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

Matury trwają
Jak informuje świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik, blisko dziesięć tysięcy uczniów w re-
gionie zadeklarowało przystąpienie do egzaminu dojrzałości. Maturzyści zmierzyli się już z językiem 
polskim i angielskim na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, a także z matematyką. – Jak co 
roku była rozprawka, tym razem w oparciu o fragment „Wesela” i „Pana Tadeusza”. Jestem dobrej 
myśli – mówi Filip z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. Na uczniów 
czekają egzaminy z biologii, chemii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, historii, informatyki, filozo-
fii i dodatkowych języków obcych.  /wk/
reklama

OFERUJEMY:
• Konsultacje podologiczne
• Pedicure leczniczy
• Usuwanie odcisków i modzeli
• Usuwanie brodawek/kurzajek wirusowych
• Usuwanie szczelin, rozpadlin na piętach
• Usuwanie paznokci dystroficznych/zniekształconych
• Wspomaganie leczenia grzybicy skóry i paznokci
• Terapia wrastających i wkręcających się paznokci – aplikacja klamry
• Rekonstrukcja płytki paznokciowej
• Profilaktyka i pielęgnacja stopy cukrzycowej
• Leczenie wrastających paznokci – kostka Arkady
• Ortozy indywidualne
• Wizyty domowe

Kielce, ul. Robotnicza 1, gabinet 518 (budynek Artmedik)
tel: 690 039 561 oraz 501 361 182

Oddaj swoje stopy w dobre ręce!!!
GABINET 
PODOLOGICZNY I PIELĘGNIARSKI

UJK z nowym rektorem
Profesor Stanisław Głuszek zwyciężył w dru-
giej turze wyborów na rektora Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dotychczas 
pełnił funkcję prorektora uczelni do spraw me-
dycznych. Na co dzień pracuje jako ordynator 
Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Woje-
wódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. – 
Przyjmuję to jako mandat, który stawia przede 
mną bardzo wiele wyzwań i jako zobowiązanie 

do aktywnej współpracy z całą społecznością 
akademicką - mówi rektor elekt. – Będę robić 
wszystko, by nasz uniwersytet zyskał jeszcze 
większy prestiż i zaistniał wyżej w rankingach 
naukowych – dodaje.  /wk/

Spór o działkę
Sprzedaż działki na kieleckich Ślichowicach 
stała się przyczyną sporu między prezydentem 
Bogdanem Wentą, a radnym Prawa i Sprawie-
dliwości Marcinem Stępniewskim. Sprawa 
dotyczy przetargu na działkę usytuowaną 
na kieleckich Ślichowicach.  Zwycięzca miał 
w styczniu wpłacić do kasy miasta 13,5 mi-
liona złotych za nabytą nieruchomość. Urzęd-

nicy, na prośbę przedsiębiorcy, wydłużyli jed-
nak ten termin do końca 2020 roku. Na fakt 
niezawarcia umowy w wyznaczonym terminie 
zwrócił uwagę radny Marcin Stępniewski, 
który przytoczył jeden z przepisów ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, mówiący 
o możliwości odstąpienia przez miasto od za-
warcia umowy w przyszłości. Swoje oświad-
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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

OSP ze wsparciem
Dwadzieścia jednostek OSP z województwa 
świętokrzyskiego otrzymało promesy na zakup 
wozów strażackich z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej.   W sumie do strażnic w regionie trafiło 
dofinansowanie na kwotę ponad 5,3 miliona 
złotych. Jak podkreśla Ryszard Gliwiński, prezes 
instytucji, tak duża liczba pojazdów została do-
finansowana po raz pierwszy. –  Druhowie są 
bardzo szybko na miejscu pożarów czy innych 
niebezpiecznych zdarzeń, dlatego też chcemy, 
żeby mieli jak najlepszy sprzęt i w jak najlep-
szych warunkach  pełnili służbę – dodaje prezes 
Gliwiński.  /mn/

Wiatraczek… inaczej
47. Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultu-
ry Młodzieży Szkolnej odbędzie się w zupełnie 
innej odsłonie, niż poprzednie edycje. Choć 
tegoroczna impreza będzie obfitowała w szko-
lenia oraz warsztaty taneczne i muzyczne dla 
młodzieży z całej Polski, to zabraknie pamiętnych 
koncertów na Kadzielni i kieleckim rynku. – Przy 
obowiązujących wytycznych nie mamy szans 

zorganizować imprez masowych. Pożegnamy 
się też z większością wydarzeń plenerowych 
i z przeglądami konkursowymi. Nie mamy także 
możliwości ugościć uczestników z innych krajów 
czy miast. Będą za to warsztaty, zarówno w for-
mie stacjonarnej, jak i on – line – mówi Tomasz 
Rejmer, Komendant ZHP Chorągwi Kieleckiej. /ar/

Sikora pokieruje MWK
Zarząd województwa świętokrzyskiego po-
wierzył obowiązki dyrektora Muzeum Wsi 
Kieleckiej Tadeuszowi Sikorze, kierownikowi 
Oddziału Dziedzictwa Narodowego w Depar-
tamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Urzędu Marszałkowskiego. Przypomnijmy, że 
dotychczasowy dyrektor placówki, Mariusz Ma-
sny, sam zwrócił się z prośbą o odwołanie go 
ze stanowiska. Złożony wniosek motywował 
względami osobistymi. Dlatego też, do czasu 
wyboru nowego dyrektora, placówką pokieruje 
Tadeusz Sikora, który wcześniej pracował jako 
muzealnik w Muzeum im. Orła Białego w Skar-
żysku-Kamiennej, gdzie przez dwa lata pełnił 
również funkcję p.o. dyrektora.  /wk/

czenie w tej sprawie wydał prezydent Bogdan 
Wenta, który skrytykował radnego za sugestie 
o „podwójnych standardach wobec przedsię-
biorców”, stosowanych przez miasto.  /mł/

Biskup do maturzystów
– Pamiętajcie, nie kto inny, ale Jezus jest Dro-
gą, Prawdą i Życiem – mówił do maturzystów 
biskup Jan Piotrowski podczas Mszy Świętej 
w ich intencji. W swojej homilii podczas Naj-
świętszej Ofiary sprawowanej przy Ołtarzu 
Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej biskup Jan Pio-
trowski zauważył, jak ważne jest odpowiednie 
wprowadzenie człowieka w świat ludzi doro-
słych. – Jeden ze współczesnych kapłanów pi-
sze, że w życiu każdego człowieka przychodzi 

czas ważnych decyzji i wyboru drogi życia. Dla 
wierzących jest to czas rozeznania powołania. 
Pytamy się wówczas: jakie jest moje powołanie 
i czego Bóg ode mnie oczekuje? – mówił pa-
sterz naszej diecezji, który złożył także życzenia 
wszystkim tegorocznym maturzystom. /mł/

Kiedy Komunie?
Wrzesień, październik lub okres wakacyjny za 
zgodą rodziców – to możliwe terminy Pierw-
szych Komunii Świętych w naszej diecezji. 
„W parafiach, gdzie termin I Komunii Świętej 
został ustalony przez proboszcza z rodzicami 
i katechetami na miesiąc wrzesień lub paź-
dziernik, należy go podtrzymać” – czytamy 
w zarządzeniu wydanym przez kielecką Ku-

rię Diecezjalną. Uroczystość może się jednak 
odbyć także w okresie wakacyjnym. „Po dniu 
18 czerwca 2020 r. oraz w miesiącach waka-
cyjnych można w parafiach organizować I Ko-
munię Świętą na wyraźną, pisemną prośbę 
wszystkich rodziców dzieci”. Przypomnijmy, 
wcześniej biskup kielecki wydał dekret, do-
tyczący organizacji Pierwszych Komunii Świę-
tych w okresie powakacyjnym. /mł/
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Fitness mózgu w Kubusiu
Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” zaprasza na nowy 
cykl filmików „Fitness mózgu”, który prowadzi 
aktor Michał Olszewski. – Bohaterem jest trener 

Docenią regionalistów
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego Urzędu Marszałkowskiego rozpoczął 
przyjmowanie wniosków o przyznanie Świę-
tokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza 
Włoszka. Nagroda jest przyznawana za wkład 
w dokumentowanie historii regionu, tworzenie 
wystaw, publikacje oraz za osiągnięcia nauko-
we. Mogą ją otrzymać pracownicy muzeów 
działających na terenie województwa święto-
krzyskiego i posiadających regulamin organi-
zacyjny lub statut uzgodniony z Ministerstwem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wnio-
ski należy składać w biurze podawczym lub 
w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego 
lub przesłać pocztą do 30 czerwca. Szczegóły 
konkursu dostępne są na stronie Urzędu Mar-
szałkowskiego.  /bk/

Parking znów płatny
Wojewódzki Szpital Zespolony wznowił pobiera-
nie opłat za parkowanie na terenie kompleksu. 
Auta osobowe będą wjeżdżać wyłącznie pra-
wym pasem. Środkowy wjazd jest przeznaczony 
dla karetek i innych pojazdów uprzywilejowa-
nych. Z uwagi na trwającą pandemię, kierow-
cy mogą wjeżdżać na teren kompleksu jedynie 
wjazdem głównym. Drugi wjazd, prowadzący 
do Świętokrzyskiego Centrum Neurologii i Cen-
trum Pediatrii pozostaje zamknięty. Wysokość 
opłat nie ulega zmianie. Pierwsze 30 minut, 
które ma być czasem na dowiezienie, bądź ode-
branie pacjenta, jest bezpłatne. Za każdą kolejną 

„Siwy” wrócił do Gdańska 
Mateusz Jachlewski, najbardziej utytułowa-
ny zawodnik w historii PGNiG Superligi,  za-
kończy karierę w Torusie Wybrzeżu Gdańsk. 
Popularny „Siwy” wraca do klubu, w którym 
zaczynał swoją superligową karierę. W 2006 
roku zamienił Gdańsk na Kielce, a w na-
stępnych sezonach zasłużył na miano jednej 
z ikon PGE VIVE, z którym zdobył po jedena-
ście mistrzostw i Pucharów Polski, a w 2016 
roku podniósł w górę trofeum za zwycięstwo 
w Lidze Mistrzów, w której wywalczył również 
dwa brązowe medale. – Jestem chłopakiem 
stąd i zawsze marzyłem o tym, żeby tutaj wró-

Mała retencja po kielecku 
Od 15 czerwca mieszkańcy Kielc mogą składać 
wnioski w pilotażowym projekcie, dotyczącym 
ochrony zasobów wodnych i zatrzymywania 
wód opadowych na terenie miasta. Projekt jest 
skierowany do właścicieli nieruchomości, którzy 
zechcą wybudować na swoich posesjach zbior-
niki lub inne systemy do zbierania wody opa-
dowej. Władze miasta zarezerwowały na ten 
cel w budżecie 80 tysięcy złotych. Maksymalna 
wysokość dofinansowania wynosi 80 procent 
wartości inwestycji, jednak nie może być wyższa 
niż cztery tysiące złotych. Wnioski należy składać 
w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta 
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska 
przy ulicy Strycharskiej 6 /bk/

Jak zagłosować z domu?
Zbliżają się wybory prezydenckie, które od-
będą się 28 czerwca. W związku z pandemią 
każdy z nas ma prawo do oddania głosu ko-
respondencyjnie. Jak to zrobić? Zamiar takiego 
głosowania powinniśmy zgłosić do 16 czerw-

Dermatologia znów pracuje
Klinika Dermatologii Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Kielcach, po kilku tygodniach 
przerwy, wznowiła działalność. Decyzję w tej 
sprawie wydał wojewoda świętokrzyski. Ze-
spół kliniki, tak jak przed pandemią, będzie 
przyjmował pacjentów w stanach ostrych i na 
podstawie skierowań. W celu zachowania 
reżimu sanitarnego pacjenci proszeni są jed-
nak o wcześniejsze umówienie telefoniczne 

Dobre, bo świętokrzyskie
Do końca czerwca można zgłaszać prace pla-
styczne, prezentujące produkty regionalne woje-
wództwa świętokrzyskiego do konkursu „#Do-
bryBoPolski #DobryBoŚwiętokrzyski”. Technika 
jest dowolna, a warunkiem przyjęcia prac jest 
udokumentowanie za pomocą zdjęć trzech eta-
pów pracy. Są to: przygotowanie materiałów, 
praca w trakcie wykonania oraz efekt końcowy. 
Fotografie prac należy opublikować na własnym 
profilu Facebook i oznaczyć hasztagami: #do-
brybopolski oraz #dobryboświętokrzyski. Pliki 
ze zdjęciami wraz z formularzem zgłoszeniowym 
oraz screenem zamieszczonego na Facebooku 
postu należy przesłać także mailem na adres 
konkurs@sejmik.kielce.pl.  /bk/

personalny Michelangelo, który w zabawny, 
dowcipny i ciekawy sposób pokazuje, w jaki 
sposób trenować mózg i uczyć się żonglerki, po-
budzającej w doskonały sposób półkule mózgo-
we. Wspomaga się on różnego rodzaju owoca-
mi i warzywami, przez co zachęca do zdrowego 
odżywiania – mówi Karolina Gregorczyk z Teatru 
„Kubuś”. Nowe odcinki można obejrzeć w każdy 
poniedziałek na Facebooku Teatru i na kanale 
YouTube.  /bk/

godzinę postoju trzeba zapłacić 8 złotych. Szpital 
zachęca jednocześnie do pozostawiania aut na 
parkingu wielopoziomowym /mn/

Kontakt z redakcją 41 349 50 23

pod numerami telefonów 41 36 37 148, 3637 
145, 36 37 152, 3637 155. Dzięki zapisom 
możliwe będzie uniknięcie kumulacji dużej 
liczby osób w obrębie Izby Przyjęć.  /mn/

cić. To idealny moment dla mnie, ale jak sądzę 
także dla klubu – mówi Mateusz Jachlewski, 
który w nowym-starym klubie znowu ma grać 
na środku rozegrania.  /dw/

ca Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach za 
pośrednictwem Urzędu Miasta. W przypadku, 
gdy w dniu wyborów obowiązuje nas kwa-
rantanna, termin przedłuża się do 23 czerw-
ca,  a jeśli kwarantanna rozpoczęła się po 23 
czerwca, zgłoszenia możemy dokonać do 26 
czerwca Można to zrobić ustnie i pisemnie za 
pośrednictwem Urzędu Miasta albo w formie 
elektronicznej jeśli posiadamy profil zaufany. 
Więcej informacji na em.kielce.pl /mł/
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Kieleckie jakie cudne
Te wakacje będą inne niż wszystkie. Wyjazdy za granicę, choć będą możliwe, 
niewielu z nich skorzysta. Miliony osób spędzi swój urlop w Polsce, na nowo 
odkrywając jej piękno. A przecież każdy region kryje w sobie coś niezwykłego, 
również nasz, świętokrzyski 

zowanych przestrzeni. Rozkwit przeżyje turystyka aktywna, 
atrakcje trochę mniej znane lub odkrywane na nowo. To jest 
dla naszego regionu prawdziwa szansa - stwierdza.

REGIONALNE SAFARI
Z danych ROT wynika, że w minionym roku turyści najchętniej 
jeździli do Bałtowa - odwiedziło go ponad 450 tysięcy osób. Ten 
wynik nie dziwi, oferta kompleksu jest przecież stale powiększa-
na i urozmaicana. W tym sezonie również nie zabraknie nowości. 
- „Bałtów aktywnie” to nowy projekt mający na celu zachęce-
nie naszych turystów nie tylko do zwiedzania kompleksu, ale 
również terenów sąsiadujących. Dlatego też postanowiliśmy 
uruchomić wypożyczalnię kajaków i rowerów, a także sprzętu 
do wspinaczki skałkowej - mówi Monika Pękala z działu mar-
ketingu Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego.
Na terenie obiektu działają już wszystkie stałe atrakcje: park roz-
rywki, kino 5D, park dinozaurów, park historyczny, oceanarium, 
wioska słowiańska, a także zwierzyniec dolny i górny, którego 
zwiedzanie będzie się odbywało nieco inaczej niż dotychczas. 
-  Zwierzyniec bałtowski górny, do odwołania, będzie działał 
w nietypowej formie safari. Turyści będą wjeżdżać na jego te-
ren własnymi samochodami i podziwiać dzikie zwierzęta z ich 
wnętrza - opowiada Pękala.
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Pandemia zmieniła plany nie tylko osobom kochającym po-
dróże, przede wszystkim pokrzyżowała je ludziom utrzymu-
jącym się z turystyki. - Branża turystyczna jest tym sektorem 
gospodarki, który pierwszy odczuł pojawienie się pandemii 
i zapewne jako ostatni podniesie się z kryzysu - mówi Piotr 
Dwurnik, dyrektor regionalny Izby Gospodarczej Hotelar-
stwa Polskiego. 
Gotową receptę na wyjście z kryzysu ma Regionalna Orga-
nizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, która 
planuje przeprowadzić kampanię promocyjną pod roboczą 
nazwą „Świętokrzyskie czaruje – poleć na zdrowie”.
- Chcemy aplikować o trzy miliony złotych z Regionalnego 
Programu Operacyjnego. To, jak będzie wyglądać kampania, 
zależy głównie od dostępnych środków - mówi Marcin Piętak, 
prezes ROTWŚ. - Zakładając, że skorzystamy z tych od RPO, 
nasze działania będą bardzo rozbudowane: stworzymy hymn 
turystyczny regionu, podejmiemy się prowadzenia kampanii 
ogólnopolskiej - dodaje.
Prezes ROT podkreśla również, że sytuacja, w której obecnie 
znalazła się branża turystyczna to dla regionu świętokrzyskie-
go historyczna szansa na zaistnienie.
- Wiele osób nie zdecyduje się na wyjazd za granicę. Już widać 
nowe trendy. To chęć kontaktu z naturą z dala od zurbani-
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INFORMUJE
W dniu 11.06.2020 r. (Boże Ciało) autobusy będą kursować według 

niedzielnych rozkładów jazdy, natomiast 12.06.2020 r. według rozkładów jak 
w dni robocze.

Póki co, organizacja wydarzeń w Bałtowskim Kompleksie Tu-
rystycznym stoi pod znakiem zapytania. - Wszystko będziemy 
ustalać na bieżąco. Wiele będzie zależało od tego, jak turyści 
podejdą do kwestii podróżowania po Polsce - dodaje.

W JEDEN DZIEŃ DOOKOŁA ŚWIATA
W topowej trójce najchętniej odwiedzanych obiektów w re-
gionie znalazł się również Park Rozrywki i Miniatur Sabat 
Krajno. W minionym roku ten kierunek obrało ponad trzysta 
tysięcy turystów.
- Niestety, planowane na rozpoczynający się sezon inwestycje 
zostały odłożone w czasie. Będziemy działać z tym co mamy. 
Startujemy z lunaparkiem, aleją miniatur, parkiem linowym 
i kinem 6D. Planujemy również organizacje nocnego zwie-
dzania - mówi Daniel Kozioł z Parku Rozrywki i Miniatur 
Sabat Krajno.

- Jeżeli chodzi o imprezy z animacjami i wszelkiego rodzaju 
dodatkowe przedsięwzięcia to póki co ich nie planujemy. 
Chcemy poczekać aż sytuacja epidemiologiczna się unor-
muje. Nie jest jednak powiedziane, że w ogóle ich nie uru-
chomimy - dodaje.

TRADYCJA TO PODSTAWA
Kolejna perełka regionu to Nowa Słupia, a w zasadzie od-
bywające się w niej „Dymarki Świętokrzyskie”. Impreza or-
ganizowana od ponad pół wieku zawsze przyciągała masę 
turystów. Jednak, tradycja tradycją, a pandemia swoje. Ten 
rok przyniósł wiele niespodzianek. Mimo to, organizatorzy 
dymarek postanowili podejść do sprawy z optymizmem.
- W terminie, w którym tradycyjnie miały odbyć się dymar-
ki, będziemy prowadzić dwudniowy wytop żelaza - mówi 
Agata Sałata, p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Nowej Słupi. - Na pewno pojawią się również elementy 
Świętokrzyskiego Festiwalu Kultury Ludowej. Myślę, że będą 
to przede wszystkim występy zespołów. Być może uda nam się 
zorganizować mały koncert w stylu dyskoteki pod chmurką 
z udziałem lokalnych gwiazd. Wiele zależy od tego, jak roz-
winie się sytuacja epidemiologiczna w Polsce. Jednak, naszym 
marzeniem jest, żeby te trzy najważniejsze elementy dymarek 
zostały nieprzerwanie zachowane - dodaje. 
Nowa Słupia zaprasza również do zwiedzania Centrum Kul-
turowo-Archeologicznego, które już od lipca ma być otwarte 
siedem dni w tygodniu. 
Na turystów czekają również mury Zamku Królewskiego 
w Chęcinach. Ten z kolei funkcjonuje z pewnymi ograni-
czeniami. Jak informuje Patrycja Ziętek, wejście na wieżę 
widokową odbywa się w systemie wahadłowym pojedynczo 
lub, w przypadku rodzin, w maksymalnie sześcioosobowych 
grupach. Strzelanie z łuku, przymierzanie elementów zbroi, 
a także sesja fotograficzna na koniu to atrakcje wyłączone 
do odwołania.

***
Podsumowując, pandemia przyniosła za sobą wiele wyzwań, 
przede wszystkim dla osób żyjących z turystyki. Ci, po blisko 
trzech miesiącach, postanowili wrócić do gry. Czy ze zdwo-
joną siłą? To pokażą najbliższe miesiące. Jedno jest pewne, 
bez zwiedzających nie będzie im łatwo. Dlatego zachęcamy, 
odkryjcie świętokrzyskie na nowo! 
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Ach te Polskie Czerwce 
ZDANIEM SENATORA

 Krzysztof Marek Słoń 
Senator RP, PiS

28 czerwca 1956 roku robotnicy w poznańskich Zakładach 
im. Stalina przystąpili do strajku generalnego. Ich protest prze-
rodził się w wielotysięczną manifestację i  w walki uliczne. 
Władza ludowa postanowiła użyć przeciw ludziom wojska 
i czołgów. Demonstranci śpiewali pieśni patriotyczne i religij-
ne a na ich sztandarach i transparentach wypisane były hasła:  
„Chcemy chleba”, „Jesteśmy głodni”, „My chcemy wolności” 
czy „Precz z czerwoną burżuazją”. Zginęło dziesiątki protestu-
jących a setki odniosło rany. Najmłodszy zabity miał 13 lat. 
Wobec tych, co przeżyli i ich rodzin wprowadzono okrutne 
represje. Tak władza w ludowej ojczyźnie pokazała narodowi, 
gdzie jego miejsce i co dla niej znaczą ludzkie sprawy.

25 czerwca 1976 roku w obliczu zapowiedzianych przez 
komunistów drastycznych podwyżek cen żywności na ulice 
wyszli najpierw robotnicy Radomia, a potem Ursusa, Płoc-
ka i innych miast. W sumie dziesiątki tysięcy ludzi. Władza 
ludowa zdecydowanie użyła przeciw nim milicji i rosłych 
funkcjonariuszy ZOMO. Znowu ofiary, znowu represje i ze-
msta władzy. Pokazowe procesy i „wilcze bilety”. To w Rado-
miu sadyści w mundurach zastosowali specyficzne tortury, 
symbol tamtych represji, tzw. ścieżki zdrowia, polegające na 
pałowaniu zatrzymanych przez szpaler funkcjonariuszy. Ale 
„Radomski Czerwiec” pobudził ludzi do myślenia, organizo-
wania się i solidarności, która za kilka lat, wspierana żarliwą 
modlitwą Jana Pawła II już jako Solidarność zmieni oblicze 
Polski, Europy i świata.

4 czerwca 1989 roku, po czarnych latach stanu wojennego, 
bogacenia się elit poprzedniego systemu, a biedy zwykłych 
ludzi, pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne jako 
efekt kontraktu zawartego przy okrągłym stole. Komuniści 
i cała elita władzy, choć wtedy ponieśli coś w rodzaju klęski, 
to jednak ocalili majątki, wpływy, stołki i cały aparat oddzia-
ływania  na państwo przez rzesze swoich potomków i do 
niedawna tajnych i jawnych współpracowników. Właściwie 
nikt nie odpowiedział  za zbrodnie, wyzysk i cierpienie Na-
rodu w latach 1945-1989. Kto miał rządzić, rządził nadal, 
a prezydentem po tych diabelskich konszachtach i dogady-
waniach został niebawem Wojciech Jaruzelski, ten sam, który 
8 lat wcześniej, w grudniowy, niedzielny poranek zamiast 
„Teleranka” w telewizji wypowiedział własnemu narodowi 
wojnę wyprowadzając na ulice wojsko, ZOMO, czołgi i cały 
aparat represji ludowego państwa. 

4 czerwca 1992 roku, w zaledwie kilka miesięcy po objęciu 
władzy przez pierwszy niekomunistyczny rząd z Janem Ol-
szewskim na czele, dochodzi do próby ujawnienia tajnych 
współpracowników służb PRL-u. I tego wielu się przestra-
szyło. Pod osłoną nocy, na wniosek prezydenta Lecha Wałęsy, 
spanikowana i sterowana większość sejmowa odwołuje ten 
pierwszy Polski rząd, grzebiąc nadzieje Polaków na oczysz-
czenie władzy z agentów i całkowite odcięcie od komuni-
stycznej przeszłości. Pierwsze w tym skrzypce grali: wspo-
mniany prezydent, Donald Tusk, Waldemar Pawlak i kilku 
innych zebranych przy stole „nocnej zmiany”. Wtedy tylko 
Jarosław Kaczyński otwarcie przyznał, że na ujawnionych 
listach agentów nie ma nazwisk ludzi z jego Porozumienia 
Centrum. Pozostali w strachu albo nabrali wody w usta, bo 
nie chcieli kłamać, albo jako zasłonę dymną podnieśli krzyk 
w obronie demokracji w ich rozumieniu łamanej.

4 czerwca 2020 roku premier Mateusz Morawiecki, wobec 
bezprzykładnego hejtu i krytyki ze strony totalnej opozycji, 
odważnie występuje do sejmu o wotum zaufania, bo chce 
wiedzieć, czy ma mandat do dalszego sprawowania władzy, 
dalszego stania na czele rządu Polskiej racji stanu. I dostaje to 
wotum, bo Polska i Polacy potrzebują takiego właśnie rządu, 
myślącego po polsku, mówiącego językiem polskich spraw 
i polskich interesów. Bez kompleksów, ze śmiało wyznaczo-
nymi ambitnymi celami inwestycyjnymi i gospodarczymi, 
ale też pamiętającego o zwykłych Polakach i ich rodzinach.

28 czerwca 2020 roku, dokładnie 64 lata po Poznańskim 
Czerwcu, odbędą się wybory prezydenta Polski… oby my-
ślącego po polsku, oby biegle mówiącego językiem polskich 
spraw, oby zatroskanego o najsłabszych  i umiejącego roz-
mawiać z Polakami. 
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„STOP WIRUSOWI!” 
4 miliony 280 tysięcy złotych samorząd województwa świętokrzyskiego 
przeznaczył na badania na obecność SARS-CoV-2 wśród mieszkańców 

województwa. Wszystko w ramach projektu „Stop wirusowi”!

Do realizowanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego projektu „Stop wirusowi!” 
dołącza coraz więcej samorządów i instytucji. Na dzień 
dzisiejszy już rozdysponowano 14 tysięcy bezpłatnych 
testów na koronawirusa, których koszt w całości zostanie 
pokryty ze środków projektowych w kwocie 4 milionów 
280 tysięcy złotych. Jak do tej pory Regionalne Centrum 
Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim już 
przebadało ponad 4 tysiące pobranych od mieszkańców 
województwa próbek.

TRWA JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH PROJEKTÓW 
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Dzięki zarządowi województwa świętokrzyskiego, w ramach projektu 
„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w wo-
jewództwie świętokrzyskim” Regionalne Centrum Naukowo Technolo-
giczne w Podzamczu Chęcińskim do końca roku będzie mogło przepro-
wadzić 16 tysięcy badań na obecność SARS-CoV-2 u osób z personelu 
placówek medycznych oraz mieszkańców województwa. Jest to jeden 
z największych projektów samorządu województwa świętokrzyskiego, jaki 
jest realizowany ze środków Unii Europejskiej, przyznanych w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu „Stop wirusowi!” 
jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego, a partnerem Departament Zdrowia 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Wartość za-
dania opiewa na kwotę blisko 32,5 miliona złotych, z czego aż 4 miliony 
280 tysięcy złotych zostało przeznaczone na wykonanie testów. - Badania 
prowadzone w kierunku wykrycia obecności SARS-CoV-2 mają charakter 
profilaktyczny. Prowadzone są na grupach tych osób, które mają częsty 
kontakt z ludźmi i musimy mieć pewność, że są zdrowe i nie są cichymi 
nosicielami koronawirusa – poinformował marszałek województwa 
świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski.

14 TYSIĘCY TESTÓW 
JUŻ TRAFIŁO DO MIESZKAŃCÓW
Jednym z założeń projektu „Stop wirusowi” jest przeprowadzenie te-
stów w kierunku wykrycia koronawirusa. Dystrybucją testów zajmuje 
się RCNT w Podzamczu Chęcińskim, które prowadzi badania. - Cieszę 
się, że tak chętnie do naszej inicjatywy dołączyli samorządowcy. Im więcej 
przeprowadzimy testów, tym możemy mieć większą pewność skutecznego 
hamowania epidemii. Informacja o stanie zdrowia pracowników służb 
medycznych, urzędów i jednostek podległych, w tym również nauczycieli 
szkół, przedszkoli i żłobków, którzy mają bezpośredni kontakt z dziećmi, 
daje nam wszystkim większe poczucie bezpieczeństwa. Z drugiej strony 
w przypadku wykrycia zachorowania pozwala nam na szybką izolację 
i tym samym niezwłoczne podjęcie działań w powstrzymaniu kolejnych 
zakażeń. Skuteczna walka z epidemią to przede wszystkim większa ilość 
testów - mówi wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Renata 
Janik. Jak dodaje wicemarszałek Marek Bogusławski, zestawy do badań 
na COVID-19 już trafiły do szesnastu świętokrzyskich placówek ochrony 
zdrowia, a także do samorządów z terenu województwa świętokrzyskiego.

RZETELNE TESTY SZANSĄ 
NA SKUTECZNĄ OCHRONĘ
Bezpłatne testy na koronawirusa są wykonywane w  najnowocześniejszym 
w regionie laboratorium do badań biologicznych i mikrobiologicznych 
RCNT w Podzamczu Chęcińskim. - Już wydaliśmy 14 tysięcy zestawów 
pobraniowych. Dziennie wykonujemy od 500 do 700 testów. Do tej pory 
w ramach projektu „Stop wirusowi” wykonało już ponad 4 tysiące bez-
płatnych testów – mówi Marcin Zawierucha, dyrektor RCNT. 

POTRZEBUJESZ POMOCY? ZADZWOŃ!
Każdy, kto w związku z epidemią koronawirusa potrzebuje pomocy – nie wie, gdzie zwrócić się ze swoim problemem, chce zasięgnąć porady psychologa, uzyskać 
fachową poradę - może skorzystać ze specjalnych telefonów interwencyjnych, uruchomionych w ramach projektu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Telefonować można od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00 pod numery: 41 342 14 93, 41 342 19 02 - interwencja kryzysowa

41 362 61 89; 41 248 17 00 – psycholog
Projekt trwa od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.

materiał partnera

Wicemarszałek Renata Janik: Przeprowadzanie testów na szeroką skalę ma kluczowe znaczenie dla wykrywania 
wirusa i spowolnienia pandemii

    

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

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
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Wsparcie w samą porę

Funduszowy Pakiet Antywirusowy przyjęty przez Rząd zapalił zie-
lone światło dla kierowania funduszy unijnych do walki ze skutkami 
pandemii. Czy świętokrzyskie firmy i ich pracownicy mają szansę 
z nich skorzystać?

Oczywiście, że tak i gorąco do tego zachęcam. Nasze województwo, 
ze względu na profil gospodarczy, wyraźnie odczuwa ekonomiczne 
skutki pandemii. Aż 96% wszystkich firm to mikroprzedsiębior-
stwa, mające siłą rzeczy najmniejsze rezerwy i „potencjał kryzyso-
wy”. Między innymi oni są grupą do której kierujemy informacje 
o wsparciu w ramach Tarczy Antykryzysowej. Znaczną część 
pomocy  zawdzięczamy funduszom unijnym. Kwota, która ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego została przesu-
nięta na wsparcie pracodawców w warunkach pandemii to ponad 
74 miliony złotych. W tym - aż 32 miliony pochodzą z Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umożliwiające m.in. 
refundację wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów działal-
ności gospodarczych prowadzonych przez osoby do 30 roku życia. 

Czy środki unijne, które zostały włączone w finansowanie Tarczy 
Antykryzysowej dofinansowują każdy rodzaj wsparcia?

Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów tzw. specustawą fun-
duszową powołano wspomniany tzw. Funduszowy Pakiet Anty-
wirusowy, który jako rozszerzenie tarczy antykryzysowej otwiera 
nowe drogi środkom Europejskiego Funduszu Społecznego. Mogą 
być przeznaczone m.in. na działania Miejskich i Powiatowych 
Urzędów Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Z nich finan-
sowana jest pomoc na ochronę miejsc pracy w sektorze MŚP oraz 
organizacjach pozarządowych, jak również tzw. „świadczenia po-
stojowe”, czyli wsparcie na pokrycie bieżących kosztów działalno-
ści gospodarczej dla samozatrudnionych. Potrzeby firm w tym 
zakresie są ogromne. Do końca maja, świętokrzyscy pracodawcy 
złożyli do MUP/PUP aż 3.244 wnioski na ochronę miejsc pracy 
dla 16.917 pracowników. Do tego dochodzi 4.921 wniosków od 
samozatrudnionych. Powiatowe Urzędy Pracy udzielają ponadto 
mikropożyczek w kwocie do 5 tysięcy złotych, jednak źródłem ich 
finansowania jest wyłącznie Fundusz Pracy. Do końca maja, o ich 
przyznanie wpłynęły 46.354 wnioski. Te dane najlepiej  ilustrują 
rzeczywistą skalę potrzeb.

Czy dla przedsiębiorcy wnioskującego o wsparcie ma znaczenie źródło 
finansowania? Mam tu na myśli np. dodatkowe kryteria zastrzeżone 
dla środków unijnych albo np. inny formularz wniosku?

Zdecydowanie nie. Środki unijne zostały płynnie wkomponowane 
w finansowanie działań Tarczy Antykryzysowej. Zasady i kryteria 
są jednolite bez względu na źródło finansowania. Nasz region wiele 
zawdzięcza unijnym funduszom, stąd też zależy nam na szerokim 
informowaniu o tym, że Unia Europejska mocno wspiera nasz 
region w walce z pandemią. Od 2014 roku z programu POWER 
skorzystało ponad 31 tysięcy mieszkańców świętokrzyskiego 
przed 30 rokiem życia. Młodzi ludzie, przy unijnym wsparciu, 
założyli także ponad 2.700 nowych firm. Teraz, dzięki środkom 
europejskim, pomagamy im przetrwać trudny okres pandemii 
dając nadzieję na dalszy rozwój. Fundusze Europejskie od lat pełnią 
ważną rolę w walce z bezrobociem, obecnie również – pomagają 
łagodzić skutki i ograniczać jego szybki wzrost.

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Tarczę Antykryzysową odmieniono już przez wszystkie przypadki. Na bieżąco aktualizowana, 
pomogła tysiącom pracowników i pracodawców w naszym regionie. Warto wiedzieć, że znaczna 
część wsparcia finansowego w ramach Tarczy pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Popularne 
wśród mikroprzedsiębiorców tzw. „świadczenia postojowe” oraz środki na ochronę miejsc pracy 
przyznawane przez Miejski i Powiatowe Urzędy Pracy– w znacznej części pochodzą z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Artykuł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
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O tym, jak zadziałała Tarcza Antykryzysowa oraz jak 
środki Unii Europejskiej pomagają świętokrzyskim fir-
mom przetrwać pandemię, rozmawiamy z Aleksandrą 
Marcinkowską, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Kielcach: 
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ności gospodarczych prowadzonych przez osoby do 30 roku życia. 

Czy środki unijne, które zostały włączone w finansowanie Tarczy 
Antykryzysowej dofinansowują każdy rodzaj wsparcia?

Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów tzw. specustawą fun-
duszową powołano wspomniany tzw. Funduszowy Pakiet Anty-
wirusowy, który jako rozszerzenie tarczy antykryzysowej otwiera 
nowe drogi środkom Europejskiego Funduszu Społecznego. Mogą 
być przeznaczone m.in. na działania Miejskich i Powiatowych 
Urzędów Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Z nich finan-
sowana jest pomoc na ochronę miejsc pracy w sektorze MŚP oraz 
organizacjach pozarządowych, jak również tzw. „świadczenia po-
stojowe”, czyli wsparcie na pokrycie bieżących kosztów działalno-
ści gospodarczej dla samozatrudnionych. Potrzeby firm w tym 
zakresie są ogromne. Do końca maja, świętokrzyscy pracodawcy 
złożyli do MUP/PUP aż 3.244 wnioski na ochronę miejsc pracy 
dla 16.917 pracowników. Do tego dochodzi 4.921 wniosków od 
samozatrudnionych. Powiatowe Urzędy Pracy udzielają ponadto 
mikropożyczek w kwocie do 5 tysięcy złotych, jednak źródłem ich 
finansowania jest wyłącznie Fundusz Pracy. Do końca maja, o ich 
przyznanie wpłynęły 46.354 wnioski. Te dane najlepiej  ilustrują 
rzeczywistą skalę potrzeb.

Czy dla przedsiębiorcy wnioskującego o wsparcie ma znaczenie źródło 
finansowania? Mam tu na myśli np. dodatkowe kryteria zastrzeżone 
dla środków unijnych albo np. inny formularz wniosku?

Zdecydowanie nie. Środki unijne zostały płynnie wkomponowane 
w finansowanie działań Tarczy Antykryzysowej. Zasady i kryteria 
są jednolite bez względu na źródło finansowania. Nasz region wiele 
zawdzięcza unijnym funduszom, stąd też zależy nam na szerokim 
informowaniu o tym, że Unia Europejska mocno wspiera nasz 
region w walce z pandemią. Od 2014 roku z programu POWER 
skorzystało ponad 31 tysięcy mieszkańców świętokrzyskiego 
przed 30 rokiem życia. Młodzi ludzie, przy unijnym wsparciu, 
założyli także ponad 2.700 nowych firm. Teraz, dzięki środkom 
europejskim, pomagamy im przetrwać trudny okres pandemii 
dając nadzieję na dalszy rozwój. Fundusze Europejskie od lat pełnią 
ważną rolę w walce z bezrobociem, obecnie również – pomagają 
łagodzić skutki i ograniczać jego szybki wzrost.

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Tarczę Antykryzysową odmieniono już przez wszystkie przypadki. Na bieżąco aktualizowana, 
pomogła tysiącom pracowników i pracodawców w naszym regionie. Warto wiedzieć, że znaczna 
część wsparcia finansowego w ramach Tarczy pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Popularne 
wśród mikroprzedsiębiorców tzw. „świadczenia postojowe” oraz środki na ochronę miejsc pracy 
przyznawane przez Miejski i Powiatowe Urzędy Pracy– w znacznej części pochodzą z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Artykuł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
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O tym, jak zadziałała Tarcza Antykryzysowa oraz jak 
środki Unii Europejskiej pomagają świętokrzyskim fir-
mom przetrwać pandemię, rozmawiamy z Aleksandrą 
Marcinkowską, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Kielcach: 

MIEJSKI/POWIATOWE URZĘDY PRACY W RAMACH ŚRODKÓW 
UNII EUROPEJSKIEJ REALIZUJĄ:

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności dla 
przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniają-
cych pracowników. 

Wsparcie to przysługuje na maksymalny okres 3 miesięcy, w sytuacji 
spadku obrotów: o co najmniej 30% (wówczas przysługuje świadczenie 
w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia), o co najmniej 50%  
wówczas przysługuje 70% minimalnego wynagrodzenia), o co naj-
mniej 80% (wówczas przysługuje 90% minimalnego wynagrodze-
nia). Świadczenie może być wypłacone trzykrotnie – w sumarycznej  
kwocie 6.240 zł. Może zostać przeznaczone na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla 
organizacji pozarządowych.

Podmiotami uprawnionymi są organizacje pozarządowe oraz inne 
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne 
osoby prawne, kluby sportowe. Wsparcie przysługuje w przypadku 
spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystą-
pienia COVID-19 o co najmniej 30%. Wsparcie przysługuje na okres 
do 3 miesięcy, a jego wartość uzależniona jest od wartości spadku 
przychodów z działalności statutowej, rozumianego jako stosunek 
łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie 
wskazanych 2 kolejnych miesięcy, liczonych nie wcześniej, niż od 
dnia 1 stycznia 2020 r - na zasadach takich, jak w przypadku MŚP.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, wypłacane przez okres 
nie dłuższy, niż 3 miesiące – zależne od poziomu spadku obrotów:

• co najmniej 30% – może być przyznane w maksymalnej wysokości 
50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem 
o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, jed-
nak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy 
w odniesieniu do każdego pracownika,
• co najmniej 50% – może być przyznane w maksymalnej wysokości 
70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem 
wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, jednak nie więcej niż 

70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na 
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego 
pracownika,
• co najmniej 80% – może być przyznane w maksymalnej wysokości 
90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem 
wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, jednak nie więcej niż 
90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na 
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego 
pracownika.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH

•  wnioski o wsparcie  na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla przedsiębiorstw (w tym 
dużych), organizacji pozarządowych oraz Pomników Historii:

• w wyniku przestoju ekonomicznego
• w wyniku obniżonego wymiaru czasu pracy
• www.wupkielce.praca.gov.pl
• tarcza@wup.kielce.pl
• 41 36 41 652, 41 36 41 622; 536 278 187, 536 278 052

POWIATOWE  URZĘDY PRACY
(DLA PODMIOTÓW Z POWIATÓW)

• wnioski o mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorców
•  wnioski o świadczenia postojowe dla samozatrudnionych
•  wnioski o dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników dla małych i średnich firm oraz 

organizacji pozarządowych
•  www.kielce.praca.gov.pl (lista kontaktów do pozostałych PUP w regionie świętokrzyskim)

MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH (DLA PODMIOTÓW Z KIELC)

• wnioski o mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorców
•  wnioski o świadczenia postojowe dla samozatrudnionych
•  wnioski o dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników dla małych i średnich firm oraz 

organizacji pozarządowych
• www.mupkielce.praca.gov.pl
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materiał partnera/reklama

- 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

Powiat kielecki najlepszy w Polsce

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 
GODZINY PRACY - poniedziałek 7.00-17.15, wtorek – piątek 7.15 – 15.15

BIURO OBSŁUGI - tel. 41 200 13 00, 41 200 14 00, 41 200 15 00

mieszkańca i funkcjonowania jednostek 
samorządu terytorialnego. Naszym zdecy-
dowanym sukcesem są inwestycje drogowe, 
co zauważają nie tylko mieszkańcy, ale też 
osoby, które przygotowują ranking – dodaje 
starosta Mirosław Gębski. 

Warto zaznaczyć, że powiat kielecki został 
również krajowym liderem w pozyskiwaniu 
środków w ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych w 2019 roku. – Nasz powiat 
uzyskał dofinansowanie na łączną kwotę 
83 mln 528 tys. zł. Dzięki temu wyremon-
tujemy 124 km dróg. Dbamy także o służbę 
zdrowia. W minionym roku podpisaliśmy 
umowę na modernizację bloku porodo-
wego w Świętokrzyskim Centrum Matki 
i Noworodka – Szpitalu Specjalistycznym 
w Kielcach. Jest to inwestycja na kwotę 
około 5 mln złotych, z której cieszą się za-
równo władze szpitala, jak i przyszłe mamy 
– podkreśla starosta. 
Powiat kielecki w ubiegłym roku oddał 
również do użytku nowy budynek Powia-
towego Zespołu Szkół w Łopusznie wraz 
z nowoczesną salą gimnastyczną, a także 
budynek administracyjny w Domu Pomocy 
Społecznej w Łagiewnikach. Zmiany zajdą 
także w Szpitalu Powiatowym w Chmiel-
niku, który przejdzie termomodernizację. 
Koszt tej inwestycji to około 5 mln zł. 

Powiat kielecki zajął pierwsze 
miejsce w rankingu prowadzonym 
przez Związek Powiatów Polskich. 

W zestawieniu brane były pod uwagę 
m.in. działania proinwestycyjne 

i prorozwojowe, zadania promocyjne 
i te podejmowane na rzecz gospo-

darki rynkowej. 

Jak informuje starosta kielecki Mirosław 
Gębski, oceny dokonywano na podstawie 
63 kategorii, a powiat kielecki otrzymał 
punkty w 56 z nich. – To dla nas bardzo 
duży sukces, że udało się uzyskać punkty 
w tak wielu dziedzinach. Myślę, że zwycię-
żyliśmy dzięki dużej aktywności na polu 
inwestycyjnym i rozwojowym. Komisja 
konkursowa zwróciła też uwagę na roz-
wiązania mające poprawić jakość obsługi 

reklama
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Do refleksji nad adoracją skłania nas przeżywana w czwar-
tek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jak 
ważna jest ta forma naszej pobożności eucharystycznej 
zwrócił uwagę Benedykt XVI, kiedy mówił: „Gdy skupimy 
bowiem relację z Jezusem obecnym w Eucharystii jedynie 
na wydarzeniu Mszy św., grozi nam ogołocenie z Jego obec-
ności pozostałego czasu i przestrzeni egzystencjalnej. I tak 
słabnie zdolność postrzegania stałej obecności Jezusa wśród 
nas i z nami, obecności konkretnej, bliskiej, w naszych do-
mach, niczym «bijącego serca» miasta, kraju, terytorium z ich 
różnymi formami wyrazu i działalnością. Sakrament miłości 
Chrystusa musi przenikać całe życie codzienne”.

ZROZUMIEĆ TAJEMNICĘ
To właśnie obecność Chrystusa wśród nas w sposób szczegól-
ny jest wyrażana właśnie w trakcie procesji podczas uroczy-
stości Bożego Ciała. W swojej homilii na ten dzień Benedykt 
XVI zauważył, że adoracja pomaga nam zrozumieć samego 
Jezusa. „Długie przebywanie razem w ciszy przed Panem 
obecnym w swoim sakramencie jest jednym z najbardziej 
autentycznych doświadczeń naszego bycia Kościołem, które 
łączy się komplementarnie ze sprawowaniem Eucharystii, 
wspólnym słuchaniem Słowa Bożego, śpiewaniem, przystę-
powaniem do stołu Chleba Życia. Komunii i kontemplacji nie 
można oddzielać — łączą się one ze sobą. Aby komunikować 
się naprawdę z inną osobą, muszę ją znać, umieć przebywać 
blisko niej w milczeniu, słuchać jej, patrzeć na nią z miłością”.

ŚWIADECTWO WIARY
Sens adoracji i wyjścia Chrystusa Eucharystycznego do swo-
jego ludu na ulice miast i wsi pokazuje już sama geneza takich 
procesji, która wyrosła z pragnienia wiernych bliższej obec-
ności Jezusa w ich środowisku. – Chcieli, aby ona wypełniała 

Idziemy 
za Panem
Eucharystia jest źródłem i szczytem 
życia chrześcijańskiego – tak 
naucza nas Sobór Watykański II 
w swojej Konstytucji o liturgii 
świętej „Sacrosanctum concilium”. 
Rzeczywiście, stanowi ona 
najcenniejszy skarb Kościoła i dar jaki 
może on ofiarować wiernym zarówno 
poprzez Ofiarę Mszy Świętej, jak 
i adorację Najświętszego Sakramentu

ich życie, pracę i  zwykłą codzienność. Sama procesja spełnia 
również świadectwo naszej wiary. Dajemy znak temu światu, 
że idziemy za Jezusem Chrystusem i jest On tym, Który nas 
prowadzi, pokazuje nam drogę i przemienia w drodze wiary. 
W dzisiejszych czasach ten motyw jest dość silny, ponieważ 
nie tylko sam udział w procesji daje nam możliwość świad-
czenia o tym w co wierzymy, ale nawet sama dekoracja ulic 
i mieszkań na jej trasie. Przeżywanie wiary nie może być nigdy 
ograniczone tylko do własnego serca i wbrew temu co mówi 
dzisiejszy świat to wiara nie jest sprawą prywatną – wyjaśnia 
ks. Adam Kaczmarczyk, wikariusz parafii Ducha Świętego 
w Kielcach i dodaje, że niezwykle istotna jest również bliskość 
Pana Boga wśród swojego ludu. 

WYJĄTKOWA BLISKOŚĆ
Chyba wszyscy dokładnie pamiętamy okres wprowadzania 
restrykcji spowodowanych pandemią koronawirusa. W wielu 
z nas utrwalił się obraz licznych procesji eucharystycznych 
z włoskich ulic, w kraju silnie dotkniętym przez epidemię. 
Podobne procesje miały miejsce również w Polsce, a także 
w naszej diecezji, jak chociażby w parafii Ducha Świętego 
w Kielcach. – Wierni nie mogli w niej uczestniczyć. Widać 
było jednak ich wzruszenie w oknach, na balkonach i przed 
blokami. Teraz, gdy większość ograniczeń zostało zniesionych, 
wierni mają możliwość pójścia za swoim Panem – zauważa 
ks. Adam Kaczmarczyk.
Tu, na ziemi nigdy nie pojmiemy wielkiej tajemnicy jaką jest 
Eucharystia. Możemy jednak przyjąć Chrystusa do swojego 
serca i starać się przy Nim trwać, adorując Go w Najświętszym 
Sakramencie – pozornie małym kawałku eucharystycznego 
chleba, ale tak nprawdę najcenniejszym darze jaki został dany 
ludzkości. 
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KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI JEST
SZKOŁĄ BEZPŁATNĄ, PUBLICZNĄ, JEDNOZMIANOWĄ. 

 
CO NAS WYRÓŻNIA?  KAMERALNA ATMOSFERA, PRZYJAZNE RELACJE, BARDZO DOBRY

KONTAKT Z GRONEM PEDAGOGICZNYM.
 

NASZA KOMPETENTNA KADRA PEDAGOGICZNA GWARANTUJE
BARDZO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO MATURY.

 
MAMY NOWĄ HALĘ SPORTOWĄ, SALĘ LUSTRZANĄ, SCENĘ TEATRALNĄ, NOWOCZEŚNIE

WYPOSAŻONE SALE LEKCYJNE, MULTIMEDIALNE PRACOWNIE JĘZYKOWE 
I KOMPUTEROWĄ, SALĘ KINOWĄ FILMOTEKI SZKOLNEJ.  

 
ATUTEM NASZEJ SZKOŁY SĄ SPOTKANIA Z CIEKAWYMI GOŚĆMI Z CAŁEGO ŚWIATA,

LICZNE WYJAZDY, WARSZTATY ORAZ WYMIANY MIĘDZYNARODOWE. 
 

WSPIERAMY UCZNIÓW W REALIZACJI ICH PASJI.

REKRUTACJA 2020/2021

https://www.kostka-kielce.pl
 

 Kostka Kielce

poszerzony program nauczania języka polskiego, do wyboru historii                         
 lub wiedzy o społeczeństwie, dla chętnych również języka angielskiego
przedmioty edukacja prawna lub wiedza o filmie i mediach będą prowadzone           
 w języku polskim oraz języku angielskim
przygotowanie do studiów humanistycznych: prawniczych, dziennikarskich,
filmoznawczych, filologicznych, psychologicznych itp.
udział uczniów w rozprawach sądowych i warsztatach prawniczych 
cykl spotkań z przedstawicielami zawodów prawniczych
udział w programie Filmoteka Szkolna
realizacja projektów filmowych 

HUMANISTYCZNY 
z możliwością wyboru w kl. II jednej z dwóch specjalizacji: 

Prawniczej lub Kulturoznawczej  
    

 

poszerzony program nauczania biologii i chemii, dla chętnych również języka
angielskiego
przygotowanie do kierunków studiów: medycyna, farmacja, weterynaria, ratownictwo
medyczne, fizjoterapia, kosmetologia, biotechnologia, biochemia itp.
współpraca z Instytutem Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
współpraca z Instytutem Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
współpraca z Instytutem Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

MEDYCZNY
 
 

 

poszerzony program nauczania matematyki, do wyboru geografii lub fizyki, dla
chętnych również języka angielskiego
przygotowanie do kierunków studiów technicznych, ekonomicznych, biznesowych,
administracyjnych itp.
współpraca z Katedrą Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
współpraca z  Politechniką Świętokrzyską
lekcje edukacyjne w Centrum Edukacji Geopark Kielce

POLITECHNICZNY
 

Język angielski na poziomie podstawowym jest językiem obowiązkowym 
nauczanym na 2 poziomach zaawansowania. 

Drugi język obcy:
j. niemiecki (dla kontynuujących)

  j. francuski (dla początkujących lub kontynuujących)
 
 

Planujemy utworzenie 3 klas
o niżej wymienionych profilach:

Nuncjusz 
z diecezji kieleckiej
Już 18 lipca o godzinie 11 w kieleckiej katedrze święcenia bisku-
pie przyjmie arcybiskup nominat Henryk Jagodziński. Po uro-
czystości kapłan pochodzący z naszej diecezji obejmie funkcję 
nuncjusza apostolskiego w Ghanie, na którą powołał go papież 
Franciszek. Święceń udzieli arcybiskup Jan Romeo Pawłowski 
delegat ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. 
– Po święceniach będę czekał na połączenia lotnicze, aby dostać 
się do Ghany. Złożę również prośbę o złożenie listów uwierzytel-
niających. Dopóki to się nie stanie nuncjusz, czy ambasador nie 
powinien występować publicznie – mówi arcybiskup nominat 
Henryk Jagodziński.
Przypomnijmy, że ks. Henryk Jagodziński został mianowany 
nuncjuszem w Ghanie 3 maja bieżącego roku. Będzie on także 
arcybiskupem tytularnym Limosano. – Będąc w służbie dyplo-
matycznej od 19 lat taka możliwość była realna, ale stanowiło to 
dla mnie zaskoczenie i wzruszenie. To również dowód zaufania 
Ojca Świętego i świadomość obowiązków, które będą mnie cze-
kały. Wyzwaniem może być dialog ekumeniczny i międzyreli-Au

to
r: 

M
ic
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ł Ł

os
ia

k

gijny. O innych z pewnością przekonam się na miejscu – dodaje 
arcybiskup nominat.
Jako zawołanie biskupie arcybiskup nominat przyjął słowa „In 
fines orbis” (Aż po krańce świata). – To z jednej strony modlitwa 
i program niesienia chwały Bożej po krańce świata, a z drugiej - to 
gotowość pójścia tam, gdzie pośle mnie Ojciec Święty –  mówi. 

reklama

wspólnota

Więcej na www.em.kielce.pl
Za tydzień wywiad z arcybiskupem nominatem.
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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

Tygodnik eMTygodnik eM reklama
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LEGNICKA 28
KIELCE, Plac REM-WOD

czynne: 00 00Pon - Pt: 8  - 16
30 30Sob: 8  - 14

www.decortrend.pl

3 50
7 00

-50%-50%

SPINKI DO ROŚLINSPINKI DO ROŚLIN
ZESTAWY: 30 x 23 CM / 50 x 13 CMZESTAWY: 30 x 23 CM / 50 x 13 CM

IDEALNE DO WIĄZANIA POMIDORÓWIDEALNE DO WIĄZANIA POMIDORÓW

3 50
6 00

-40%-40%

PRZYPRAWA WARZYWNA 200G PRZYPRAWA WARZYWNA 200G 
DO ROSOŁU I INNYCH ZUPDO ROSOŁU I INNYCH ZUP

NATURALNA VEGETANATURALNA VEGETA

2 95
5 00

-40%-40%

NÓŻ SURVIVALOWYNÓŻ SURVIVALOWY
SKŁADANY DO FORMATU KARTYSKŁADANY DO FORMATU KARTY

4900
8900

-45%-45%

HULAJNOGA TRÓJKOŁOWAHULAJNOGA TRÓJKOŁOWA
SILIKONOWE KOŁASILIKONOWE KOŁA

PODŚWIETLENIE + MELODIAPODŚWIETLENIE + MELODIA
6 50

9 00

-25%-25%

KOLOROWE ŚCIERECZKI Z MIKROFIBRYKOLOROWE ŚCIERECZKI Z MIKROFIBRY
CENA ZA ZESTAW - 5 SZTUKCENA ZA ZESTAW - 5 SZTUK

3 50
8 50

-60%-60%

ŚWIECZKA LED NA BATERIEŚWIECZKA LED NA BATERIE
WODOODPORNAWODOODPORNA
RÓŻNE KOLORYRÓŻNE KOLORY

9090
DNIDNI

1400
2200

-35%-35%

MINI PALNIK GAZOWYMINI PALNIK GAZOWY
ZAPALNICZKA / LUTLAMPAZAPALNICZKA / LUTLAMPA

7 95
1500

-45%-45%

PODKŁADKI POD MEBLEPODKŁADKI POD MEBLE
DUŻY ZESTAW - 55 ELEMENTÓWDUŻY ZESTAW - 55 ELEMENTÓW
RÓŻNE KSZTAŁTY I ROZMIARYRÓŻNE KSZTAŁTY I ROZMIARY

1 79
3 50

-50%-50%

WORECZKI DO MROŻENIA ŻYWNOŚCIWORECZKI DO MROŻENIA ŻYWNOŚCI
20 SZT. / 25x35 CM20 SZT. / 25x35 CM2 50

3 90

-35%-35%

KLEJ BUTAPREMKLEJ BUTAPREM
WODOODPORNY / UNIWERSALNYWODOODPORNY / UNIWERSALNY

7 99
19 00

-55%-55%

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCHZESTAW KLUCZY NASADOWYCH
WKRĘTAK / BITY / ETUIWKRĘTAK / BITY / ETUI
41 ELEMENTÓW41 ELEMENTÓW

PIŁKA FITNESSPIŁKA FITNESS
RÓŻNE KOLORY I ROZMIARYRÓŻNE KOLORY I ROZMIARY

1900
3900

-50%-50%


