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Na zdjęciu: 

Barbara Kołodziejczyk,
właścicielka salonu kosmetycznego Monroe

Biznes walczy!
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Tygodnik eM Kielce, numer 19/2020

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

Chcą na działki… 
Pandemia sprawiła, że wiele osób zainteresowało się dzierżawą ogródków działkowych. W cią-
gu ostatniego miesiąca zarządcy ogrodów przyjęli ponad sto nowych osób. To pięć razy wię-
cej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zarządcy odbierają po kilkadziesiąt telefonów 
dziennie. – Bardzo nas to cieszy, bo coraz mniej działek stoi pustych. Do takiego wypoczynku 
zachęcają też niewielkie opłaty, które wynoszą od 130 do 180 złotych rocznie – mówi Jan Stań-
czyk, dyrektor biura okręgu świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach. Za-
znacza również, że w ostatnim czasie działki dzierżawią w większości młode osoby: – Głównie 
małżeństwa z małymi dziećmi. Epidemia zachęciła wiele rodzin do znalezienia alternatywnego 
sposobu spędzania czasu.  /mn/

Testy negatywne, można grać 
Od kilku dni piłkarze ekstraklasowych klubów 
mogą trenować na boiskach. Przed tym wszyscy 
zostali przebadani na obecność koronawirusa. 
Najdłużej na wyniki musiała czekać Korona Kiel-
ce, która zajęcia w trzynastoosobowych grupach 
rozpoczęła z opóźnieniem względem pozosta-
łych. – Kamień spadł mi z serca. Każdy jest prze-
badany, są równe szanse. Nie pozostaje nam nic 
innego jak ciężko trenować, a później walczyć 
o utrzymanie – mówi Krzysztof Zając, prezes Ko-

Centrum z nominacją
Powstające Kieleckie Centrum Kształcenia Za-
wodowego zostało nominowane w konkursie 
Top Inwestycje Komunalne 2020, organizo-
wanym przez serwis PortalSamorzadowy.
pl. Jego celem jest wskazanie skali inwestycji 
komunalnych i ich prorozwojowego efektu dla 
gospodarki, regionu i mieszkańców. W ramach 
konkursu wybranych zostaje dziesięć inwestycji 
z całej Polski. Swojego faworyta w głosowaniu 
internetowym wybiorą również czytelnicy ser-
wisu. Głosowanie trwa do 12 maja. Aby wziąć 
w nim udział, należy na stronie PortalSamorza-
dowy.pl kliknąć zielony baner „Popieram” pod 
wybraną inwestycją.  /bk/

Wyremontują…
Ulica Kozia w końcu doczeka się remontu. Prze-
budowa zakłada położenie nowej nawierzchni 
asfaltowej. – Na odcinku ulicy od zrewitalizo-
wanej nawierzchni z kostki granitowej aż do 
alei IX Wieków Kielc sfrezujemy stary asfalt, 
ułożymy nową nawierzchnię bitumiczną, wy-
równamy studzienki kanalizacyjne – informuje 
Jarosław Skrzydło, rzecznik prasowy Miejskie-
go Zarządu Dróg. Przy samej alei IX Wieków 
Kielc przebudowany będzie chodnik, którego 
część łączy się z jezdnią wyłożoną trelinką. Zo-
stanie ona rozebrana i zastąpiona chodnikiem 
z kostki brukowej. – Pozostała przestrzeń dla 
pieszych przy ul. Koziej przeszła modernizację 
w 2018 roku, więc mamy do naprawy tylko 

Kiedy rekrutacja?
Nabór do szkół ponadpodstawowych ma w tym 
roku przebiegać podobnie jak w ubiegłych la-
tach, jednak w innych terminach. Dokładną datę 
rozpoczęcia rekrutacji poznamy w najbliższych 
dniach. Miała się ona rozpocząć 11 maja, wtedy 
jej wyniki byłyby znane 13 lipca. Jak informuje 
Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświa-
ty, daty jednak przesunięto ze względu na epide-
mię: – Egzamin ośmioklasisty został przełożony 
na czerwiec i w związku z tym zmieniły się także 

rony. Od poniedziałku zespoły rozpoczną zajęcia 
w komplecie. Pierwsza kolejka po przerwie ma 
zostać rozegrana 29 maja. Koronę w 27. kolejce 
czeka wyjazdowy mecz z Wisłą Płock.  /dw/

terminy naboru do szkół ponadpodstawowych. 
W tej sprawie czekamy na decyzję Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Co ważne, terminy będą 
jednakowe dla wszystkich województw.  /ar/
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Pomóżmy pani Elżbiecie!
Elżbieta Kurzyńska ze Skotnik Dolnych cierpi na 
chorobę nowotworową – czerniaka złośliwego. 
Choroba dopadła ją w październiku ubiegłego 
roku; od tej pory cała rodzina i przyjaciele próbu-
ją wszystkich sposobów, by uratować panią Elż-
bietę. Nadzieję daje jedynie radioterapia i immu-
noterapia. Jak informuje Małgorzata Jaworska, 
założycielka facebookowej grupy licytacyjnej na 
rzecz chorej, z potrzebnych 50 tysięcy do tej pory 
udało się zebrać niemal osiem. – Pani Elżbieta 
pracowała do września ubiegłego roku, jednak 
choroba postępowała bardzo szybko. Teraz pani 

Prezes doradcą
Robert Rzepka zostanie doradcą zarządu odlew-
ni „Chemar” i będzie mógł dokończyć działania, 
które podjął w celu ratowania zakładu. Taki 
kompromis uzgodnili przedstawiciele Agencji 
Rozwoju Przemysłu oraz pracownicy odlew-
ni, protestujący przeciwko odwołaniu Roberta 
Rzepki ze stanowiska prezesa firmy. Robotnicy 
przerwali pracę 4 maja i wystosowali do Agen-
cji trzy postulaty: przywrócenia prezesa Rober-
ta Rzepki do pracy na tę samą funkcję, wpłaty 
przez ARP kilku milionów złotych na inwestycje 
oraz odstąpienie od obniżenia pracownikom po-
boru o 20 procent. Po negocjacjach dwa ostatnie 
postulaty zostały spełnione.  /bk/

Kochanowski na 50-lecie
Do 21 kwietnia trwa nabór do Świętokrzy-
skiego Funduszu Lokalnego. Na wsparcie dla 
młodych organizacji pozarządowych i grup nie-
formalnych, Fundacja im. Stefana Artwińskiego 
ma do dyspozycji 285 tysięcy złotych. - Mogą 
to być też działania polegające na organizacji 
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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

jezdnię – dodaje rzecznik MZD. Władze miasta 
informują, że zakończenie prac planowane jest 
jeszcze w tym roku.  /pin/

Elżbieta nie może już wstać, a jej stan ciągle 
się pogarsza. Prosimy o pomoc poprzez stronę 
zrzutka.pl oraz licytacje na Facebooku – apeluje 
pani Małgorzata.  /ar/

różnego rodzaju szkoleń internetowych, webi-
narów przyczyniających się do tego, że miesz-
kańcy zostaną w domach - mówi Paweł Kwiet-
niewski, dyrektor biura Fundacji. Cały proces 
składania wniosku odbywa się online poprzez 
specjalnie przygotowany system dotacyjny 
www.swietokrzyskiegranty.pl. Świętokrzyski 
Fundusz Lokalny jest realizowany dzięki środ-
kom z Narodowego Instytut Wolności - Cen-
trum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 
Operatorem regionalnym jest Fundacja im. Ste-
fana Artwińskiego.  /bk/
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W dobie pandemii koronawirusa 
trzeba stawiać nie na długofalową 
strategię, lecz na działania 
taktyczne. Sytuacja jest bowiem zbyt 
zmienna, by planować cokolwiek 
na dłużej. Tak zgodnie twierdzą 
przedstawiciele świata biznesu 
z różnych branż. Na co się decydują, 
by przetrwać na rynku?
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REHABILITACJA W WARUNKACH DOMOWYCH 
po udarach, endoprotezach, urazach kończyn dolnych, 

dla osób z chorobami przewlekłymi postępującymi.
Niezbędne skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności są przyjmowane poza kolejnością

„Moja Przychodnia” Kielce ul. Seminaryjska 24, tel.: 41 261 22 22,  email: kontakt@mojaprzychodnia.kielce.pl

W biznesie 
czas taktyki

Podczas gdy w wyniku działań mających zapobiegać roz-
przestrzenianiu się koronawirusa rząd wprowadza ograni-
czenia utrudniające lub wręcz uniemożliwiające prowadzenie 
niektórych rodzajów biznesu, w Polsce wytworzyły się dwie 
zasadnicze grupy przedsiębiorców. Jedni biernie przyglądają 
się sytuacji i z nadzieją wyglądają kolejnych form wsparcia 
w ramach tarczy antykryzysowej. Drudzy korzystają z ulg 
i instrumentów ratunkowych, lecz jednocześnie dopasowują 
swoją działalność do zmieniającej się sytuacji oraz starają się 
utrzymać relacje ze stałymi klientami i budować bazę nowych.

E-COMMERCE I WYBIEGANIE W PRZYSZŁOŚĆ
W okresie najbardziej zaawansowanych restrykcji z dużymi 
trudnościami zmierzył się handel detaliczny. Zwłaszcza sklepy 
wielkopowierzchniowe musiały przygotować się na znaczne 
spadki przychodów. Rozwiązaniem było więc dla wielu z nich 
wzmocnienie internetowego kanału sprzedaży, w tym również 
zadbanie o sprawne dostawy zakupów. 

– Rzeczywiście, nasz  e-sklep zanotował ostatnio wzmożony 
ruch. Wygodna forma zakupów bez wychodzenia z domu 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem naszych klientów – 
mówi Agata Laskowska, koordynator do spraw komunikacji 
w sieci marketów budowlanych OBI.  Jak jednak przyznaje, 
nawet tego rodzaju rozwiązania nie uchronią firmy od strat. 
Te szczególnie widoczne są w przypadku sprzedaży artykułów 
ogrodniczych. – Największe obostrzenia w handlu przypadły 
na sezon wiosenny, a rośliny trudno zamówić przez stronę 
internetową czy telefon. Zwykle wybieramy machinalnie te, 
które nam się po prostu najbardziej spodobają. Niemniej 
przybywa klientów w sklepach stacjonarnych, gdyż sezon 
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INFORMUJE
Od soboty 9 maja 2020 roku wprowadzone zostaną zmiany dla trzech linii komunikacyjnych. 
Dla autobusów linii 2 zmianie ulegną godziny kursowania we wszystkie dni tygodnia, a dla 
linii 11 zmieni się rozkład jazdy obowiązujący w niedzielę. Z kolei autobusy linii 12 będą 
kursować według nowych godzin odjazdów i do odwołania zawieszona zostaje obsługa 

odcinka Barcza pętla – Klonów. Rozkłady jazdy dostępne są na ztm.kielce.pl

ogrodniczy jest w pełni, a osoby pozostające w domach chcą 
zadbać o swoje otoczenie, w tym balkony i ogrody. Dlatego 
wciąż naszym priorytetem jest tworzenie bezpiecznych wa-
runków do zakupów w naszych sklepach. 
Jak podkreśla Agata Laskowska, sytuacja, z jaką obecnie się 
borykamy, sprawia, że coraz rzadziej przedsiębiorcy mogą 
sobie pozwolić na planowanie długofalowe. – W ciągu tygo-
dnia wszystko może się diametralnie zmienić. Należy więc na 
bieżąco analizować to, co się dzieje i bardziej niż na strategii, 
skupić się na elastycznym podejmowaniu działań taktycznych, 
dopasowanych do bieżących potrzeb klientów– radzi.

E-FITNESS
W wyniku rządowych obostrzeń wciąż zamknięte są między 
innymi kluby fitness. Niektóre nie mogą liczyć na część ulg 
wynikających z założeń tarczy antykryzysowej. 
– Nie dotyczą nas na przykład obniżki czynszu. Już w pierw-
szym tygodniu zatrzymania gospodarki wymyśliliśmy więc 
treningi on-line. Zajęcia odbywają się na specjalnie do tego 
celu stworzonej platformie. Oprócz tego, organizujemy tre-
ningi na żywo poprzez grupę na Facebooku – wyjaśnia Mag-
dalena Węgrzyn ze Studia Ruchu „Mięta”. Ostatnia z form 
treningów służy jednak przede wszystkim utrzymaniu kon-
taktów z klientami. Poprzez internet studio ruchu sprzedaje 
również gadżety, takie jak plecaki czy maseczki. To wszystko 
jednak bardziej niż budowaniu zysku służy pokryciu bieżą-
cych zobowiązań i zmniejszaniu straty. 
Podobnie jak w przypadku marketu OBI, również studio ru-
chu wybiega jednak z ofertą w przyszłość i już dopina szcze-
góły nowej propozycji. To treningi na świeżym powietrzu, 
oczywiście z zachowaniem wszelkich ograniczeń rządowych. 
– Odbywać się one będą w grupie sześcioosobowej na boisku 
przy Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Piłsudskiego. 
Przychód będzie więc symboliczny, ale robimy to, co można 
robić, by ratować klub i przetrwać ten kryzys. Zależy nam 
też na utrzymaniu relacji z klientami – dodaje Magdalena 
Węgrzyn.

ŻEBY O NAS NIE ZAPOMNIELI
Na utrzymaniu relacji z dotychczasowymi klientami i zbu-
dowaniu bazy nowych odbiorców usług skupia się też salon 

kosmetyczny Monroe. Branża, w którą wpisuje się jego dzia-
łalność też została w wyniku rządowych restrykcji objęta cał-
kowitym zamrożeniem. Nie oznacza to jednak, że właściciele 
postanowili zamrozić również swoją aktywność biznesową. 
– Nie możemy świadczyć usług, ale możemy na przykład 
sprzedawać nasze kosmetyki. Wzmocniłam więc działania 
podejmowane w mediach społecznościowych – tak by klienci 
pamiętali, że jesteśmy, że nasz salon wciąż istnieje. Oprócz 
sprzedaży kosmetyków z dowozem do domu zaczęliśmy 
organizować warsztaty on-line. Dodatkowo opracowaliśmy 
specjalnie dla naszych klientek wyjątkowy zabieg, który mogą 
wykonać w domu samodzielnie, według instrukcji, jaką im 
dostarczymy. Nagrywałyśmy też filmiki instruktażowe, jak 
przeprowadzić podstawowe zabiegi kosmetyczne – wymienia 
Barbara Kołodziejczyk, właścicielka salonu Monroe.
Wszystkie te działania, bardziej niż budowaniu wyniku finan-
sowego, służą utrzymaniu miejsc pracy i pokryciu bieżących 
wydatków. To również sposób na utrzymanie zbudowanych 
przez lata relacji z klientami i pozyskaniu nowych, którzy 
z usług salonu będą mogli skorzystać w przyszłości. Teraz 
właściciele tego typu biznesu z niecierpliwością czekają na 
kolejne fazy luzowania obostrzeń i już przygotowują się do 
pracy w nowej rzeczywistości sanitarnej. 
– Mimo że zawsze nasze procedury sanitarne stały na bardzo 
wysokim poziomie, stworzyliśmy jeszcze dodatkowe. Przykła-
dowo, klientka nie będzie już mogła przyjść do salonu z dziec-
kiem lub osobą towarzyszącą. Nie będzie można też napić 
się kawy w poczekalni – wymienia Barbara Kołodziejczyk.

***
Jak to komentują ekonomiści? Profesor Marek Leszczyński 
z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, mówi: 
- Niektóre branże zostały objęte całkowitym wyłączeniem 
z działalności. Wielu przedsiębiorców próbuje jednak wcho-
dzić w niestandardowe usługi, takie jak dowóz, oferta na wy-
nos czy wszelkiego rodzaju formy doradztwa. Innowacyjne we 
wszystkich tych działaniach jest to, że przedsiębiorcy skupiają 
się na utrzymaniu kontaktu z klientem. Dotyczy to zwłasz-
cza małych przedsiębiorców, którzy sygnalizują, że jeszcze 
nie zniknęli z rynku i w gotowości czekają na odmrożenie 
działalności gospodarczej. 
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Miasto wspiera

Pomóżmy cystersom
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Władze Kielce rozszerzają pomoc dla kieleckich przedsię-
biorców, którzy ze względu na epidemię zostali zmuszeni do 
ograniczenia swojej działalności. Najemcy lokali należących 
do Miejskiego Zarządu Budynków będą mogli nadal płacić 
mniejszy czynsz.
Tak jak w poprzednim miesiącu skorzystają oni z pakietu 
zakładającego obniżenie czynszu do złotówki, bez względu 
na wielkość powierzchni wynajmowanego lokalu.

Wniosek należy złożyć do Miejskiego Zarządu Budynków 
w Kielcach do 11 maja. Obniżka stawki czynszu w przypad-
ku pozytywnego rozpatrzenia prośby zostanie udzielona 
począwszy od 1maja.
Z ulg w dalszym ciągu skorzystają także lokatorzy Kielec-
kiego Parku Technologicznego, którzy w maju i czerwcu 
mogą ubiegać się o zmniejszenie opłaty czynszowej. Obniżka 
wyniesie od 50 do 95 procent dotychczasowej wysokości 
czynszu i będzie można ją otrzymać w jednym z tych miesię-
cy. Ulgi należą się firmom, które do tej pory nie miały takiej 
możliwości. Ponadto lokatorzy KPT będą mogli wnioskować 
o odroczenie czynszu w lipcu i sierpniu.
Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z pomocy, powinni 
złożyć wnioski do dyrektora Kieleckiego Parku Technolo-
gicznego do ósmego dnia miesiąca, którego może dotyczyć 
zwolnienie.
Opracowane zostały również zasady wsparcia przedsiębior-
ców, którzy są najemcami lokali użytkowych na gminnych 
obiektach sportowych. Wsparcie dla najemców obejmuje 
możliwość obniżenia czynszu najmu lokalu użytkowego, 
znajdującego się w administrowaniu Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji do złotówki za lokal za maj 2020 roku. 
Wniosek w tej sprawie należy składać do dyrektora MOSiR 
do 11 maja. Można dostarczyć go do siedziby Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Żytniej 1 lub wysłać 
drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mosir.kielce.pl. 

„Nasze oszczędności topnieją, a potrzeby są niemal takie same”, 
czytamy w apelu cystersów z Archiopactwa w Jędrzejowie. 
Pandemia koronawirusa to dla nich trudny czas. Potrzebują 
naszego wsparcia.
– Wiemy, że wszystkim jest trudno. Jako zakonnicy prowadzący 
parafię utrzymujemy się głównie z ofiar składanych podczas 
niedzielnej tacy, z rekolekcji, których w tym roku nie mogliśmy 
wygłosić z racji wprowadzonych obostrzeń. Wpływy w marcu 
i kwietniu były więc bardzo niskie – mówi ojciec Jakub Za-
wadzki, proboszcz parafii.
Niskie nie są jednak koszty utrzymania najstarszego w Polsce 
archiopactwa cysterskiego w Polsce. – To nie tylko kościół, ale 
cały kompleks klasztorny. Ośmielamy się prosić wszystkich 
ludzi dobrej woli o pomoc. Każda złotówka jest dla nas bardzo 
ważna, tym bardziej, że oszczędności szybko topnieją. W klasz-
torze jest nas dwudziestu. Trzeba opłacić rachunki i zapewnić 
wyżywienie zakonnikom – tłumaczy ojciec Jakub i dodaje, że 
duchowni, wierni cysterskiej regule, prowadzą własne gospo-
darstwo, które pozwala przetrwać ten trudny czas.
Działań podejmowanych przez ojców jest wiele. Prowadzą 
misje i rekolekcje na terenie całej Polski, katechezy dla dzieci 
i młodzieży, a niezwykle popularne stały się „Rozmowy o wierze 
przy kominku”. Sprawują także opiekę duchową nad chorymi 
w jędrzejowskim szpitalu i prowadzą liczne akcje charytatywne. 

Pracują też w polu. – To także jest utrudnione, bo wszystko 
wskazuje na to, że będziemy mieli suszę – mówi ojciec Jakub. 
Dodatkowo, zakonnicy prowadzą wiele prac remontowych, 
które również generują koszty.
Jak możemy pomóc? Choćby wpłacając datek na konto: 25 8490 
0007 2000 0005 0799 0001 Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie, 
najlepiej z dopiskiem „darowizna na cele kultu religijnego”. Na-
zwa rachunku: Parafia bł. Wincentego Kadłubka, ul. Klasztorna 
20, 28-300 Jędrzejów. 

au
to

r: B
ea

ta
 K

w
ie

cz
ko



10 maja 2020 7

Tygodnik eM materiał partnera

KOMPETENCJE 
NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI
Pomimo panującej pandemii, na Politech-
nice Świętokrzyskiej trwają przygotowania 
do uruchomienia nowej oferty edukacyj-
nej. Od przyszłego roku studenci będą 
mogli wybrać spośród 21 atrakcyjnych kie-
runków studiów. Do wyboru cztery nowe: 
elektromobilność, teleinformatyka, infor-
matyka przemysłowa i inżynieria środków 
transportu. Warto dodać, że od zeszłego 
roku młodzież może wybrać studia na 
kierunku automatyka i elektrotechnika 
przemysłowa.
– Uruchomienie nowych kierunków studiów 
poprzedziły konsultacje z przedsiębiorcami 
i ekspertami od rynku pracy. Aktualnie 
obserwujemy duże zmiany w gospodarce, 
o dobrą posadę będzie trudniej. Jestem 
przekonany, że umiejętności i wiedza, które 
zdobędą studenci w trakcie nauki, zwiększą 
ich szanse na rynku pracy i otworzą sze-
roko drzwi do zawodowej kariery – pod-
kreśla prof. Artur Maciąg, prorektor ds. 
studenckich i dydaktyki Politechniki Świę-
tokrzyskiej.

trycznym – Fiatem 125p. Pojazd będzie 
można zobaczyć w murach Narodowego 
Muzeum Techniki w Warszawie.
Inżynieria środków transportu to stu-
dia, które kształcą specjalistów z obszaru 
jednej z najważniejszych gałęzi przemy-
słu – transportu. Kierunek ten zapewnia 
wszechstronną wiedzę z zakresu budowy, 
eksploatacji i bezpieczeństwa środków 

podczas studiów pozwala znaleźć za-
trudnienie w firmach związanych z sze-
roko rozumianą branżą IT. W programie 
studiów znajduje się aż 18 przedmiotów, 
w ramach których nieodpłatnie można 
zdobyć międzynarodowe, renomowane 
w skali całego świata certyfikaty. Ponadto, 
dzięki specjalnie przygotowanym blokom 
programowym studenci poznają branżowy 
język obcy oraz rozwijają swoje kompeten-
cje miękkie.

SUKCES MŁODYCH BANKOWCÓW
Młodzi ekonomiści z Politechniki Święto-
krzyskiej kolejny raz stanęli na podium wy-
jątkowego konkursu FinSim Liga Akade-
micka (wcześniej Banrisk). Trzecie miejsce 
w ogólnopolskim konkursie zdobył zespół 
Bear Bank z wynikiem 129,64 zł za akcję na 
wirtualnej giełdzie FINSIM. Drugi zespół 
Royal Bank, zajął siódmą lokatę.

Studenci biorący udział w konkursie szli-
fowali swoje umiejętności w ramach koła 
naukowego ARYSTOTELES, który działa 
na wydziale Zarządzania i Modelowania 
Komputerowego PŚk. Opiekunem koła 
naukowego jest dr Tomasz Banasik.
FINSIM Liga Akademicka to nowoczesny 
program szkoleniowy w postaci gry symu-
lacyjnej on-line z zarządzania bankiem. 
Uczestnicy, działając w zespołach, mogą 
doświadczyć konsekwencji swoich decyzji 
zarządczych, podjętych w konkurencyj-
nym środowisku makroekonomicznym, 
symulowanym przez program w kolejnych 
okresach. Uczestnicy tworzą zespoły re-
prezentujące zarządy banków, konkuru-
jących między sobą.

Wiadomości z Politechniki Świętokrzyskiej 

transportu. Szczególny nacisk położony 
jest na wiedzę i umiejętności z zakresu: 
budowy i eksploatacji pojazdów samocho-
dów, spalinowych i alternatywnych (hybry-
dowych i elektrycznych) układów napędo-
wych, ekologii, nowoczesnej infrastruktury 
drogowej, logistyki i nowoczesnymi syste-
mami zarządzania transportem.
Informatyka przemysłowa to kierunek, 
który stanowi odpowiedź na zapotrzebo-
wanie rynku na specjalistów w zakresie 
projektowania, eksploatacji, konserwacji 
i obsługi przemysłowych systemów infor-
matycznych. Jest nowoczesnym kierun-
kiem odpowiadającym potrzebom rynku 
pracy w szczególności związanej z czwartą 
rewolucją przemysłową.
Teleinformatyka  daje pewne miej-
sce pracy w zawodzie. Wiedza zdobyta 

Elektromobilność to innowacyjne studia 
inżynierskie, w pełni dopasowane do dy-
namicznie rozwijającego się rynku pracy. 
Pracodawcy poszukują specjalistów z tego 
obszaru, którzy wszechstronną wiedzą 
potrafiliby zastosować w praktyce. Warto 
dodać, że Politechnika Świętokrzyska ma 
długoletnie doświadczenie w zakresie elek-
tromobilności. Jest pierwszym ośrodkiem 
akademickim w Polsce, w którym prowa-
dzono badania nad samochodami z na-
pędem elektrycznym. Pracownicy uczelni 
brali udział w pracach rozwojowych nad 
pierwszym polskim samochodem elek-
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Odrobinka 
normalności…

W galeriach nieczynne są place zabaw, siłownie, kina, 
a w strefach gastronomicznych można kupić wyłącznie je-
dzenie na wynos. Tak jak w innych miejscach publicznych, 
wszyscy muszą zakrywać usta i nos. Obiekty powinny za-
pewnić możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jed-
nym sklepie będącym na ich terenie lub w maseczkomacie 
i przy wejściu poinformować o takiej możliwości, wskazując 
lokalizację sklepu.

Osoby, które przyjeżdżają do centrów handlowych sa-
mochodem powinny parkować na co drugim miejscu, 
a w przypadku braku takiej możliwości zachować dystans 
przy wsiadaniu oraz wysiadaniu z pojazdów. W pierwszych 
dniach po otwarciu galerii, liczba osób zainteresowanych 
zakupami w Kielcach była niewielka. 

KULTURA ZNÓW DOSTĘPNA?
Obok przedszkoli, żłobków, galerii handlowych i hoteli, 
4 maja swoją działalność miały również wznowić muzea. 
Jednak na ich otwarcie fani sztuki muszą jeszcze poczekać.
- Wszystko musimy konsultować z inspektorem sanitarnym 
- informuje Beata Ryń, kierownik działu promocji i marke-
tingu Muzeum Wsi Kieleckiej. - Trudno mi nawet w tym 
momencie podać konkretny dzień, w którym muzeum zo-
stanie ponownie otwarte. Jeśli chodzi o Park Etnograficzny 
w Tokarni - być może będzie to połowa maja - stwierdza.
W murach Muzeum Narodowego w Kielcach pojawili się 
pracownicy administracji. Jednak obiekt pozostaje zamknię-
ty dla zwiedzających. - Planujemy wznowić działalność oko-
ło 15 maja, ale póki co nie mogę nic więcej powiedzieć. Sami 
do końca nie wiemy, jak to wszystko będzie wyglądać - in-
formuje Urszula Kinder, rzecznik prasowy MN w Kielcach.
Podobny termin otwarcia proponuje Muzeum Historii Kielc, 
gdzie aktualnie trwa przerwa konserwatorska, która miała 
odbyć się latem. - Prawdę mówiąc, zaskoczyła nas dobra 
wola premiera. Musimy dobrze przemyśleć, jak miałyby 
wyglądać warunki udostępniania obiektu dla zwiedzających. 
Na pewno pozostanie on zamknięty jeszcze przez najbliższe 
dwa tygodnie - informuje Krzysztof Myśliński, p.o. dyrektora 
Muzeum Historii Kielc.

BIBLIOTEKARZE GOTOWI DO DZIAŁANIA
Z kolei miłośnicy książek już z powodzeniem mogą ko-
rzystać zarówno z zasobów Wojewódzkiej, jak i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Kielcach.
- Wprowadziliśmy procedury oddawania wypożyczonych 
materiałów bibliotecznych i poddawania ich kwarantannie. 
Ograniczamy również wolny dostęp do półek. Książki będą 
udostępniać wyłącznie bibliotekarze - mówi Anna Żmu-
dzińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. 
- Prosimy czytelników o zamawianie książek on-line lub 
przygotowanie listy pozycji, które chcieliby wypożyczyć. 
Pozwoli to na sprawniejszą obsługę i uniknięcie kolejek - 
dodaje.
Podobne zasady zostały wdrożone w Wojewódzkiej Biblio-
tece Publicznej, gdzie ze względów bezpieczeństwa nadal 
pozostają zamknięte czytelnie, wypożyczalnia z wolnym 
dostępem oraz Mediateka. Placówka przyjmuje zwroty i wy-
pożycza wyłącznie zbiory zarezerwowane przez czytelników 
poprzez system biblioteczny lub telefonicznie. 
Instytucje kultury ostrożnie podchodzą do wznawiania 
swojej działalności, galerie handlowe też nie przeżywają 
oblężenia. Choć wszyscy pragną powrotu do normalności 
to luzowanie obostrzeń jeszcze potrwa. Jeśli jednak zdecy-
dujemy się wybrać do galerii lub biblioteki, nie możemy 
zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. 
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W poniedziałek, 4 maja, weszliśmy 
w drugi etap znoszenia obostrzeń. 
Zostały otwarte m.in. sklepy w galeriach 
handlowych, hotele, muzea i biblioteki. 
Sprawdziliśmy jak odmrażanie 
gospodarki wygląda w naszym regionie
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Musimy zacisnąć pasa
- Pani Prezes, epidemia koronawirusa dotyka praktycznie wszyst-
kie sektory, również transport zbiorowy. Jaki ma to wpływ na 
finanse MPK?

- Miasto wprowadziło znaczne cięcia kursów, co dla nas ozna-
cza obcięcia wozokilometrów. Na szczęście mamy oszczęd-
ności z marca. Szacujemy jednak, że brakuje nam około 700 
tysięcy złotych, aby budżet miesięczny nam się zamknął. Taka 
zmiana ma niebagatelny wpływ na nasze finanse.

- Będziecie korzystać z ochronnych propozycji rządowych dla 
przedsiębiorców?

– O ile przygotowane propozycje są bardzo ciekawe, to zwra-
cam uwagę, iż jesteśmy dużą firmą, zatrudniamy powyżej 250 
osób. Mało jest tam propozycji, w których możemy coś dla 
siebie znaleźć. Zastanawialiśmy się nad odroczeniem spłat rat 
leasingu czy ZUS-u. Jednak nie będziemy tego robić, ponieważ 
nie mam możliwości, by w kolejnych miesiącach zapłacić na 
przykład kilka rat naraz. Trzeba zastanowić się nad sposobami, 
mówiąc kolokwialnie, zaciskania pasa. Na pewno odbije się 
to na możliwościach inwestycyjnych i kosztach. Co do tych 
ostatnich: zdecydowałam, aby każdy wydatek powyżej 1500 
złotych był ze mną konsultowany.

- Na pewno podjęliście też inne działania, poprawiające orga-
nizację pracy.

- Oczywiście, że tak. Część pracowników pracuje w trybie 
rotacyjnym, około 80 kierowców odbiera zaległe urlopy. 
Na niektórych stanowiskach widzimy braki. Chodzi o me-
chaników, diagnostów, wulkanizatorów. Jest też grupa osób 
przebywająca na dłuższych zwolnieniach lekarskich i opiece 
nad dziećmi.

- Trudności finansowych i organizacyjnych przedsiębiorcom nie 
brakuje, natomiast w ostatnich tygodniach widzimy duże spadki 
cen paliw. Czy dla was to znaczne oszczędności?

– Tak, zgadza się, całe szczęście że mamy niższe koszty paliwa. 
Dają nam oddech pozwalający na opłacenie rat leasingowych. 
Niewielki ruch na ulicach powoduje, iż nasi kierowcy mogą 
osiągać pożądaną prędkość, co też generuje oszczędności. 
MPK posiada pięć zbiorników paliwa, a co drugi dzień kupu-
jemy całą cysternę, co daje jakieś 16 tysięcy złotych oszczędno-
ści dziennie. To naprawdę dużo. Jak już wcześniej zwracałam 
uwagę, część pracowników jest na zwolnieniach lekarskich 
oraz urlopach a to wciąż jest koszt. Niestety, na wynagrodze-
niach nie zaoszczędzimy. 

- Pani Prezes, niedawno kierowcy w ramach protestu kilkana-
ście razy ominęli pętlę autobusową przy ulicy Puscha. Czy to 
odpowiedni czas na takie działania?

– Proszę się temu nie dziwić, też są ludźmi i po prostu się boją. 
To jest sygnał: trzeba koniecznie rozwiązać ten problem. Pro-
test na ulicy Puscha był swego rodzaju demonstracją mającą 
pokazać problem, który dotyczy wielu tak zwanych końcó-
wek linii, na których nie ma toalety, bieżącej wody. Kierowcy 
pracują cały dzień w autobusie. Chcą móc umyć ręce i zjeść 
posiłek w odpowiednio higienicznych warunkach. Ma to 
szczególne znaczenie teraz, w okresie zagrożenia epidemio-
logicznego. Dodam, że oczywiście wszyscy pracownicy, w tym 
kierowcy, zostali zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, także 
żele i płyny do dezynfekcji oraz maseczki.

- Czy można już określić, jaki wpływ będzie miała epidemia na 
branżę transportową? 

– Jest to ściśle związane z kondycją samorządów i patrzę na to 
z przerażeniem. Widzę dużą niepewność gmin i przewoźni-
ków co do tego, kiedy i w jakim stopniu komunikacja będzie 
mogła być odbudowywana. Może się tak zdarzyć, że w ciągu 
miesiąca trzeba będzie wrócić na pełne obroty. Samorządy 
muszą wspierać te podmioty, których są właścicielami. Zwra-
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cam też uwagę, iż rząd nie zapewnił środków finansowych 
przeznaczonych na przetrwanie komunikacji zbiorowej, nie 
ma też stosownych do tego programów.

- Dziękuję za rozmowę. 
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nowanie składów odpadów, które nie spełniają warunków 
prawnych. Przedsiębiorcy realizującemu swoją działalność 
w Nowinach, bezpośrednio po tej zmianie cofnięto bez od-
szkodowania zezwolenie na zbieranie odpadów, nakazując 
usunięcie tych już zgromadzonych i skutków prowadzonej 
działalności na własny koszt. Decyzji nadany został rygor 
natychmiastowej wykonalności. Mimo kilkakrotnych upo-
mnień i nałożonej grzywny w celu przymuszenia, posiadacz 
odpadów nie zastosował się do wezwania.
Powiat wobec braku działań przedsiębiorcy, wszczął postę-
powanie egzekucyjne w administracji, które miało na celu 
przymuszenie właściciela odpadów do ich usunięcia ze skła-
dowiska. Postępowanie objęte było m.in. działaniami policji, 
prokuratury, zapadł także nieprawomocny wyrok sądu ska-
zujący prywatnego przedsiębiorcę.
Do chwili obecnej właściciel odpadów, nie podjął żadnych 
działań  unieszkodliwiających je. W związku z pożarem 19 
kwietnia br., Powiat rozpoczął natychmiastowe działania 
związane z zabezpieczeniem terenu w celu ograniczenia 
skutków negatywnego oddziaływania na środowisko.
Powiat od początku aktywnie realizuje działania umożli-
wiające alternatywne formy rozwiązania problemu. W ra-
mach działań Zarząd Powiatu zabezpieczył część środków 
w budżecie. Według wstępnych wewnętrznych analiz, środki 
niezbędne na zminimalizowanie skutków pożaru mogą sta-
nowić istotną część budżetu powiatu. Za błędy i nieodpowie-
dzialność prywatnego przedsiębiorcy mogą zatem ponieść 
odpowiedzialność wszyscy mieszkańcy powiatu.

***
Powiat kielecki jako jedyna instytucja cały czas fizycznie 
działa na miejscu pożaru. W ramach działań związanych 
z zarządzaniem kryzysowym prowadzimy prace mające na 
celu maksymalne zabezpieczenie mieszkańców i środowiska. 
Warto zaznaczyć, że to konkretne wysypisko funkcjonuje 
w tym miejscu zgodnie z obowiązującymi przepisami pra-
wa oraz zgodą gminy Sitkówka – Nowiny na taką lokaliza-
cję poprzez przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Ważne rozmowy w sprawie 
pogorzeliska w Nowinach 

władze powiatu, problem jest niezwykle poważny, a koszty 
utylizacji odpadów bardzo wysokie.  – Jesteśmy za docelowym 
rozwiązaniem tego problemu. Nasz samorząd, bez wsparcia 
innych instytucji, nie jest w stanie samodzielnie sfinansować 
tego przedsięwzięcia. Wojewoda zapewnił, że cały czas trwa 
wypracowywanie prawnej ścieżki postępowania, która umoż-
liwiłaby usunięcie niebezpiecznych odpadów z nielegalnych 
składowisk – dodaje starosta.

OBECNA SYTUACJA PRAWNA
Powiat Kielecki od zmiany przepisów prawa wprowadzonych 
ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach 
i innych ustaw realizuje działania uniemożliwiające funkcjo-

GODZINY PRACY 
poniedziałek - piątek 7.00-15.15 

BIURO OBSŁUGI
 tel. 41 200 13 00, 

41 200 14 00, 41 200 15 00
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

Dzięki współpracy Parlamentarzystów, Sejmiku Wojewódz-
twa, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewody Świę-
tokrzyskiego oraz Zarządu Powiatu w Kielcach realizowane 
są dalsze kroki w zwalczeniu skutków pożaru odpadów.
Trwają rozmowy w sprawie pogorzeliska w Nowinach. Sta-
rosta Mirosław Gębski, członek Zarządu Powiatu w Kielcach
Mariusz Ściana spotkali się z wojewodą świętokrzyskim Zbi-
gniewem Koniuszem i jego ekspertami, w celu znalezienia
najlepszej metody zabezpieczenia mieszkańców przed skut-
kami pożaru.
W spotkaniu wziął także udział m.in. poseł Krzysztof Lipiec.
- Przedstawiliśmy wojewodzie plan działań. Obecnie w miej-
scu pogorzeliska prowadzone są prace porządkowe, zabez-
pieczony jest też teren. Czynności prowadzimy w ramach 
zarządzania kryzysowego – mówi starosta. Jak przyznają 
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Święty Franciszek 
w słowie i obrazach 

- Franciszek i jego świat w malarstwie Giotta to album będący 
połączeniem wiedzy ze sztuką. 

- Jest to opowieść o jednym z największych świętych kato-
lickich, ukazanych w malarstwie wybitnego artysty Giotta. 
Święty Franciszek żył na przełomie XII i XIII wieku, a Giotto 
około stu lat później. Franciszek zachwycał swoją niesamo-
witą osobowością. Jego życie, charyzmat, piękno, duchowość 
przyciągały wiele osób. To sprawiało, że wszyscy chcieli go 
naśladować i iść w jego ślady. Giotto w swym malarstwie 
pokazał go jako niedościgniony, fascynujący wzór. 

- Przejdźmy do malarstwa Giotta. Co zafascynowało artystę 
w świętym Franciszku? 

- Myślę, że cała jego osobowość. Nie tylko osoba, idea i myśl, 
ale też świętość. Giotto nawet swoje dzieci nazwał Franci-
szek i Klara. 

- Jak jego bohater ukazany jest w tej publikacji? 

- Mamy tutaj dwie perspektywy: treść merytoryczną, cieka-
we artykuły oraz bogatą warstwę ikonograficzną. Album za-
wiera trzy eseje naukowców, znawców świętego Franciszka, 
zakonów franciszkańskich i malarstwa Giotta. Są to teksty 
pisane przystępnym językiem dla wszystkich, którzy chcą 
poszerzyć swą wiedzę na ten temat. Jak podkreślają historycy 
sztuki, Giotto wyznaczył nowe kierunki w malarstwie. Wy-
korzystywał perspektywę i był bardzo realistyczny w swoich 
dziełach. Album ukazuje nam wszystkie franciszkańskie 
miejsca, w których możemy podziwiać wspaniałe prace 
artysty, a refleksje ekspertów odkrywają przed nami cie-
kawą historię ich powstania, jak również – a może przede 
wszystkim – tajemnicę ich przesłania.

- Jakie ciekawostki znajdziemy w tym albumie? 

- Autorzy nie stronią od rzeczy trudnych. Opisują między 
innymi perturbacje związane z rozwojem ruchu francisz-
kańskiego, które już na Franciszku, jeszcze za jego życia, 
wymogły konkretne działania. Od początku nie mówił on 
o zakładaniu klasztoru, ale o tym, że bracia są związani 
wspólnotą, czyli ideą, która na owe czasy była nowatorska, 
jeśli chodzi o kulturę i życie społeczne. Franciszek pochodził 
z rodziny dobrze sytuowanej, zerwał jednak z tym stylem 
życia i założył wspólnotę braci złączoną z ideą braterstwa 
opartą na Ewangelii.  

- Warto zwrócić uwagę na stronę edytorską wydawnictwa…

- Czytając tekst znajdziemy odnośniki do konkretnych dzieł 
malarskich, które zawarte są w albumie. Przypomnijmy, że 
Giotto to autor cyklu dzieł – tak zwanej Legendy Franciszka 
– w górnym kościele bazyliki świętego Franciszka w Asyżu, 
która jest największym pomnikiem tego świętego. Artysta 
przedstawił tam sceny z życia i śmierci świętego oraz cuda, 
jakie dokonały się tak za życia, jak i po jego śmierci. Ob-
razów jest 28: trzynaście po jednej stronie, dwa przy wej-
ściu do bazyliki i trzynaście po drugiej stronie; one niejako 
przeglądają się w sobie. Ponad scenami ukazującymi życie 
Franciszka, znajdują się te ze Starego i Nowego Testamentu. 
To podkreślenie, że jego życie wypływa z historii biblijnej. 
Jak wspomnieliśmy, publikacja ma podwójny walor: solid-
ne kompendium wiedzy pokazujące fenomen Franciszka 
i wspólnoty franciszkańskiej oraz pokazanie malarstwa 
Giotta, tego nadzwyczajnego „piewcę i kronikarza” świę-
tego. Zachęcam więc do tej uczty duchowej. 

- Dziękuję za rozmowę. 
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Czarne, spalone ogniem połacie ciągną się hektarami. To rezul-
tat szaleństwa wypalania traw. Giną rośliny, zwierzęta i ptaki. 
Kilkanaście dni temu spłonęły ptasie gniazda z młodymi i nie-
zliczona ilość owadów. Ogień i dym przepłoszyły sarny oraz 
kołujące po nieboskłonie drapieżniki. Ile czasu potrzeba, by 
tutaj wróciły? Nie wiadomo. Wiadomo, że podpalacz ma na 
sumieniu rozległy ekosystem w Paku Krajobrazowym. Ogień 
podszedł pod gniazdo orłów bielików. Widzieliśmy je z roz-
postartymi skrzydłami na niebie. Teraz muszą szukać nowego 
domu. 

ŚWIĘTY OD POWODZI
Przy drodze między Skowronnem Dolnym a Skowronnem 
Górnym stoi Jan Nepomucen. – Jego figura wzorowana jest 
na pierwszej, wyrzeźbionej w Pradze w XVIII wieku, kiedy to 
Jana Nepomucena, żyjącego w XIV wieku, uznano za świętego 

Święci z kamienia
Jak urokliwie! W dole wije się Nida, na wzgórzach kwitną miłki wiosenne. 
To Nadnidziański Park Krajobrazowy, którego częścią jest rezerwat przyrody 
Skowronno. Wokół kamienne figury świętych, którzy powinni strzec Ponidzia 
przed powodzią, pożarem i zarazą. Ale dzisiaj bezbożnik pomyślałby, że i serca 
mają z kamienia

– tłumaczy dr Cezary Jastrzębski z Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach. – Dochował tajemnicy: cesarz Wacław 
IV zażądał, żeby zdradził mu, co małżonka władcy, Zofia Ba-
warska, powiedziała w czasie spowiedzi. Jan Nepomucen od-
parł, że nie może tej tajemnicy złamać. Za karę został wrzucony 
do przepływającej przez Pragę Wełtawy. I od tego momentu 
rozpoczął się jego kult, bo w miejscu jego śmierci miała poja-
wić się aureola. Przedstawienie ma kilka charakterystycznych 
elementów: krucyfiks, biret, czyli kapłańskie nakrycie głowy, 
rokietę, czyli rodzaj komży, i pelerynkę zwaną mucetem. Po 
tych atrybutach rozpoznajemy Jana Nepomucena – tłumaczy 
Jastrzębski.
Figura w Skowronnem powstała w XVIII wieku. To o tyle 
istotne, że Jan Nepomucen został kanonizowany w 1729 r. – 
Skoro mamy na Ponidziu bardzo dużo takich figur z XVIII 
wieku, oznacza to, że kult świętego szybko się rozprzestrze-
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nił w całym regionie świętokrzyskim – wyjaśnia regionalista. 
To właśnie Nepomucen sprawia, że wody jest zwykle tyle, ile 
potrzeba. Ale ostatnimi laty jakby zapomniał o swoich obo-
wiązkach. Nida wije się cienką strugą, a wzdłuż niej co rusz 
ktoś podpala trawy, siejąc spustoszenie.

ŚWIĘTY OD POŻARÓW
Figury świętego Floriana należą – obok tych przedstawiających 
Jana Nepomucena – do najczęściej sadowionych nie tylko na 
Ponidziu, ale w całej Polsce. Wszak jest on patronem strażaków. 
Gości właściwie w każdej miejscowości. 
– Święty Florian to jeden z chrześcijańskich wczesnych męczen-
ników, to legionista rzymski z Noricum, który za obronę wiary 
został utopiony w rzece, podobnie jak święty Jan Nepomucen. 
W drugiej połowie XII wieku jego relikwie zostały sprowadzone 
do Krakowa i kult świętego rozprzestrzenił się po ziemiach 
polskich. W Europie jest powszechnie uważany za patrona 
i świętego chroniącego przed ogniem – mówi prof. Krzysztof 
Bracha z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Figura w Skowronnem pochodzi z początku XIX wieku. To 
typowe przedstawienie. – W lewej ręce trzyma chorągiew. Po 
prawej stronie figury znajdowało się wiadro, z którego wylewała 
się woda, bo zgodnie z przekazami dowodził jakimś małym 
oddziałem gaśniczym i jednym wiadrem ugasił ponoć pożar 
wioski. Niestety, czas zniszczył już ten element rzeźby – opo-
wiada prof. Bracha. 

ŚWIĘTA OD ZARAZY
Wąwóz prowadzi nas do kolejnej ponidziańskiej figury, tym 
razem kobiecej. Przedstawia ona świętą Agatę. Stoi wśród 
ponidziańskich pól i łąk usłanych miłkiem wiosennym. – To 
ważna patronka-męczennica. Jej postać nawiązuje do tragicz-
nych wydarzeń, jakimi były zawsze w dziejach mieszkańców 
Ponidzia pożary i zarazy – podkreśla dr Jastrzębski. – Dlatego 
w dniu świętej Agaty, czyli piątego lutego, przez całe wieki świę-
cono w kościołach wodę, sól i chleb. Karmiono nimi zwierzynę, 
głównie bydło, żeby nie zachorowało. Gdy wybuchał pożar, 
poświęcony w tym dniu chleb rzucano w ogień i za wstawien-
nictwem świętej wiatr miał zmieniać kierunek, dzięki czemu 
pożar gasł. Święta Agata traktowana jest również jako patronka 
chroniąca przed chorobami płuc i piersi. Dlatego też współcze-
sne amazonki spotykają się w dzień jej wspomnienia i proszą 
o wstawiennictwo. Ma atrybuty mówiące o jej męczeńskiej 
śmierci: palma, którą trzyma w ręku, stoi na płomieniach wy-
rzeźbionych z kamienia. Czasami pojawia się też jako osoba 
trzymająca na tacy obcięte piersi.
Skowronno, rankiem i wieczorami mgły je okrywają, słyszysz 
tylko zgiełk czajek, buczenie bąków i na wyścigi wrzeszczące 
derkacze, którym po skrajach łąki wtórują przepiórki albo 
w górze warknie przelotny kaczor – tak o tym zakątku pisał 
Adolf  Dygasińki, piewca Ponidzia. Dzisiaj unosi się tam zapach 
spalenizny i przeraża cisza. Ogień zabił stworzenia tam żyjące. 
Zostali tylko kamienni święci. 

- przeglądy rejestracyjne – Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
- diagnostyka komputerowa
- ustawianie geometrii kół 3D 
- naprawy główne i bieżące
- wymiana oleju i filtrów 
- wulkanizacja - wymiana opon
- obsługa klimatyzacji 
- usługi blacharsko – lakiernicze
- naprawy kompleksowe
- obsługa szkód komunikacyjnych
- wynajem pojazdów zastępczych 
- pomoc drogowa całodobowa tel: 661 966 688

NAPRAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 
I DOSTAWCZYCH W ZAKRESIE:

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

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

reklama
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Strażacy dofinansowani

W Święto Strażaka Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłosił programy, w ra-
mach których do Ochotniczych Straży Pożarnych w regionie 
trafi znaczące wsparcie finansowe. Ile i na co będzie można 
je przeznaczyć?

- Przede wszystkim na zakup samochodów dla OSP. W sumie 
będzie to 28 wozów strażackich uda się to sfinansować dzię-
ki współpracy WFOŚiGW, NFOŚiGW, MSWiA, Komendy 
Głównej PSP oraz samorządów, które musiały zadeklarować 

wkład własny. Każdy wóz jest wart około 760 tys. złotych. 
Ogłoszone zostały też jeszcze dwa programy: Pierwszy to 
termomodernizacja OSP czyli docieplenie budynków lub 
montaż instalacji OZE. Na ten cel pójdzie 2,6 mln zł. Drugi 
to zakup drobnego sprzętu strażackiego. W tym roku trafi 
na ten cel 1,75 mln zł.

- Wszyscy zmagamy się z życiem w rzeczywistości pandemii. 
Duży stres towarzyszy zwłaszcza uczniom, w szczególności 
tym, których za chwilę czekają egzaminy: maturalne i ósmokla-
sistów…

- Uczniowie żyją w stresie. Powinni być już po części egza-
minów, a tymczasem wciąż są one przed nimi. Najważniej-
sze jednak, że znamy już terminy. Coraz więcej też wiemy 
o organizacji egzaminów. Wiemy już, że podchodzący do 
testu uczniowie nie będą musieli siedzieć w salach w masecz-
kach. Będzie też więcej komisji – tak aby udało się zacho-
wać zalecane odległości między zdającymi. Sama również 
zadeklarowałam gotowość pracy w zespole nadzorującym. 
Co ważne, uczniowie muszą zadbać o własne przybory do 
pisania, komisja nie będzie mogła mieć zapasowych długo-
pisów. Uczniom pozostaje teraz jak najlepiej przygotować 
się do egzaminu.

- Dziękuję za rozmowę. ro
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Każdy na własną rękę

PRZEJEDŹ 200 KM I WYGRAJ NAGRODY
Aby wziąć udział w rajdach rowerowych, należy w okresie pomię-
dzy 1 maja a 15 września przejechać łącznie minimum 200 km 
na rowerze, przy czym co najmniej połowa pokonanych kilome-
trów musi odbyć się na terenie gminy Sitkówka-Nowiny. Wszyscy, 
którzy wezmą udział w wyzwaniu, otrzymają medal i nagrody. 
Trzy osoby z udokumentowaną największą ilością przebytych ki-
lometrów otrzymają dodatkowe nagrody, a spośród osób, które 
prześlą relację z odbytych rajdów w dowolnej technice zostaną 
wyłonieni zwycięzcy w dwóch kategoriach wiekowych: do 15 r. 
ż i powyżej 15 r. ż.

- Choć mierzymy się z epidemią 
koronowirusa, nie chcemy rezygnować 
z wydarzeń, które cieszyły się ogromną 
popularnością wśród naszych mieszkańców. 
Postanowiliśmy, że w tym roku będą mogli 
wziąć w nich udział indywidualnie – mówi 
wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. – 
W maju rozpoczynamy rajdy rowerowe oraz 
sprzątanie gminy. Każdy sam, każdy na własną 
rękę – dodaje

POSPRZĄTAJ SWOJE OTOCZENIE
- W ubiegłym roku po raz pierwszy wspólnie posprzątaliśmy naszą 
gminę. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców udało 
się zebrać kilkadziesiąt worków śmieci – mówi Sebastian Nowacz-
kiewicz.  – W tym roku chcemy zachęcić naszych mieszkańców, 
by zrobili to na własną rękę – wyjaśnia.
Wystarczy, że każdy, kto będzie chciał wziąć udział w wydarzeniu, 
podczas spaceru po gminie Sitkówka-Nowiny zbierze worek śmie-
ci rozrzuconych po okolicy. Gmina zapewnia bezpłatnie rękawi-
ce i worki na śmieci oraz odbierze je po zakończeniu sprzątania.  
Każdy, kto weźmie udział w akcji i opublikuje na swoim profilu 
na Facebooku post pokazujący, że sprząta okolicę i otaguje gminę 
Sitkówka-Nowiny, otrzyma sadzonki kwiatów lub ziół.
Szczegółowe informacje o obu akcjach można znaleźć na stronie 
www.nowiny.com.pl oraz profilu gminy na Facebooku. au
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Tygodnik eMTygodnik 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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9 00
2400

-60%-60%

ŻEL ANTYBAKTERYJNY 125 MLŻEL ANTYBAKTERYJNY 125 ML
ZAW. ALKOHOLU POWYŻEJ 60%ZAW. ALKOHOLU POWYŻEJ 60%
Z ALOESEMZ ALOESEM

MASECZKA CHIRURGICZNAMASECZKA CHIRURGICZNA
TRÓJWARSTWOWATRÓJWARSTWOWA

OCHRONNAOCHRONNA

1 79
5 50

-65%-65%

3 95
7 50

-45%-45%

MASECZKA OCHRONNAMASECZKA OCHRONNA
PAKOWANA JEDNOSTKOWO W WORECZEK FOLIOWYPAKOWANA JEDNOSTKOWO W WORECZEK FOLIOWY

KOLORY: CZARNY / BIAŁY / ZIELONYKOLORY: CZARNY / BIAŁY / ZIELONY

3900
7900

-50%-50%

KONCENTRAT DEZYNFEKUJĄCY 5LKONCENTRAT DEZYNFEKUJĄCY 5L
POZWALA PRZYGOTOWAĆ 50L PŁYNUPOZWALA PRZYGOTOWAĆ 50L PŁYNU

9 95
2400

-60%-60%

MYDŁO ANTYBAKTERYJNEMYDŁO ANTYBAKTERYJNE
POJEMNOŚĆ: 1000 MLPOJEMNOŚĆ: 1000 ML

3400
7900

-55%-55%

MYDŁO ANTYBAKTERYJNEMYDŁO ANTYBAKTERYJNE
POJEMNOŚĆ: 5000 MLPOJEMNOŚĆ: 5000 ML

1050
1700

-35%-35%

RĘKAWICE FOLIOWE 100 SZT.RĘKAWICE FOLIOWE 100 SZT.
DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄDO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

6900
00109

-35%-35%

MASZYNKA DO STRZYŻENIAMASZYNKA DO STRZYŻENIA
WŁOSÓW / BRODYWŁOSÓW / BRODY

24 STOPNIE DŁUGOŚCI CIĘCIA24 STOPNIE DŁUGOŚCI CIĘCIA
AKUMULATOROWAAKUMULATOROWA

2900
5900

-50%-50%

TRYMER / GOLARKATRYMER / GOLARKA
KOLORY: CZARNY / NIEBIESKI / CZERWONYKOLORY: CZARNY / NIEBIESKI / CZERWONY
WYMIENNY AKUMULATOR / NASADKAWYMIENNY AKUMULATOR / NASADKA

1 95
4 50

-55%-55%

RĘKAWICZKI OCHRONNERĘKAWICZKI OCHRONNE
ANTYPOŚLIZGOWEANTYPOŚLIZGOWE
SZEROKI ŚCIĄGACZSZEROKI ŚCIĄGACZ

1 95
7 70

-75%-75%

RĘKAWICZKI OGRODOWERĘKAWICZKI OGRODOWE
DUŻY WYBÓR WZORÓW I KOLORÓWDUŻY WYBÓR WZORÓW I KOLORÓW

2900
6900

-55%-55%

ZESTAW DO NAWADNIANIAZESTAW DO NAWADNIANIA
GENERATOR MGIEŁKI WODNEJGENERATOR MGIEŁKI WODNEJ
10 METRÓW / 10 DYSZ / SZYBKOZŁĄCZKA10 METRÓW / 10 DYSZ / SZYBKOZŁĄCZKA

9 00
1400

-35%-35%

MOSKITIERA 130x150 CMMOSKITIERA 130x150 CM
TAŚMA RZEPOWA 6,6 MTAŚMA RZEPOWA 6,6 M
KOLORY: CZARNY / BIAŁYKOLORY: CZARNY / BIAŁY
DOSTĘPNE TAKŻE INNE WYMIARYDOSTĘPNE TAKŻE INNE WYMIARY

1 50
4 90

-70%-70%

KIESZONKOWY NOŻYKKIESZONKOWY NOŻYK
AUTOMATYCZNIE CHOWANE OSTRZEAUTOMATYCZNIE CHOWANE OSTRZE

7 00
1400

-50%-50%

RĘKAWICE / PAZURKI / GRABIERĘKAWICE / PAZURKI / GRABIE
DO PRAC OGRODOWYCHDO PRAC OGRODOWYCH

O
FER

TA
 W

A
ŻN

A
 O

D
 1

0
.0

5
.2

0
2

0
 D

O
 2

4
.0

5
.2

0
2

0
 LU

B
 D

O
 W

YC
ZER

PA
N

IA
 ZA

PA
SÓ

W

3 90
9 00

-55%-55%

LAMPA SOLARNALAMPA SOLARNA
WYSOKOŚĆ: 37 CMWYSOKOŚĆ: 37 CM
DIODA LEDDIODA LED


