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

Truskawki drogie…
Choć truskawkowy sezon jeszcze na dobre się 
nie rozpoczął, na targowiskach i w niektórych 
marketach na półkach pojawiają się już te let-
nie owoce. Kuszą kolorem, lecz ich ceny zwa-
lają z nóg: za polskie truskawki trzeba zapłacić 
nawet 30 złotych za kilogram. Tańsze są owoce 
z importu – holenderskie i greckie truskawki 

Urodziny świętego 
Jana Pawła II w Radiu eM Kielce
W poniedziałek, 18 maja, przypada setna rocznica uro-
dzin świętego Jana Pawła II. W tym dniu Radio eM 
Kielce wraz z Fundacją im. Stefana Artwińskiego zapra-
sza na transmisję debaty pod tytułem: „Karol Wojtyła. 
Papież – Pielgrzym – Człowiek”. Początek o godzinie 
16. Uczestnikami będą: ks. prof. Rafał Dudała, rektor 
kościoła akademickiego św. Jana Pawła II w Kielcach, 
prof. Jerzy Gapys, historyk z Uniwersytetu Jana Pawła 
II oraz Artur Sobolewski z Politechniki Świętokrzyskiej. 
O godz. 18.30 rozpocznie się transmisja Mszy Świę-
tej z kościoła św. Jana Pawła II w Kielcach. Będzie jej 
przewodniczył ks. biskup Andrzej Kaleta. Zapraszamy 
do wspólnego przeżywania setnych urodzin świętego 
Jana Pawła II.  /KB/

Podziękujmy papieżowi
#ThankYouJohnPaul2 – to hasztag, pod którym 
w mediach społecznościowych możemy podzię-
kować św. Janowi Pawłowi II. Pomysł wiąże się 
z setną rocznicą urodzin papieża, którą będzie-
my obchodzili 18 maja. „Zachęcam do wzięcia 
udziału w inicjatywie z hasztagiem #Than-
kYouJohnPaul2. Polega ona na publikacji w me-
diach społecznościowych wpisów, zdjęć czy krót-
kich filmików z podziękowaniami dla świętego 
Jana Pawła II” – mówi abp Stanisław Gądecki, 
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. 
Dzięki ogólnoświatowej inicjatywie #Than-

Są najlepsi!
Centrum Kształcenia Zawodowego CK Technik 
zajęło pierwsze miejsce w internetowym kon-
kursie Top Inwestycje Komunalne 2020, orga-
nizowanym przez serwis Portal Samorządowy. 
Według liczby podanej na stronie organizatora 
konkursu na CK Technik głosowało 2903 inter-
nautów. Centrum rywalizowało o zwycięstwo 
z udrożnieniem szlaku wodnego na Kanale Gi-

Ogród już czynny
Kielecki Ogród Botaniczny kwitnie i od piątku 
można się o tym przekonać na własne oczy. 
W tym roku po raz pierwszy został cały udo-
stępniony odwiedzającym. Zmienią się też dni 
i godziny otwarcia oraz ceny biletów. Pierwot-
nie mieliśmy wejść do Ogrodu już 1 maja, ale 
na przeszkodzie stanęły obostrzenia związane 
z pandemią koronawirusa. Teraz jednak jed-
na z największych atrakcji w Kielcach może 
działać normalnie. – W tym miesiącu ogród 
będzie czynny od godziny 10 do 18. Być może 
w czerwcu przedłużymy ten czas do godziny 
20, ale wszystko zależy od sytuacji epidemiolo-
gicznej. Zwiedzać możemy tylko indywidualnie, 
odstępujemy od zajęć edukacyjnych i z prze-
wodnikiem. Wprowadzamy limit do tysiąca 

Zakładaj maseczkę!
Już miesiąc, od 16 kwietnia, obowiązuje nakaz 
zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej 
– dotyczy on miejsc publicznych, a także niektó-
rych zakładów pracy i sklepów. Wygląda jednak 
na to, że poluzowaliśmy samodyscyplinę, bo 
wielu z nas rezygnuje z zakładania maseczki. Jak 
wyjaśnia Artur Majchrzak z zespołu prasowego 
świętokrzyskiej policji, można za to zostać uka-
ranym mandatem, a nawet stanąć przed sądem. 
– W obecnej sytuacji dla dobra nas wszystkich 
powinniśmy zachowywać się odpowiedzialnie 

kYouJohnPaul2 – „Dziękuję Ci Janie Pawle II” 
– internauci stworzą wirtualny tort urodzinowy 
w mediach społecznościowych.  /mł/

i zasłaniać usta i nos. Złamanie tego przepisu 
jest wykroczeniem, więc w razie policyjnej kon-
troli można otrzymać mandat nawet do pięciu-
set złotych – tłumaczy Artur Majchrzak.  /ar/

osób, więc myślę, że każdy zostanie wpusz-
czony. Obowiązują maseczki, tak jak w innych 
miejscach publicznych. Przy kasie i w toalecie 
będą płyny do dezynfekcji rąk – informuje Ka-
tarzyna Socha, kierownik ogrodu.  /pin/

życkim, które uzyskało 2586 głosów, i z halą 
sportowo–widowiskową w Suwałkach – 1987 

głosów. Konkurs Top Inwestycje Komunalne 
organizowany jest od dziewięciu lat przez ser-
wis Portal Samorządowy. Jego cel to wskazanie 
skali inwestycji komunalnych i ich znaczenia 
dla rozwoju gospodarki, regionu i mieszkań-
ców. W finale plebiscytu znalazło się dziesięć 
obiektów z całej Polski, prowadzonych przez 
samorządy lub podmioty, w których mają one 
udziały.  /bk/
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Dom w siedem dni
Budowa tradycyjnego domu jest długotrwała 
i kosztowna. Inaczej sprawy się mają w przy-
padku domów prefabrykowanych. – Cały proces 
ich powstawania odbywa się na hali. Na miej-
sce budowy przywożone są już gotowe moduły, 
z których trzeba złożyć dom. Trwa to siedem dni. 
Domy te są przede wszystkim dużo cieplejsze 
i powstają z lepszych materiałów niż tradycyjne. 
Wyróżnia je również technologia oraz energo-
oszczędność – mówi Leszek Balcerzak, właściciel 
firmy Balker. Firma zaprasza do obejrzenia po-

Koniec III ligi 
W tym tygodniu zapadnie decyzja w sprawie 
sezonu w III lidze piłkarskiej. Ten zostanie zakoń-
czony, z uwzględnieniem dotychczasowych ko-
lejek, ale bez spadków. Drużyny z województwa 
świętokrzyskiego grają w grupie IV, którą zarzą-
dza Lubelski ZPN. Sytuacja w niej jest arcycieka-
wa. Rywalizacja została przerwana po 19. z 34. 
serii gier. Na czele znajdują się Hutnik Kraków 

Europoseł wspomógł
Ponad 2,5 miliona złotych z Funduszu Sprawie-
dliwości trafiło do świętokrzyskiej służby zdro-
wia dzięki inicjatywie europosła Patryka Jakiego. 
Wsparcie otrzyma jedenaście placówek, m.in. ze 
Skarżyska-Kamiennej, Starachowic, Ostrowca 
Świętokrzyskiego. – Dziękuję lekarzom, pielę-
gniarkom, ratownikom medycznym, salowym, 
sekretarkom medycznym oraz personelowi 
technicznemu i porządkowemu szpitali za ich 
codzienną ciężką pracę. Bardzo się cieszę, że 
mogłem dołożyć kolejną cegiełkę do walki z ko-
ronawirusem – mówi Patryk Jaki.  /wk/

Maseczki od urzędu
W związku z obecną sytuacją epidemiczną Re-
gionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzy-
skiego zrezygnował z realizacji części działań 
projektowych na 2020 rok. Zaoszczędzone w ten 
sposób 185 tysięcy złotych zostało przeznaczone 
na wsparcie świętokrzyskich stowarzyszeń, fun-
dacji oraz zakładów, którym zlecono szycie ba-
wełnianych maseczek ochronnych wielokrotne-
go użytku. Zostały one przekazane w pierwszej 
kolejności do domów pomocy społecznej oraz 
do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kielcach.  /wk/

Pocisk… w pniu drzewa 
Patrol saperski z kieleckiej Bukówki zabezpie-
czył w środę pocisk artyleryjski znajdujący się… 
w pniu drzewa. Niewybuch odnaleziono w miej-

Kontakt z redakcją 41 349 50 23

reklama

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

kazowego domu prefabrykowanego przy ulicy 
Warszawskiej 263 w Kielcach.  /wk/

i Motor Lublin, które mają po 36 punktów. Dru-
żyna z Małopolski prowadzi, bo wygrała bezpo-
średni mecz, Motor ma za to lepszy bilans bram-
kowy. Komu ma za to przysługiwać promocja do 
wyższej klasy rozgrywkowej? O tym zdecyduje 
baraż. Rezerwy Korony Kielce z 34 punktami na 
koncie zajmują 4. miejsce.  /dw/

można kupić nawet za osiem złotych. Jak in-
formuje pani Bożena Ołubiec, mieszkanka gmi-
ny Bieliny, tegoroczne warunki pogodowe nie 
sprzyjają uprawie truskawek. – Wpływ na to 
ma przede wszystkim susza. Teraz, po kilkudnio-
wych deszczach, sytuacja się trochę poprawiła, 
ale pojawiły się przymrozki. Po wtorkowej nocy 
wiele kwiatów przemarzło i jeżeli ktoś nie przy-
krywał truskawek folią, to straty będą naprawdę 
duże – opowiada pani Bożena, która uprawą 
tych owoców zajmuje się od trzydziestu lat. /ar/

scowości Modliborzyce w powiecie opatow-
skim. Duży pocisk o kalibrze 76 milimetrów pod-
jęli saperzy z 31. Patrolu Saperskiego Centrum 
Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. 
– Z relacji gospodarza wynika, że pocisk w okre-
sie powojennym ułożył się w korze wierzby 
i z upływem lat całkowicie wrósł w drzewo. Wy-
jęcie go było bardzo skomplikowane i niebez-
pieczne ze względu na bezpośrednie zagrożenie 
wybuchem – mówi ppor. Ewa Kózka z CPdMZ. 
Zabezpieczony niewybuch został przewieziony 
na poligon w Nowej Dębie i zniszczony.  /mł/
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Sto lat temu, 18 kwietnia 1920 roku, w Wadowicach urodził się Karol 
Wojtyła, syn Karola i Emilii. Rocznica tamtego wydarzenia, choć 
świętowana w nadzwyczajnych okolicznościach, jest wspomnieniem 
największego w dziejach Polaka. Najnowsze ustalenia potwierdzają 
niezwykłe okoliczności przyjścia na świat świętego Jana Pawła IIau
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Sto lat temu
w Wadowicach

Milena Kindziuk w najnowszej książce Emilia i Karol Wojty-
łowie. Rodzice św. Jana Pawła II. – Znany wadowicki położ-
nik i ginekolog powiedział Emilii, że jej ciąża jest zagrożona, 
a ona sama nie przeżyje ewentualnego porodu. Zasugerował 
aborcję. Dotarłam do nowych relacji potwierdzających od-
ważną decyzję Emilii, która postanowiła jednak urodzić 
dziecko – mówi nam autorka biografii rodziców papieża. 
Mimo, że nie było to łatwe, Wojtyłowie szybko zdecydowali 
się na konsultację z innym lekarzem – Samuelem Taubem. 
Ten zgodził się poprowadzić ciążę pacjentki i 18 maja 1920 
roku urodził się zdrowy chłopiec, któremu dano na imię 
Karol. – Przyszedł na świat w niezwykłych okolicznościach. 

Tuż przed setną rocznicą narodzin papieża całą Polskę obie-
gła wiadomość o otwarciu procesu beatyfikacyjnego jego 
rodziców – Karola i Emilii z domu Kaczorowskiej. Z pew-
nością wyniesienie na ołtarze małżeństwa Wojtyłów byłoby 
ogromną radością dla całego Kościoła. Stałoby się również 
potwierdzeniem świętości tych, którzy nie tylko wychowali 
przyszłego następcę świętego Piotra, ale także swoim skrom-
nym i uczciwym życiem świadczyli o Chrystusie.

PAPIEŻ MÓGŁ SIĘ NIE URODZIĆ
Historii potwierdzających heroiczność cnót małżonków jest 
wiele. Jedną z nich, związaną z narodzinami Karola, opisuje 
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INFORMUJE
Od soboty 16 maja 2020 roku zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

• dla autobusów linii 9 zmieni się rozkład jazdy w dni robocze,
• dla autobusów linii 7, 32 i 109 zmieni się rozkład jazdy w dni robocze, soboty i niedziele,

 Godziny odjazdów można sprawdzić na ztm.kielce.pl Ponadto dla autobusów linii 109 będą obowiązywać nowe 
przystanki przy ulicy Poleskiej w Kielcach.
Jednocześnie informujemy, że od poniedziałku 18 maja 2020 roku dla autobusów linii 4 oraz 109 w związku z kolejnym 
etapem łagodzenia restrykcji związanych z panującą pandemią zostaje przywrócony rozkład jazdy obowiązujący jak  
w dni robocze.

Sto lat temu
w Wadowicach

Rodząca syna Emilia przez otwarte okno słyszała śpiew Li-
tanii Loretańskiej z pobliskiego kościoła. Co ciekawe, w jed-
ną z rocznic swoich urodzin święty Jan Paweł II mówił, że 
urodził się między godziną 17 a 18. 58 lat później również 
w tych godzinach został wybrany na papieża – dodaje Milena 
Kindziuk. Wojtyłowie mieli już wówczas syna Edmunda, 
a za sobą smutne doświadczenie śmierci córeczki Olgi, która 
zmarła 16 godzin po urodzeniu. 
– Mieszkali w dosyć trudnych warunkach. Wynajmowali 
mieszkanie przy ulicy Kościelnej w Wadowicach. Nie mieli 
własnej łazienki i wody, po którą trzeba było chodzić do 
studni i dźwigać na górę po krętych schodach. Ten dom 
rodzinny, jak wspominał święty Jan Paweł II, dawał jednak 
dzieciom poczucie bezpieczeństwa i miłości – tłumaczy 
nasza rozmówczyni.

KIELECKI EPIZOD
W naszej świadomości związki świętego Jana Pawła II z Kiel-
cami ograniczają się do jego wizyty w naszym mieście w 1991 
roku. Są one jednak znacznie bogatsze. W 2019 roku na 
ścianie kieleckiego kościoła św. Franciszka z Asyżu umiesz-
czona została wyjątkowa tablica. Upamiętnia ona pobyt 
w Kielcach sierżanta Karola Wojtyły, oficera rachunkowego 
i ojca papieża. – W mieście przebywał 56. Pułk Piechoty 
Austriackiej. Batalion, w którym służył Wojtyła, stacjono-
wał przy ulicy Prostej. Mamy przepustkę wystawioną przez 
władze austriackie dla jego żony Emilii. Dokument został 
opatrzony kielecką pieczęcią z dnia 3 października 1915 
roku – wyjaśnia regionalista Jerzy Osiecki.
Nie jest to oczywiście jedyny związek świętego Jana Pawła 
II z Kielcami. Wystarczy wspomnieć, że jako metropolita 
krakowski bywał w naszym mieście wielokrotnie. Uczestni-
czył w pogrzebie biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka 
w 1963 roku oraz przewodniczył uroczystościom jubileuszu 
800-lecia kieleckiej kolegiaty w 1971 roku. 

PAPIEŻ W KIELCACH
Najważniejszym wydarzeniem związanym ze świętym Ja-
nem Pawłem II była jednak jego wizyta w Kielcach 3 czerw-
ca 1991 roku. – Papież obecny był w bazylice katedralnej 
i zakończył III Synod Diecezjalny. Na obecnym Placu Jana 

Pawła II przewodniczył liturgii z udziałem osób konsekro-
wanych z całej Polski. Odwiedził nasze seminarium i nowy 
dom biskupi – wspomina ksiądz Mirosław Cisowski, ów-
czesny wikariusz parafii katedralnej. 
Ten dzień przyniósł również pamiętną Mszę Świętą w Ma-
słowie, odprawianą podczas potężnej burzy. Papież wygłosił 
wtedy homilię dotyczącą rodziny i życia. „Świat zmieniłby 
się w koszmar, gdyby małżonkowie znajdujący się w trud-
nościach materialnych widzieli w swoim poczętym dziec-
ku tylko ciężar i zagrożenie dla swojej stabilizacji”, mówił. 
Jasne nauczanie dotyczące aborcji znalazło ukoronowanie 
w encyklice Evangelium Vitae: „Dlatego mocą Chrystusowej 
władzy udzielonej Piotrowi i jego Następcom, w komunii 
z biskupami Kościoła Katolickiego, potwierdzam, że bezpo-
średnie i umyślne zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej jest 
zawsze aktem głęboko niemoralnym”.

CZŁOWIEK I GŁOWA KOŚCIOŁA
– Był przede wszystkim człowiekiem, potem kapłanem, na-
stępnie głową Kościoła Powszechnego i Piotrem naszych 
czasów, który kochał Boga i wziął odpowiedzialność za 
swoje powołanie. Oddał siebie samego bez reszty. Nawet 
przy końcu swojego życia, kiedy towarzyszyła mu choroba 
i niedomagania, nie dyspensował się, ale ostatkiem swo-
ich sił świadczył o Chrystusie i dawał świadectwo swojej 
miłości do Boga, Kościoła i człowieka. Codziennie modlił 
się Apelem Jasnogórskim. Kiedy odprowadzaliśmy go do 
sypialni i uchylaliśmy wewnętrzne okiennice, stawał przy 
oknie i krótko się modlił. Następnie udzielał błogosławień-
stwa całemu światu – mówił Radiu eM Kielce arcybiskup 
Mieczysław Mokrzycki, osobisty sekretarz papieża Polaka, 
podczas swojej wizyty w Kielcach.
Powyższy opis doskonale oddaje nie tylko pontyfikat papie-
ża, który z jednej strony jako Ojciec Święty wypełniając swój 
Urząd błogosławił całemu światu, a z drugiej jako człowiek 
zmagał się z chorobą i wszelkimi przeciwnościami. Oddaje 
również życie papieża Polaka, który miał się nie urodzić. 
Dzięki Bogu i odważnej decyzji jego matki możemy dziś 
obchodzić setną rocznicę narodzin świętego Jana Pawła II. 
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Jak ożywić centrum?

Minęło pięć miesięcy od momentu, kiedy Rafał Zamojski, 
manager centrum Kielc, rozpoczął pracę w Urzędzie Miasta. 
W ubiegłym tygodniu przedstawił obszerny raport ze swoich 
działań. Wybraliśmy najciekawsze pomysły.

WIĘCEJ WOONERFÓW
Woonerfy to przestrzenie łączące cechy ulicy i deptaka. Wy-
muszają one na samochodach wolną jazdę, a pieszym po-
zwalają korzystać z całej szerokości ulicy. W Kielcach mówi 
się o woonerfach od kilku lat. Dziś pomysł wraca za sprawą 
wniosku Zamojskiego o powołanie roboczego zespołu, który 
wybrałby ulice lub ich fragmenty, nadające się do przekształce-
nia w woonerfy, oraz przygotowałby projekt urządzenia kilku 
pierwszych.

RYNEK INACZEJ
Zamojski ma też sporo pomysłów na ulepszenie wyglądu ryn-
ku. Chce wzbogacić zieleń oraz ustawić stałe stoiska, na któ-
rych mogłyby być sprzedawane wyłącznie produkty lokalne: 
rękodzieło ludowe, grzyby, jagody, domowe sery itp. Proponu-
je też posadzenie pnączy przy kioskach kwiaciarek, donicach 
i stelażach. Oprócz tego chciałby odtworzyć historyczne słupy 
ogłoszeniowe.

ŚWIĘTA ULIC
Być może już niedługo w kalendarzu imprez pojawią się święta 
kieleckich ulic. W pierwszej kolejności dotyczyłyby one tych 
z najstarszą i najbogatszą historią, jak np. Mała, Duża, Bo-
dzentyńska, Leśna, Wesoła, św. Leonarda. „Na czas trwania 
święta (jeden lub dwa dni) na wyłączonej z ruchu samocho-
dowego ulicy (lub jej fragmencie) rozstawione byłyby: mała 
scena, kiermasz oraz stoły i siedziska dla potrzeb integracyjnej 
biesiady mieszkańców. (…) Elementami święta byłyby: plene-

rowa wystawa o historii ulicy przygotowana przez Muzeum 
Historii Kielc, zwiedzanie z przewodnikiem zakamarków uli-
cy, podwórek, warsztatów rzemieślniczych, specjalna oferta 
gastronomiczna i handlowa rzemieślników i przedsiębiorców 
działających przy świętującej ulicy, specjalna oferta instytucji 
kultury działających przy świętującej ulicy (jeśli takie tam są), 
warsztaty, konkursy, loteria fantowa, pchli targ, kiermasz lo-
kalnego rękodzieła i produktów spożywczych, artyści uliczni, 
katarynki, sztukmistrze, wspólna biesiada uczestników, z kon-
sumpcją produktów przez nich przyniesionych (np. domowych 
ciast) i zaoferowanych przez lokale gastronomiczne działające 
przy ulicy”, czytamy w raporcie.

RESTAURACJA PRZY KINIE I MURALE
To kolejna propozycja, która od pewnego czasu przewija się 
w dyskusji publicznej. Rafał Zamojski zwrócił się do prezy-
denta Kielc o wyrażenie zgody na dobudowę na zapleczu kina 
Moskwa lekkiej ażurowej konstrukcji restauracyjnej, zgodnie 
z przedstawioną miastu koncepcją. Artystyczne murale na-
tomiast mogłyby znacznie poprawić estetykę centrum Kielc. 
Obecnie trwają w tej sprawie rozmowy z dyrekcją Instytutu 
Sztuk Wizualnych Wydziału Sztuki UJK.

APLIKACJA MIXED REALITY
Rafał Zamojski jest po rozmowach z pochodzącym z Kielc 
artystą Dariuszem Makarukiem, jednym z najlepszych na 
świecie specjalistów od video mappingu. Zaproponował on 
przeznaczoną dla śródmieścia Kielc aplikację typu mixed reality 
(rozszerzonej rzeczywistości, w której każdy może uczestniczyć 
za pośrednictwem swojego smartfona), również w wersji po-
łączonej z video mappingiem. Aplikacja, która miałaby wbu-
dowanych wiele elementów edukacyjnych (np. nakierowując 
telefon na tabliczkę z nazwą ulicy można sprawić, że przemówi 
jej patron, wyświetlą się jego dzieła w wersji 3D, zabrzmią jego 
kompozycje), pomogłaby ściągnąć do śródmieścia Kielc mło-
dzież (choć nie tylko). Dzięki niej Kielce stałyby się znane i po-
zytywnie kojarzone i w Polsce, i poza nią. – Jestem świadomy 
sytuacji budżetowej miasta, jeżeli jednak mamy przeznaczać 
jakieś środki na promocję Kielc, to właśnie na takie projekty 
– podkreśla Rafał Zamojski. 
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Święta ulic, specjalna aplikacja, która pozwoli na 
zwiedzanie miasta w technologii virtual reality, nowe 
murale i restauracja przy kinie Moskwa – to kilka 
z wielu propozycji managera Kielc na ożywienie 
centrum
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JEST POTRZEBA JEST DZIAŁANIE. 
DECYZJA PODPISANA
29 kwietnia przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego: marszałek województwa Andrzej Bętkowski, 
wicemarszałek Renta Janik oraz wicemarszałek Marek Bogusławski, 
oficjalnie podpisali decyzję o dofinansowaniu projektu „Stop wiru-
sowi!” ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Liderem programu jest Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego, a partnerem Departament Zdrowia Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. – Celem projektu 
jest zapewnienie bezpieczeństwa kadrze placówek ochrony zdrowia 
podlegających samorządowi województwa świętokrzyskiego – po-
informował marszałek Andrzej Bętkowski.

DOPOSAŻĄ PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA
W ramach projektu wsparcie otrzymają: Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Kielcach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze, 
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Świętokrzyskie Cen-
trum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze oraz Świętokrzyskie Centrum 
Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.
Skala przedsięwzięcia będzie ogromna. – W projekcie przewidziano 
zakup między innymi kilku milionów rękawiczek jednorazowych, wie-
le tysięcy sztuk opakowań płynów do dezynfekcji rąk, podłóg i ścian, 
tysiące zestawów odzieży ochronnej i kombinezonów dla lekarzy i pie-
lęgniarek. To tylko krótki wycinek długiej list zakupów dla poszcze-
gólnych jednostek – wymienia wicemarszałek Renata Janik, która już 
dziś zapowiada, że w ramach projektu za pośrednictwem prasy i stacji 
radiowych będą też prowadzone działania edukacyjno-informacyjne 
skierowane do mieszkańców województwa, z zakresu profilaktyki roz-
przestrzeniania się koronawirusa. Uruchomiony też został kryzysowy 
numer telefonu dla mieszkańców.

BĘDZIE WIĘCEJ TESTÓW 
NA OBECNOŚĆ WIRUSA SARS-COV-2
Projekt obejmie także Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 
w Podzamczu Chęcińskim. Będą wykonywanie tu testy w kierunku 
koronawirusa u personelu medycznego, a także mieszkańców woje-
wództwa świętokrzyskiego. W ciągu dziesięciu miesięcy ma być prze-
badane 16 tysięcy próbek.

***
Realizacja projektu trwa od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.  

Rusza jeden z największych projektów 
samorządu województwa świętokrzyskiego

Zakup środków ochrony osobistej i płynów do 
dezynfekcji dla szpitali wojewódzkich oraz pogotowia, 
a także zwiększona liczba testów na obecność SARS-
CoV-2 dla pracowników medycznych i pacjentów - to 
główne założenia projektu samorządu województwa 
świętokrzyskiego „Stop wirusowi! Zapobieganie 
rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie 
świętokrzyskim”. Zarząd Województwa zdecydował 
o dofinansowaniu realizacji zadania ze środków 
Unii Europejskiej. Wartość programu to 32,5 miliona 
złotych!

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

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

oraz na stronie www.swietokrzyskie.pro 

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

na lata 2014-2020

    

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

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

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

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

oraz na stronie www.swietokrzyskie.pro
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nasze sprawy

Hania 
wciąż walczy

Po trzecim cyklu chemioterapii Hania miała bardzo duże 
problemy, spowodowane efektami ubocznymi leczenia. 
„Wiemy, że zapewne trudno Wam sobie to wyobrazić co 
czuje matka w momencie, kiedy patrzy na swoje dziecko, 
które leży z zamkniętymi i spuchniętymi oczami, a łzy, które 
lecą, mają pomarańczowy kolor i zastygają niczym strupki; 
usta są we krwi, a wszystko to efekt ciężkiej chemii, która 
skumulowała się w jej organizmie w ciągu trzech cykli. Wte-
dy człowiekowi odechciewa się wszystkiego i zastanawiasz 
się, jaki to wszystko ma sens” – napisali rodzice.

WRESZCIE POZA SZPITALEM!
Pandemia koronawirusa również w USA przyniosła obo-
strzenia, a co za tym idzie nowe wyzwania dla rodziców 
Hani. „Cały okres Świąt spędziliśmy na intensywnej terapii, 
oddzielnie, bo od jakiegoś czasu, ze względu na nową poli-
tykę szpitala związaną z koronawirusem, tylko jedno z nas 

może być z Hanią. Każdy dzień przynosił nowe komplikacje, 
z którymi musieli się zmierzyć lekarze, a przede wszystkim 
Hania. Ale dzięki Bogu, po kilku tygodniach, udało nam się 
wyjść na prostą, wyniki Hani zaczęły się poprawiać, przez co 
mogliśmy wrócić na ostatnie, 12 piętro oddziału onkologii”.
Rodzice małej wojowniczki poinformowali również, że 
po raz pierwszy od pół roku dziewczynka opuściła szpital: 
„Po raz pierwszy od listopada 2019 roku, kiedy to jeszcze 
w Polsce trafiliśmy do szpitala, udało nam się wyjść razem 
z Hanią do naszego pokoju w pensjonacie Ronald McDonald 
House. Od poniedziałku 4 maja jesteśmy w końcu razem 
poza szpitalem, we trójkę, pierwszy raz od ponad pół roku”.
Teraz dziewczynka wzmacnia się przed kolejnym etapem 
leczenia, którym będą trzy cykle autoprzeszczepu: „Hania 
zacznie go już w czwartek, 14 maja. Niestety, ale chemio-
terapia, przez którą tak bardzo cierpiała do tej pory, jest 
niczym wobec tego, co czeka ją podczas autoprzeszczepu na 
oddziale transplantologii. Gdy otrzymaliśmy do podpisania 
niezbędne dokumenty i lekarze wyjaśnili nam, na czym to 
wszystko dokładnie polega, uświadomiliśmy sobie, że teraz 
Hania wkracza w najważniejszy, ostatni fragment swojego 
leczenia, który niestety niesie ze sobą tyle samo szans, jak 
i zagrożeń. Ale wiemy, że to jej jedyna, ostatnia szansa, a Ona 
jest bardzo silna i ma za sobą ogromne wsparcie, jakim dla 
niej jesteście. Dlatego też zrozumcie nas, że nie zdajemy 
relacji często, bo czas w szpitalu z chorym dzieckiem płynie 
inaczej, a dla nas, rodziców, to bardzo ciężki okres i każdego 
dnia walczymy ze sobą, by myśleć pozytywnie. Bo gdzieś za 
nami wciąż pojawia się to samo pytanie, dlaczego spotkało 
to Hanię?”.

„JESTEŚMY TU DLA PAŃSTWA”
W poście pojawiło się również kilka słów od administra-
torów stron „Wielka walka małej Hani” oraz „Licytacje dla 
Hani Terleckiej”: „Kochani, prowadzenie tej strony od po-
czątku jej istnienia dawało nam dużo radości i satysfakcji. 
Nie ukrywamy, że jej administrowanie bardzo angażuje 
emocjonalnie, jesteśmy pewnego rodzaju łącznikiem po-
między rodzicami Hani a jej Armią. Ubieramy dla Was 
w słowa informacje, których przekazanie niejednokrotnie 
przychodzi rodzicom Hani z ogromnym trudem. Wiele razy 
roniłyśmy przy tym łzy czy to wzruszenia, czy smutku. Nasza 
rola wymaga dużo taktu, delikatności i wrażliwości. Jeste-
śmy tutaj dla Państwa, ale jesteśmy tu przede wszystkim dla 
rodziców Hani – Oli i Bartka, żeby zdjąć im z pleców choć 
jeden mały ciężar”.
Administratorki zaapelowały do osób obserwujących stronę 
o ograniczenie wiadomości prywatnych, w których pojawia-
ją się pytania o stan zdrowia małej kielczanki: „Wynika to 
z dbałości o tę stronę, z szacunku dla jej odbiorców, ale też 
z troski o nas same, o nasze uczucia, emocje i czas. Czas, któ-
ry z przyjemnością poświęcamy na kontakt z Państwem, ale 
którego – jak chyba dziś wszyscy – nie mamy w nadmiarze. 
Robimy to dlatego, że ta strona jest dla Nas ważna, ważni 
są dla nas jej czytelnicy i wreszcie ważni są dla nas Rodzice 
Hani. A najważniejsza jest w tym wszystkim Hania. Dlatego 
prosimy Was o zrozumienie i wsparcie”. au
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Chora na nowotwór Hania Terlecka 
z Kielc zakończyła trzeci cykl 
chemioterapii celowanej, podawanej 
w USA. Jak przyznają rodzice 
dziewczynki, ostatnie tygodnie 
były bardzo trudne, dlatego też 
z informacjami na temat stanu zdrowia 
córki czekali do lepszego momentu
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Odbudujemy Polskie Koleje
Michał Cieślak, poseł Ziemi Świętokrzyskiej 
na Sejm RP opowiada o priorytecie 
Prezydenta RP ws. odbudowy Kolei 
Państwowej i Prezydenckim programie 
odbudowy Kolei Państwowych

Kilka lat temu obiecałam, że zrobię wszystko, aby przywrócić po-
łączenie kolejowe między Kielcami a Buskiem-Zdrojem i dalej na 
Tarnów. Dziś nowoczesne, szybkie i lekkie linie kolejowe są podstawą 
dalszego właściwego rozwoju uzdrowiskowego naszego regionu. To 
okno na świat. Według planów budowy tej szprychy kolejowej podróż 
do Warszawy z Buska-Zdroju wyniesie niewiele ponad godzinę.
Dziś projekt odbudowy dworców kolejowych i przystanków pod pa-
tronatem Pana Prezydenta Andrzeja Dudy to kolejny krok w dobrym 
kierunku. Bardzo dziękuję Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie za 
uznanie właśnie tej trasy jako priorytetowej w naszym województwie. 
Z ogromną satysfakcją przyjąłem decyzję Pana Prezydenta związa-
ną z włączeniem linii kolejowej Busko-Zdrój-Kielce, a w przyszłości 
z przyprawą w kierunku Tarnowa do priorytetów prezydenckiego 
programu. 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE, 
NOWE PRZYSTANKI :
• Busko-Zdrój Miasto.
• Modernizacja przystanków: Stawiany Pińczowskie, Szarbków, 
Grochowiska, Dębska Wola, Nida, Włoszczowice, Kije, Brzeziny.

PROGRAM PRZYSTANKOWY: 
200 PRZYSTANKÓW 
Stan obecny:
• Od 1990 r. długość eksploatowanych linii kolejowych w Polsce 
zmniejszyła się o ok. 7 tys. km. (1990 – około 26 000 km, 2019  
– 19 000 km).
• Ok. 53 proc. gmin w Polsce posiada dostęp do czynnej sieci kolejowej 
(max V=>0 km/h). Zamieszkuje je 30,2 mln osób, czyli 78 proc. lud-
ności całego kraju. Oznacza to, że około 8 mln Polaków zamieszkuje 
gminy, w których nie ma czynnej infrastruktury kolejowej.
• Około 2 mln osób zamieszkuje gminy, które posiadają dostęp do 
czynnej sieci kolejowej, ale z racji braku odpowiedniej infrastruktury 
pasażerskiej pociągi się tam nie zatrzymują.
• Łącznie około 10 mln Polaków ma problemy ze skorzystaniem 
z transportu kolejowego na terenie swojej gminy.
• Problem wykluczenia komunikacyjnego wynika m.in. z celowych 
działań w okresie „transformacji”, polegających na ograniczaniu popy-
tu na transport kolejowy poprzez pogarszanie dostępności stacji i przy-
stanków kolejowych (zamykanie kas, poczekalń, likwidacja torów).
• W ciągu ostatnich 4 lat liczba pasażerów zwiększyła się o prawie 20 
proc. w porównaniu do 2015 r. Oznacza to wzrost o 55 mln pasażerów. 
[2015 – 280 mln pasażerów, 2019 – 336 mln pasażerów]. Od kilku 
lat utrzymuje się tendencja wzrostowa w kolejowych przewozach 
pasażerskich.
• Kolejowy transport pasażerski emituje średnio 3 razy mniej CO2 niż 
transport drogowy oraz ponad 8 razy mniej niż transport lotniczy. Jest 
to najbardziej ekologiczna forma transportu pasażerów.

PROGRAM PRZYSTANEK PREZYDENCKI
• Całościowy koszt budowy/odbudowy/modernizacji 200 przystan-
ków zamknąłby się w kwocie 1 mld zł. Czas trwania Programu to 
lata 2020 – 2025.
• Program będzie zakładał budowę/odbudowę modernizację 200 
przystanków w całej Polsce. 
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wiamy z zawodnikami. Liczę, że pewne sprawy organizacyj-
ne, finansowe i właścicielskie unormują się w odpowiednio 
szybkim czasie. Wtedy wiele problemów zostanie rozwiąza-
nych. Wszystko jest na naprawdę dobrej drodze – uspokaja 
Bartoszek.
Jak twierdzi szkoleniowiec, żaden z piłkarzy nie sugerował, 
że chciałby zarabiać większe pieniądze: – Zawodnicy mają 
umowy do końca sezonu. Liczę, że wypełnią je do końca 
na dotychczasowych warunkach, nawet jeśli trzeba będzie 
grać dłużej.
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, swoją przygodę 
z Koroną zakończyli Ivan Marquez i Rodrigo Zalazar (roz-
wiązanie umowy z winy zawodników), Wato Arweladze 
i Nemanja Miletić (rozwiązanie kontraktów za porozumie-
niem stron) oraz Daniel Dziwniel (zerwanie umowy z winy 
klubu). O rozstaniu z ostatnią dwójką Korona jeszcze ofi-
cjalnie nie poinformowała.

***
Restart PKO Ekstraklasy zaplanowano na 29 maja. Korona 
w pierwszym meczu po przerwie zagra na wyjeździe z Wisłą 
Płock (poniedziałek, 1 czerwca, godz. 18). Podopieczni Ma-
cieja Bartoszka na jedenaście kolejek przed końcem zajmują 
14. miejsce z pięciopunktową stratą do bezpiecznej strefy. 
Sytuacja wokół klubu jest daleka od ideału, ale w Kielcach 
już nie raz przekonywaliśmy się, że im gorzej było w kwe-
stiach organizacyjnych i finansowych, tym lepiej drużyna 
spisywała się na boisku. Niech tak będzie i tym razem... 

Im gorzej, tym… lepiej?

 „Żółto-czerwoni” są w treningu od półtora tygodnia. 
Z powodu długiego czasu oczekiwania na wyniki badań 
na obecność koronawirusa, do zajęć przystąpili najpóźniej 
ze wszystkich zespołów. W międzyczasie powstało kilka nie-
potrzebnych teorii spiskowych, które wprowadziły spory 
niepokój. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, a kiel-
czanie okazali się zdrowi, podobnie jak inni piłkarze elity. 
– Podchodzimy do wszystkiego odpowiedzialnie i solidar-
nie. Stosowaliśmy się do ustaleń. W efekcie wróciliśmy do 
zajęć ostatni. W pierwszej kolejce jednak gramy na końcu, 
więc wszystko się wyrównało – mówi Maciej Bartoszek. 
– Zdajemy sobie sprawę, że czasu na przygotowania jest 
mało, ale nie mieliśmy na to wpływu. Każdą godzinę wyko-
rzystamy najlepiej, jak potrafimy – przekonuje jego asystent, 
Kamil Kuzera. 
Piłkarze cieszą się z powrotu do treningów. – Podczas kwa-
rantanny brakowało nam piłki. Dawno nie mieliśmy takiej 
przerwy, bo podczas wakacji zawsze można było trochę 
pokopać. Czas, kiedy musieliśmy siedzieć w domach, był 
dla nas przytłaczający. Na szczęście wszystko już za nami – 
zapewnia Matusz Spychała, prawy obrońca Korony.

PROBLEMÓW NIE BRAKUJE
W Koronie ciągle nieuregulowanych zostaje kilka kwestii. 
Nie wszyscy zawodnicy przystali na obniżkę wynagrodzeń, 
dodatkowo piłkarze mają zaległości w wypłatach, sięgają-
ce lutego. Wciąż nie wiadomo, w jakim składzie przyjdzie 
„żółto-czerwonym” kończyć sezon, bo 30 czerwca wygasają 
kontrakty aż dwudziestu zawodników. – Cały czas rozma-

Za dwa tygodnie piłkarze PKO Ekstraklasy ponownie wybiegną na boiska. Korona 
Kielce ma jedenaście kolejek, aby zapewnić sobie utrzymanie w elicie. Wokół 
klubu jednak piętrzą się problemy. – Zostawiamy je poza szatnią – zapewnia 
Maciej Bartoszek, trener Korony
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Czyste Powietrze 2.0 łatwiej i szybciej

– Weszły w życie ułatwienia, które mają zwiększyć dostęp-
ność programu „Czyste Powietrze”. O jakie zmiany konkretnie 
chodzi? 

– Z inicjatywy ministra klimatu Michała Kurtyki oraz Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, przy współpracy wojewódzkich funduszy, otwie-
ramy drugą wersję programu „Czyste Powietrze”. Do tej 
pory wnioski były rozpatrywane w ciągu 90 dni roboczych, 
obecnie termin został skrócony do 30 dni kalendarzowych. 
Wniosek, który teraz obowiązuje, ma dziewięć stron, po-
przedni miał ich 17. Ta zmiana to reakcja na problemy be-
neficjentów z wypełnianiem wniosku. Zmniejszyła się też 
liczba zaświadczeń i dokumentów, które zostały zastąpione 
oświadczeniami. Ważną zmianą jest również możliwość in-
tegracji programu „Czyste Powietrze” z programem „Mój 
Prąd”. Beneficjent będzie mógł uzyskać pięć tysięcy złotych 
dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez koniecz-
ności składania dwóch osobnych wniosków. Oczywiście, 
jeśli ktoś zechce skorzystać tylko z programu „Mój Prąd”, 
będzie mógł to zrobić, składając aplikację do Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
tak jak do tej pory. Dodatkowo w nowej edycji programu 
będą promowane ekologiczne źródła ciepła. Dodatkowa 
punktacja i środki zostaną przyznane na pompy ciepła oraz 
fotowoltaikę. 

– Na jaką kwotę wsparcia mogą liczyć beneficjenci i na co 
mogą przeznaczyć pieniądze? 

– Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofi-
nansowania otrzymają wsparcie do 20 tysięcy złotych. Jeżeli 
inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, 
czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tysięcy zło-
tych. Jeśli natomiast instalowane są panele fotowoltaiczne, 
to łączna dotacja sięgnie nawet 30 tysięcy złotych. Wspar-
cie jest przeznaczone na dofinansowanie wymiany starych 
i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, spełniające 
najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac 
termomodernizacyjnych budynku. 

– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej chce mocniej zaangażować samorządy we współpracę. 
Na czym ta współpraca będzie polegała? 

– Chcemy dotrzeć do osób mniej zamożnych, a to dla nas 
jest dosyć trudne. Współpraca z samorządami powinna 
nam w tym pomóc, ponieważ mają one dane z miejskich 
i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Odchodzimy też 
od tabeli dochodowej. Teraz będą obowiązywać tylko dwa 
progi – 1 400 złotych na osobę dla gospodarstw wieloro-

Osoby, które chcą skorzystać 
z rządowego programu „Czyste 

Powietrze”, zrobią to łatwiej niż do 
tej pory. Wnioski mają być prostsze, 

a wypłaty szybsze. Jak dotąd 
mieszkańcy regionu świętokrzyskiego 

złożyli ponad 8200 aplikacji 
i otrzymali ponad 130 milionów 
złotych dotacji z tego programu
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dzinnych i 1 960 złotych dla jednoosobowych. Sądzimy, że 
dzięki tym zmianom będziemy mieli o sto procent więcej 
wniosków niż w roku ubiegłym. 

– Z Funduszem współpracuje także PGNiG. Co ta współpraca 
powinna dać? 

– Chcemy wiedzieć, gdzie już są instalacje sieci gazowych. 
Część mieszkańców korzysta z gazu tylko przy użytkowa-
niu kuchenek gazowych, natomiast ogrzewa dom starymi 
kocącymi piecami, które zamierzamy wyeliminować. 

– Program jeszcze przed zmianami cieszył się sporym zainte-
resowaniem w naszym województwie…

– Do Funduszu wpłynęło ponad 8200 wniosków na łącz-
ną kwotę blisko 200 milionów złotych. Wypłaciliśmy już 
ponad 50 milionów złotych mieszkańcom województwa 
świętokrzyskiego. W naszym regionie nie ma miejscowości, 
w której mieszkańcy nie skorzystaliby z programu „Czyste 
Powietrze”. Staramy się też jak najszybciej wypłacać przy-
znane dotacje. 

– W jaki sposób można składać wnioski?

– Osobiście w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Kielcach lub za pośrednictwem 
gmin, które zawarły z Funduszem porozumienie, a także 
drogą elektroniczną poprzez Portal Beneficjenta dostępny 
na stronie internetowej Funduszu lub poprzez serwis gov.pl. 
Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywa-

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego 
celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie 
lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wpro-
wadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. 
Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów 
na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające 
najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych 
prac termomodernizacyjnych, by efektywnie zarządzać 
energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środo-
wisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki 
oszczędnościom finansowym.
Program adresowany jest do osób fizycznych będących 
właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach 
jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną 
księgą wieczystą.
Jaka jest maksymalna kwota dotacji?
Korzystając z programu zyskuje się zwrot części ponie-
sionych kosztów. Maksymalny poziom dotacji jaki będą 

mogli uzyskać beneficjenci uprawnieni do podstawowego 
poziomu dofinansowania to kwota 30 tys. zł. a w przy-
padku wnioskodawców mniej zamożnych to nawet  37 
tys. zł. Nie będzie można uzyskać dofinansowania na 
przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dota-
cji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek ten jednak 
nie będzie dotyczył przedsięwzięć, w zakresie których jest 
zakup i montaż źródła ciepła. 
Program przewiduje dofinansowanie między innymi na:
•  wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na pali-

wa stałe) na nowe źródeł ciepła, spełniające wymagania 
programu,

• docieplenie przegród budynku,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
•  instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów sło-

necznych i instalacji fotowoltaicznej)
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

Tygodnik eM
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nia wniosków o dofinansowanie zawarte są w regulaminie 
naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ra-
mach programu.

- Dziękuję za rozmowę. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
25-155 Kielce, Aleja księdza Jerzego Popiełuszki 41 / tel. sekretariat: 041-366-15-12, 041-333-52-20
tel. biuro obsługi: 041-333-52-21 
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W ROCZNICĘ MAJOWEJ KONSTYTUCJI

Złożeniem wspólnego wieńca w imieniu spo-
łeczeństwa województwa świętokrzyskiego 

zakończyły się obchody Święta Konstytucji 3 
Maja, które zorganizował wojewoda Zbigniew 
Koniusz.
Uroczystości, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami związanymi z pandemią koronawirusa, 
odbyły się w formie kameralnej. Po mszy świętej 

w kościele garnizonowym, hołd twórcom ma-
jowej konstytucji oddano przed pomnikiem 
Staszica w kieleckim parku miejskim. - Kon-
stytucja 3 Maja stała się na tamte czasy pew-
nym drogowskazem, mapą, po której powinno 
się kroczyć, aby budować państwo. I taką mapą 
konstytucja powinna również być dziś. Pamiętaj-
my jednak o tym, że aby mapa nadawała się do 
tego, by z niej korzystać - musi być aktualizowana 
– mówił wojewoda.
2 maja, z okazji Dnia Flagi RP, oddano hołd 
naszym barwom narodowym. Przed gmachem 
urzędu wojewódzkiego odbyła się uroczystość 
wciągnięcia na maszt flagi państwowej. Wcze-
śniej, w kieleckim kościele św. Franciszka z Asy-
żu, wojewoda uhonorował inicjatorów ustano-
wienia barw narodowych. W 1831 roku sejm 

Królestwa Polskiego zdecydował, że „Kokardę 
Narodową stanowić będą kolory herbu Króle-
stwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
to jest kolor biały z czerwonym”. W 2001 roku, 
z okazji 170. rocznicy ustanowienia barw naro-
dowych, w kościele została odsłonięta pamiąt-
kowa tablica. Inicjatorami tego wydarzenia byli 
urząd wojewódzki oraz kielecki oddział Związku 
Piłsudczyków.

DLA OCHRONY ŻYCIA I ZDROWIA

Osiem nowoczesnych ambulansów trafi do 
zespołów ratownictwa medycznego w re-

gionie świętokrzyskim. Wojewoda Zbigniew Ko-
niusz przekazał sprzęt zakupiony przy wsparciu 
rządowych środków.
Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło na zakup 
każdej karetki po 400 tys. zł: w sumie Święto-
krzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego 
i Transportu Sanitarnego pozyskało dodatkowo 
3 mln 200 tys. zł z budżetu państwa. Pozwoli to 
w znaczący sposób podwyższyć standard tabo-
ru samochodowego wykorzystywanego przez 
zespoły ratownictwa medycznego, co w dużym 
stopniu usprawni dojazd do osób w stanach 
nagłego zagrożenia. Nowoczesny sprzęt będzie 
również wykorzystywany w walce z epidemią 
koronawirusa. Pojazdy służyć będą zespołom 

Materiały Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, www.kielce.uw.gov.pl
Redakcja: Biuro Wojewody, 41 342 12 32, sekretariat.bw@kielce.uw.gov.pl

Aktualności Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
ratownictwa medycznego w Łoniowie, Jędrze-
jowie, Chęcinach, Ostrowcu Świętokrzyskim, 
Pacanowie, Kazimierzy Wielkiej, Włoszczowie 
oraz Opatowie. 

WSPARCIE DLA
 ŚWIĘTOKRZYSKICH ROLNIKÓW

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu do spraw 
Rozwoju Wsi odbyło się w urzędzie woje-

wódzkim. Spotkaniu przewodniczył wojewoda 
Zbigniew Koniusz.

Doradczy zespół, który zajmował się będzie 
wspieraniem działalności rolniczej w regionie 
świętokrzyskim, został powołany zarządzeniem 
wojewody. Do jego głównych zadań należy re-
alizacja spraw z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa, 
sadownictwa, skupu płodów rolnych, hodowli, 
spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony 
gruntów czy zaopatrzenia w środki produkcji. 
Zespół zajmie się także m.in. sprawami społecz-
no-zawodowymi organizacji rolników.
Zespół liczy dwudziestu stałych członków – są 
to m.in. przedstawiciele instytucji i organizacji 
rolniczych oraz związanych z rolnictwem, sa-
morządowcy, reprezentanci związków zawodo-
wych. Przewodniczącym zespołu jest wojewoda.
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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

Tygodnik eM Lokalni solidarni




