyniesie 1 474,3 mln zł, a na zadania 
powiatowe przeznaczonych zostało 1 269,6 mln 
zł, wartość dofinansowania zadań na drogach 
obronnych to z kolei 500 mln zł.
Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, Fun-
dusz Dróg Samorządowych stanowi komplekso-
wy instrument wsparcia realizacji zadań na dro-
gach zarządzanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie po-
wstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruk-
tury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej 
ważny element prawidłowego funkcjonowania 
i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do 
poprawy poziomu życia obywateli. Lista zadań 
dla województwa świętokrzyskiego zatwier-
dzonych do realizacji w 2020 r. dostępna jest na 
stronie ir.kielce.uw.gov.pl.

„LAUR” W PRZYSZŁYM ROKU
W związku z epidemią koronawirusa wojewoda 
Zbigniew Koniusz podjął decyzję o odwołaniu 
tegorocznej gali wręczenia nagrody „Laur Świę-
tokrzyski” 2019.
- Jestem przekonany, że ta niełatwa, lecz konieczna 
decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem i ak-
ceptacją. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy 
złożyli wnioski o przyznanie nagrody oraz gratu-
luję inicjatyw podejmowanych dla dobra naszego 
regionu - powiedział wojewoda.

W 2021 roku planowana jest organizacja połą-
czonej gali wręczenia Nagrody Wojewody „Laur 
Świętokrzyski” za lata 2019-2020. - Do udziału 
w konkursie już dziś serdecznie zapraszam. O re-
gulaminie przyznania nagrody oraz terminach 
i zasadach składania wniosków będziemy infor-

wstałych w poprzednich latach działania pro-
gramu. Ponadto na utworzenie i wyposażanie 
nowych klubów środki otrzyma 6 jednostek 
samorządu terytorialnego. W pierwszym przy-
padku rządowe wsparcie na funkcjonujące już 
placówki trafi do powiatu opatowskiego oraz 
gmin: Bliżyn, Kazimierza Wielka, Piekoszów, 
Skarżysko-Kamienna, Bodzechów, Gnojno, 
Brody, Lipnik, Chmielnik, Włoszczowa, Oża-
rów, Kunów, Mirzec, Mniów, Słupia Konecka, 
Czarnocin, Baćkowice, Zawichost, Łopuszno, 
Działoszyce oraz Oksa. Nowe kluby powstaną 
zaś w gminach: Złota, Sędziszów, Kielce, Raków, 
Wodzisław oraz Górno.
Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach 
programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-
2020 edycja 2020 dostępne są na stronie www.
gov.pl/web/rodzina.

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY
Znamy już laureatów konkursu plastycznego 
„Wirusa w koronie - kredką przegonię”. Przedsię-
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mować. Liczę na Państwa wyrozumiałość oraz 
uczestnictwo w przyszłorocznej odsłonie „Laura 
Świętokrzyskiego” – mówił Zbigniew Koniusz.
Przyznawany od 14 lat „Laur Świętokrzyski” ma 
charakter honorowy i stanowi wyróżnienie dla 
osób oraz instytucji działających na rzecz regio-
nu i szczególnie aktywnych w obszarach będą-
cych przedmiotem oceny. W tym roku nagroda 
wojewody miała zostać wręczona w pięciu kate-
goriach: „Wydarzenie historyczne roku”, „Gmina 
przyjazna rodzinom i seniorom”, „Działanie na 
rzecz bezpieczeństwa”, „Lider dobroczynności” 
oraz „Osiągnięcie sportowe roku”.

WSPARCIE NA DOMY 
I KLUBY DLA SENIORÓW 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecz-
nej ogłosiło wyniki konkursu „Senior+” edycja 
2020. Łączna kwota dofinansowania dla wo-
jewództwa świętokrzyskiego wynosi prawie 2 
mln 257 tys. zł, z czego niemal 1 mln 383 tys. zł  
to wsparcie dla już istniejących dziennych do-
mów oraz klubów Senior+, natomiast środki 
w wysokości 874 tys. zł zostaną przeznaczone 
na tworzenie nowych Klubów Senior+.

wzięcie zostało zorganizowane przez Wojewodę 
Świętokrzyskiego oraz redakcję Radia eM Kielce.
Konkurs skierowano do uczniów klas I-III 
świętokrzyskich szkół podstawowych, a zada-
niem jego uczestników było wykonanie rysun-
ków przedstawiających zachowania związane 
z walką z koronawirusem - mycie rąk, noszenie 
maseczek czy pozostanie w domu i kreatywne 
spędzanie czasu.
Autorem najlepszej z nadesłanych prac jest Bar-
tosz Zając z Klimontowa. Trafi do niego główna 
nagroda: tablet z oprogramowaniem do rysowa-
nia ufundowany przez wojewodę Zbigniewa Ko-
niusza. Dziesięcioro autorów rysunków zdobyło 
ponadto konkursowe wyróżnienia. Informacje 
o konkursie, wyniki oraz prace laureatów - na 
stronie internetowej Radia eM Kielce.

Pieniądze otrzymało 28 świętokrzyskich sa-
morządów na 33 ośrodki wsparcia. Środki na 
bieżące funkcjonowanie otrzyma 7 Dziennych 
Domów Senior+ i 20 Klubów Senior+ po-
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