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Tygodnik eM Kielce, numer 24/2020

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

Uwaga, remont!
Ruch wahadłowy i zamknięcie wjazdu w ulicę Zagnańską – to zmiany, jakie od 22 czerwca czekają 
kieleckich kierowców. Związane są one z trwającym remontem. Budowa ronda spowodowała ko-
nieczność zamknięcia północnego wlotu ulicy Zagnańskiej na skrzyżowaniu z ulicą Witosa. Objazd 
zamkniętego odcinka w obu kierunkach zostanie wyznaczony ulicami Witosa i Peryferyjną. Z kolei 
na ulicy Witosa przy skrzyżowaniu z ulicą Wincentego z Kielc zostanie wprowadzony ruch wahadło-
wy, sterowany sygnalizacją świetlną. /mł/
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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

Prosta będzie jak nowa
Jesienią ma rozpocząć się wyczekiwana przez 
wielu mieszkańców przebudowa ulicy Prostej. 
Prace potrwają dwa lata, a ich zasadniczą czę-
ścią będzie kompleksowa przebudowa odcinka 
pomiędzy ulicami Zagórską a Cedzyńską. To 
ponad 1,3 kilometra drogi o nawierzchni grun-
towej, utwardzanej kruszywem. – Inwestycja 
zlikwiduje m.in. kolizję z sieciami uzbrojenia 
podziemnego, przede wszystkim gazową i wo-

dociągową. Od podstaw wybudowana zostanie 
nowa ulica o nawierzchni bitumicznej z chodni-
kami po obu stronach i kanalizacją deszczową – 
informuje Jarosław Skrzydło, rzecznik Miejskiego 
Zarządu Dróg. Prace mają rozpocząć się w sierp-
niu, a ich szacowany koszt to 12 mln zł.  /ar/

Biskup modlił się za kapłanów
– W życiu kapłana nie ma innego modelu do 
naśladowania niż Jezus Chrystus – mówił bi-
skup Jan Piotrowski podczas Mszy Świętej 
w intencji kapłanów parafii św. Józefa Robotni-
ka w Kielcach, którzy obchodzili swoje rocznice 
święceń. Wierni modlili się za dziewięciu księży 
ze swojej wspólnoty parafialnej. W homilii bi-

skup podkreślił, że jedynym wzorem dla nich 
powinien być Jezus Chrystus. Jednym z kapła-
nów, za których sprawowana była najświętsza 
ofiara, jest ksiądz Artur Krążek, obchodzący 
jubileusz 25-lecia święceń. – Cieszę się ogrom-
nie, że Pan Bóg daje mi siłę i moc, bym mógł 
służyć w posłuszeństwie i pokorze diecezji kie-
leckiej – powiedział jubilat.  /mł/
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Jeziorany w budowie
Jeszcze w tym miesiącu ma się zakończyć budo-
wa czternastu mieszkań jedno-, dwu- i trzypo-
kojowych o powierzchni od 20 do 40 metrów 
kwadratowych na kieleckim osiedlu Jeziorany. To 
drugi z pięciu etapów inwestycji, dzięki której do 
2023 roku powstanie 78 nowych lokali socjal-
nych. Obecnie ogłoszony jest przetarg na trzeci 
etap, w ramach którego powstanie piętnaście 

MOPR zaktywizuje
Przy ulicy 1 Maja w Kielcach powstanie Miejsce 
Aktywizacji Mieszkańców, w którego skład wej-
dą: klub seniora, świetlica środowiskowa oraz 
punkt informacji obywatelskiej. – Budynek już 
stoi, jesteśmy teraz na etapie wyposażania go 
w meble i niezbędny sprzęt. Zajęcia w Klubie Se-
niora będą dostosowane do potrzeb mieszkań-
ców, na pewno pojawią się ćwiczenia fizyczne, 
ale będą też zajęcia terapeutyczne. W świetlicy 
środowiskowej dzieci będą mogły rozwijać swo-
je talenty, otrzymają również wsparcie w nauce 
czy odrabianiu zajęć domowych – wymienia Ma-

mieszkań. W pozostałych będzie kolejno 16 i 26 
mieszkań. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 
około 20 milionów złotych.  /bk/

Dali radę!
Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego pod-
jęli wyzwanie wicestarosty włoszczowskiego 

Bajki piszą!
Pomysł narodził się w Kielcach i spodobał się 
studentom kierunków lekarskich w całej Polsce. 
Elektroniczna książka z bajkami medycznymi 
dla dzieci to podróż w świat zwierząt, które 
mierzą się z pandemią. Inicjatorką i koordy-
natorką projektu jest Aleksandra Błaszczyk, 
studentka trzeciego roku kierunku lekarskiego 
Collegium Medicum UJK. – Pandemia przynio-
sła więcej pytań niż odpowiedzi, także tych 
zadawanych przez najmłodszych. Pomyślałam 

Wielbłądzica odnaleziona
Od piątku, 12 czerwca, trwały poszukiwania 
słynnej wielbłądzicy Attiki, która wraz ze swoją 
właścicielką pokonuje drogę z Francji do Mon-
golii. Masowe udostępnianie informacji o za-
ginięciu wielbłądzicy sprawiło, że wiadomość 
dotarła do Grzegorza Gadowskiego i Artura Mi-
kołowskiego z Piotrowa – tropicieli, którzy zaj-
mują się szukaniem śladów zwierząt w lasach. 
– Od soboty włączyli się w poszukiwania Attiki. 
Wczoraj znaleźli wielbłądzicę zaplątaną w linę 
w wysokich krzakach. Zwierzę jest na szczęście 
całe i zdrowe – opowiada Anna Waksmundzka, 
właścicielka farmy Osiołkowo.  /ar/

JESTEŚ SAMOTNY? POTRZEBUJESZ WSPARCIA?

Zapraszamy osoby starsze na pobyty stałe i czasowe. 
Zapewniamy całodobową opiekę, rehabilitację, terapię, organizuje-
my zajęcia kulturalno – oświatowe, dostosowane do indywidualnych 
potrzeb mieszkańca. Budynek Domu Seniora jest parterowy, posia-
damy pokoje 1 i 2 osobowe z łazienkami oraz kaplicę. Uczestniczy-
my w kosztach leków i wyrobów medycznych. Dom Seniora prowa-
dzi również lokale aktywizujące (pokoje 1-osobowe z łazienką) dla 
osób po 50. roku życia potrzebujących wsparcia w codziennym funk-
cjonowaniu, w atrakcyjnej cenie.

Bliższe informacje pod nr tel. 41 353 85 05
Dom Seniora im. SUE RYDER w Pierzchnicy

ul. Szkolna 36; 26 – 015 Pierzchnica

DOM SENIORA 
IM. SUE RYDER W PIERZCHNICY

więc o projekcie, który by tłumaczył dzieciom 
aktualną sytuację epidemiologiczną i oswajał je 
z nowymi zasadami życia społecznego. Studen-
ci z całej Polski przysłali ponad dwieście bajek! 
– mówi Ola. E-book jest darmowy i składa się 
z jedenastu bajek. Nie brakuje w nim również 
wspaniałych ilustracji.  /wk/

i włączyli się do wielkiej akcji wsparcia Woj-
tusia Howisa z Galewic. Kilkudziesięciu z nich 
przed wejściem do budynku urzędu wykona-
ło dziesięć pompek, które symbolicznie mają 
zwrócić uwagę na główny cel – pomoc chłopcu 
przez wpłacenie dowolnej kwoty na wskaza-
ne konto. 18-miesięczny Wojtuś jest chory na 
rdzeniowy zanik mięśni, pomóc może mu lek za 
ponad dwa miliony dolarów. Należy go podać 
przed ukończeniem drugiego roku życia, żeby 
choroba ukradła dziecku jak najmniej zdrowia. 

Charytatywną zbiórkę może wesprzeć na por-
talu https://www.siepomaga.pl/wojtus.  /mn/
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Dostaną samochód
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży 
Pożarnej w Kielcach jeszcze w tym roku kupi 
nowoczesny, specjalistyczny samochód ra-
townictwa wodnego. Będzie on służył straża-
kom z Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kielcach do działań związanych 

Zebrali pieniądze
Prawie trzy tysiące złotych udało się zebrać 
podczas akcji Empty Bowls – edycji świętokrzy-
skiej, zorganizowanej z okazji Weekendu Pozy-
tywnych Emocji #KielceIsReady na dziedzińcu 
Wzgórza Zamkowego. Artyści, rzemieślnicy 
oraz amatorzy mogli oddawać wykonane przez 
siebie ceramiczne miseczki na sprzedaż oraz na 
licytacje, z których cały dochód był przeznaczo-
ny na walkę z głodem i został przekazany Pol-
skiej Akcji Humanitarnej na program „Pajacyk”. 
W tym roku pracownicy Wzgórza Zamkowego, 
a także artyści z Bazy Zbożowej oraz studenci 

Zmienią granice?
Trwają prace nad zmianami w Kieleckim Obsza-
rze Chronionego Krajobrazu. Chcą ich kieleccy 
urzędnicy. Głównym powodem ma być niemoż-
ność realizacji niektórych inwestycji. Sam Kie-
lecki Obszar Chroniony Krajobrazu zajmuje 38 
procent powierzchni naszego miasta i jest po-

Kozak poza PGE
Dotychczasowy dyrektor Elektrociepłowni PGE 
Energia Ciepła Dariusz Kozak nie jest już jej 
szefem. Oddziałem kieruje obecnie Zbigniew 

Wypadków mniej
Czterodniowy odpoczynek za nami, jednak nie 
każdy mógł się nim cieszyć. Nad bezpieczeń-
stwem na świętokrzyskich drogach czuwali po-

z ratownictwem wodnym oraz z zabezpiecze-
niem akwenów wodnych przed skażeniem nie-
bezpiecznymi substancjami. Samochód będzie 
kosztował ponad milion złotych, z czego 550 
tysięcy to dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach.  /bk/

dzielony na kilka stref. W strefie A, B i P obowią-
zują dość restrykcyjne przepisy dotyczące zmian 
w ukształtowaniu terenu i zabudowie. Inaczej 
jest w strefie C, w której mamy do czynienia 
z bardziej liberalnymi regulacjami, ale również 
– zdaniem kieleckich urzędników – niejasnymi 
i będącymi źródłem napięć. W celu dokonania 
zmian został powołany zespół, który zajmuje się 
inwentaryzacją terenu należącego do Kieleckie-
go Obszaru Chronionego Krajobrazu.  /mł/

Terytorialsi pomogą
Żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady Wojsk 
Obrony Terytorialnej wesprą placówki, które 
będą organizowały letni wypoczynek dla dzieci. 
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rek Scelina, dyrektor MOPR w Kielcach. Miejsce 
Aktywizacji Mieszkańców zacznie działać od po-
łowy lipca tego roku.  /mn/

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, stworzyli 
ponad 120 misek.  /bk/

licjanci – odnotowali mniej zdarzeń niż podczas 
ubiegłorocznego długiego weekendu. Przede 
wszystkim nie doszło do żadnego śmiertelnego 
wypadku. – Zdarzyło się 126 kolizji, w których 
ucierpiało dziesięć osób. Spośród wszystkich 
skontrolowanych kierowców nietrzeźwych było 
55 – mówi Maciej Ślusarczyk z KWP w Kiel-
cach. Policjanci zatrzymali także 51 praw jazdy 
za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h 
w obszarze zabudowanym.  /ar/

Duda, który sprawował funkcję dyrektora 
Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego. 
– Zostałem zaproszony na posiedzenie zarzą-
du spółki, na którym podpisaliśmy obustronne 
porozumienie dotyczące mojego ustąpienia. 
Szanuję tę decyzję, bo rozstaliśmy się w zgo-
dzie – tłumaczy były dyrektor Elektrociepłowni 
PGE Energia Ciepła. Na tym stanowisku Da-
riusz Kozak zasiadał od 2016 roku.  /mł/

Aby uzyskać pomoc, należy zadzwonić na nu-
mer 800 100 102, pod którym wcześniej można 
było uzyskać wsparcie psychologiczne. – Osoby 
zainteresowane dowiedzą się, w jaki sposób 
stosować się do wszystkich obostrzeń, żeby 
wypoczynek był bezpieczny – informuje starszy 
szeregowy Daniel Woś, rzecznik prasowy 10. 
ŚBOT w Kielcach. Oprócz tego placówki mogą 
kierować wnioski o wsparcie do wojewody 
świętokrzyskiego.  /bk/
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Czas wybrać szkołę
Za nimi pierwszy poważny 
egzamin, przed nimi ważne wybory. 
Ósmoklasiści powoli wkraczają 
w nowy etap edukacjiau
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Internetowy system rekrutacyjny do szkół średnich jest już 
aktywny. Kandydaci od kilku dni mogą się do niego logować. 
Mają prawo wybrać dowolną liczbę placówek oraz klas i ustalić 
ich kolejność. Klasa umieszczona na pierwszym miejscu bę-
dzie traktowana jako ta, na której uczniowi najbardziej zależy. 
Kurator podkreśla, że dla nikogo miejsca nie zabraknie. 

SZÓSTE W KRAJU, PIERWSZE W REGIONIE
Według najnowszego rankingu „Perspektyw” najlepszą szkołą 
ponadpodstawową w województwie świętokrzyskim jest Li-
ceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach. 
Od lat przyciąga ona najzdolniejszych uczniów. – O przyjęcie 
do nas starają się ci, którzy naprawdę chcą zdobywać wiedzę. 
Zazwyczaj są to absolwenci z wysokimi ocenami i wynika-
mi z egzaminu ósmoklasisty, mający także różne osiągnię-
cia naukowe i artystyczne. Największym zainteresowaniem 
cieszy się klasa o profilu biologiczno-chemicznym, a od 
zeszłego roku również z rozszerzoną matematyką i chemią 

Do czerwcowych egzaminów ósmoklasisty przystąpiło ponad 
dziesięć tysięcy uczniów z województwa świętokrzyskiego. Po-
tem przychodzi czas na wybranie ulubionych przedmiotów 
i złożenie podań do szkół średnich. – Minione lata wskazują 
na powoli rosnącą popularność techników i szkół branżowych, 
choć uczniowie wciąż najchętniej wybierają licea. Niesłabnącą 
popularnością cieszą się od lat profile biologiczne, historyczne, 
geograficzne i prawnicze. Jeśli chodzi o same szkoły, w regional-
nej czołówce niezmiennie pozostają „Nazaretanki”, „Śniadecki” 
i „Żeromski”, a także „Słowacki” – informuje Kazimierz Mądzik, 
świętokrzyski kurator oświaty.
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INFORMUJE
Od soboty 20 czerwca 2020r. zmianie ulegną godziny kursowania 

autobusów linii nr 18 oraz 28 w dni robocze, soboty i niedziele. Nowe 
godziny można sprawdzić na www.ztm.kielce.pl

reklama

SZKOLENIA 
OKRESOWE KIEROWCÓW 

ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ

„EDA” OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
 25-661 KIELCE, HELENÓWEK 4

 Tel. 790 600 660; info@eda.edu.pl

lub fizyką – mówi siostra Natalia Białek, dyrektor placówki. 
Nowy rok szkolny przyniesie u „Nazaretanek” kilka zmian. 
– Wszystkie klasy będą miały dwa przedmioty rozszerzone 
zamiast trzech. Dzięki temu zwiększy się liczba godzin po-
trzebnych do ich realizacji. W klasie humanistycznej pojawi 
się również nowość: oprócz obowiązkowego rozszerzonego 
języka polskiego uczniowie będą mieli wybór pomiędzy roz-
szerzoną historią a biologią – dodaje siostra Białek. W liceum 
powstaną łącznie cztery klasy. Na chętnych czeka 87 miejsc.

ANALITYCY NA START
Liceum to tylko jedna z wielu opcji kształcenia. Na ósmoklasi-
stów czekają również technika. Według rankingu „Perspektyw” 
w Kielcach króluje Technikum numer osiem. – Jako jedyni 
w regionie kształcimy w zakresie chemii. Na razie mamy tylko 
jedną klasę, analityczną, ale takie jest zainteresowanie – infor-
muje Iwona Kijewska, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Kielcach, 
w skład którego wchodzi Technikum nr 8. – W społeczeństwie 
utarło się, że liceum jest „lepszą szkołą”, do której idą zdolniejsze 
dzieci. Oczywiście to nieprawda. Uczniowie, którzy nie są do-
brzy z matematyki i chemii, nie poradzą sobie w naszej szkole. 
Tak naprawdę technikum jest trudniejsze, bo oprócz matu-
ry uczący się zdają egzaminy zawodowe. Niektórzy twierdzą 
również, że po liceum można iść wszędzie, a po technikum 
specjalizacja jest znacznie węższa. Nasi absolwenci studiują 
jednak różne kierunki, od pielęgniarstwa po biotechnologię.

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI
Ostatnią opcją, choć nie mniej istotną, są szkoły branżowe. Jak 
przyznaje dyrektor jednej z nich, osób z takim wykształceniem 
jest wciąż niewiele. – Tworząc klasy w szkołach ponadpodsta-
wowych, musimy myśleć o przyszłości. Nie możemy kształcić 
samych informatyków i mechaników, bo zapotrzebowanie 
na zawody rzemieślnicze jest ogromne. Nasza placówka jest 
szkołą głównie budowlaną, mamy więc kierunki branżowe: 
murarz-tynkarz, stolarz i monter sieci instalacji sanitarnych. 
Ten ostatni przyciąga najwięcej uczniów. Na każdą specjaliza-
cję przypada jedna klasa licząca piętnaście osób, zatem łącznie 
mamy 45 miejsc – mówi Monika Biskup, dyrektor Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach.
Zgodnie z barometrem zawodów na 2020 rok, w wojewódz-
twie świętokrzyskim wciąż brakuje między innymi betoniarzy, 

zbrojarzy, blacharzy, lakierników samochodowych, brukarzy, 
stolarzy oraz dekarzy. – W zeszłym roku postanowiłam odpo-
wiedzieć na zapotrzebowanie rynkowe i otworzyć specjalizację 
betoniarz-zbrojarz. Nie zgłosiła się nawet jedna osoba. Opcję 
zapisania się do szkoły branżowej warto jednak przemyśleć. 
Wiele razy spotkałam się z sytuacją, w której uczniowie poszli 
do technikum, bo były wolne miejsca, a po pół roku nauki 
stwierdzili, że nie dają rady. Wtedy przepisywali się do zawo-
dówki. Takie zachowanie obserwuję aż u jednej trzeciej naszych 
uczniów – opowiada pani dyrektor Biskup.

UCZNIOWIE
Ostatecznie wybór należy do samych ósmoklasistów. – Myślę 
o dwóch szkołach. Chciałabym uczyć się logistyki w mechanicz-
nej albo fryzjerstwa w „Profilu”. W przyszłości chcę być jednak 
kosmetyczką, ale na tym poziomie nie ma szkół kształcących 
w tym kierunku – mówi Wiktoria.
– Nie mam wymarzonej szkoły. Wiem tyle, że jeśli wybiorę 
liceum, to będzie to profil matematyczno–fizyczny, a jeśli tech-
nikum, to profil informatyczny – zdradza Mateusz.
– Myślałam też o „Norwidzie” albo „Piłsudskim”. Mam tam 
najlepsze połączenie autobusowe. Chciałabym dostać się na 
kierunek matematyczno-fizyczny albo matematyczno-geogra-
ficzny – dodaje Wiktoria.
Opcji jest wiele. Na co się zdecydują i czy wyznaczą nowe tren-
dy w szkolnictwie? Wszystko stanie się jasne już w połowie 
sierpnia. 
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Można jechać!

Uzdrowiska czekają
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Jest dobra wiadomość dla wszystkich pasjonatów rowero-
wych wycieczek – w północnej części miasta praktycznie 
zakończyła się budowa dróg dla rowerów. Cykliści pojadą 
nowymi ścieżkami, zlokalizowanymi między innymi przy 
ulicy Klonowej, Orkana i Warszawskiej.
Jedna z nowych tras to odcinek od ulicy Jesionowej do Klo-
nowej i łączy się z już istniejącą ścieżką. – Kolejny fragment 

przebiega wzdłuż ulicy Orkana, począwszy od skrzyżowania 
z Klonową aż do przecięcia ulic Warszawskiej i biskupa Ja-
worskiego. Ten odcinek został zbudowany na całej długości 
ulicy Orkana, po stronie południowej – wyjaśnia Jarosław 
Skrzydło, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg.
Następny fragment ścieżki został wytyczony wzdłuż ulicy 
biskupa Jaworskiego. – Zaczyna się przy ulicy Warszawskiej 
i ciągnie aż do alei Solidarności. Ostatni odcinek przebiega 
wzdłuż Warszawskiej, począwszy od skrzyżowania z Orka-
na do przecięcia z ulicą Witosa. Ta trasa będzie się łączyć ze 
ścieżkami, które powstaną w ramach przebudowy ulic Witosa 
i Zagnańskiej – dodaje Skrzydło.
Trasy mają ponad cztery kilometry długości. Prace dobiegają 
końca – w tej chwili wykonywane jest oznakowanie poziome 
i drobne roboty wykończeniowe. To jednak niejedyny projekt 
dla rowerzystów, realizowany obecnie. – Kolejna inwestycja to 
budowa trzech odcinków tras rowerowych. Pierwszy będzie 
się rozpoczynał przy ulicy Wrzosowej obok basenu „Foka” 
i pobiegnie aż do ronda Czwartaków. Kolejny zacznie się od 
skrzyżowania alei Solidarności z ulicą Leszczyńską, a zakoń-
czy na skrzyżowaniu alei Solidarności z ulicą Wschodnią. 
Ostatni fragment, w tej chwili budowany, biegnie od ulicy 
Piekoszowskiej do ulicy Bernardyńskiej – wylicza rzecznik 
MZD.
Na ukończenie wszystkich trzech odcinków tras rowerowych 
wykonawca ma czas do listopada tego roku. Prace prowadzi 
firma Strabag. 

Busko-Zdrój i inne miejscowości uzdrowiskowe już przyj-
mują kuracjuszy. W pierwszej kolejności leczenie rozpoczęli 
pacjenci, którym w marcu epidemia przerwała turnus lub nie 
pozwoliła go rozpocząć. 
– Dziennie będziemy przyjmować sto osób, a łóżek w całym 
uzdrowisku mamy tysiąc, więc co najmniej dziesięć dni będzie 
trwało zapełnienie wszystkich wolnych miejsc – mówi Woj-
ciech Lubawski, prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój. – Widzimy 
duże zainteresowanie zarówno wśród pacjentów mających 
skierowania, jak i osób, które w pełni opłacają turnus. Nie 
tracimy stałych klientów, którzy przyjeżdżają do nas od 10 
czy 20 lat, choć byli mocno zaniepokojeni, czy w tym roku 
uda im się przyjechać.
Jak informuje Beata Szczepanek, rzecznik świętokrzyskiego 
oddziału NFZ, leczenie uzdrowiskowe jest w tej chwili adre-
sowane do trzech grup pacjentów: – Pierwsza to osoby, które 
mają potwierdzone skierowane na turnus rozpoczynający się 
po 15 czerwca. Druga to pacjenci, którzy mieli rozpocząć 
leczenie w okresie od 14 marca do 14 czerwca. Jeśli jeszcze nie 
zwrócili niewykorzystanego skierowania do oddziału NFZ, to 
prosimy, aby zrobili to do 31 lipca. Trzecia grupa to pacjenci, 
którzy musieli przerwać leczenie uzdrowiskowe z powodu 
pandemii, a ich leczenie trwało poniżej 15 dni – wymienia 
Beata Szczepanek. 

Warunkiem rozpoczęcia kuracji jest negatywny wynik testu 
diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. – Test trzeba prze-
prowadzić nie później niż sześć dni przed terminem rozpoczę-
cia leczenia uzdrowiskowego. Można to zrobić w mobilnych 
punktach pobrań, zwanych „drive-thru”. Testy są bezpłatne, 
a podstawą do ich wykonania jest skierowanie na leczenie 
uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Wynik przed 
wyjazdem przekaże pacjentowi uzdrowisko, do którego został 
skierowany – dodaje Szczepanek. 
Szczegółowe informacje na temat wyjazdów do uzdrowisk 
w Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590. 
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ERC 2020 
w formule hybrydowej

Światowe turnieje robotyczne, na czele z międzynarodowymi 
zawodami URC odbywającymi się na pustyni w amerykańskim 
stanie Utah, zdecydowały o anulowaniu lub ograniczeniu tego-
rocznych edycji jedynie do weryfikacji dokumentacji. Tymcza-
sem przygotowania do szóstej edycji prestiżowych zawodów 
ERC, do której zgłosiło się 45 drużyn z 15 krajów świata idą 
pełną parą. Podczas finału wydarzenia zaplanowanego na 11-13 
września zespoły zmierzą się w konkurencjach terenowych, któ-
re – po raz pierwszy w historii ERC – zostaną przeprowadzone 
w nowej, zdalnej formule. Zmagania uczestników, sterujących 
za pomocą platformy symulacyjnej robotem znajdującym się 
fizycznie na torze marsjańskim w Kielcach będzie można śledzić 
w ramach internetowej transmisji na żywo.

Nowa, hybrydowa formuła ERC ma umożliwić start w zawodach 
wszystkim chętnym zespołom, niezależnie od tego, w którym 
miejscu kuli ziemskiej będą znajdować się we wrześniu.

– ERC jest i zawsze było wydarzeniem, skupiającym uczestników 
z całego świata. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której jedna 
z drużyn musiałaby zrezygnować z udziału, bo straciła fundusze 
sponsorskie na przyjazd lub nie mogła dokończyć budowy robota 
ze względu na zamknięte uczelnie. Dlatego zdecydowaliśmy się na 
organizację wydarzenia w formie hybrydowej. To nasz świadomy 
krok w kierunku wyrównywania szans nauczestnictwo i zdobycie 
bezcennego doświadczenia w realizacji projektów robotyczno-
-kosmicznych, jakie daje udział w ERC. Trzymam kciuki za cały 
projekt, który po raz kolejny potwierdza potencjał innowacyjności 

jaki tkwi w naszym regionie – tłumaczy Łukasz Wilczyński z Eu-
ropejskiej Fundacji Kosmicznej.

– Dla mnie to bardzo ważne, że wydarzenie odbędzie się na Politech-
nice Świętokrzyskiej i mam nadzieję, że zagości na stałe w Kielcach. 
To zawody związane z najbardziej rozwiniętymi technologiami. Oby 
Politechnika, miasto Kielce i woj. świętokrzyskie stały się symbolem 
tego rozwoju – dodaje prof. Wiesław Trąmpczyński, rektor PŚk.

W ramach tegorocznej odsłony zawodów zaprojektowana zo-
stanie wirtualna platforma, odwzorowująca w najdrobniejszych 
detalach zbudowany już w zeszłym roku największy sztuczny tor 
marsjański. Za jej pośrednictwem drużyny będą miały za zadanie 
stworzyć odpowiednie algorytmy i zaprogramować robota do 
startu w rywalizacji. Następnie, sterując zdalnie pojazdem po-
ruszającym się fizycznie po torze zlokalizowanym na kampusie 
Politechniki Świętokrzyskiej, zawodnicy wezmą udział w dwóch 
konkurencjach terenowych, odzwierciedlających zadania wyko-
nywane przez łaziki na powierzchni Marsa.

– Symulacje robotyczne to teraźniejszość sektora kosmicznego 
i przyszłość robotyki – także przemysłowej. Hybrydowa formuła 
zawodów doskonale wpasowuje się w aktualne trendy w dziedzinie 
automatyki i robotyki, które stawiają autonomiczność projektowa-
nych urządzeń w centrum uwagi. W ten sposób jeszcze mocniej 
przybliżamy ERC do standardów, według których branże wysokich 
technologii testują nowe rozwiązania mające znaleźć zastosowa-
nie na Ziemi i poza nią – mówi Marcin Perz, prezes Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., współorganizatora 
wydarzenia ERC.

Wiadomości z Politechniki Świętokrzyskiej 
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VIVE odchodzi, Servaas zostaje 
Po osiemnastu latach firma VIVE 
wycofuje się ze sponsoringu 
kieleckich piłkarzy ręcznych. Jednak 
Bertus Servaas pozostaje prezesem 
siedemnastokrotnego mistrza Polski 
i ma jasno określony cel: utrzymanie 
dotychczasowego wysokiego poziomu

– Jest mi przykro, ale moja firma już nie jest w stanie wspierać 
drużyny. Powód jest prosty, COVID-19 dotknął naszą dzia-
łalność. Muszę być odpowiedzialny za moich pracowników 
i ich rodziny. Zatrudniam dwa tysiące osób na stałe, tysiąc 
na innych umowach. Muszę być racjonalnym przedsiębiorcą 
- wyjaśnia Bertus Servaas.
– Jestem wdzięczny za te osiemnaście lat. To była przyjem-
ność i najlepsza reklama. Budowaliśmy ten klub, staliśmy 
się europejskich potentatem. Mam nadzieję, że koronawirus 
minie i będziemy mogli wrócić do sponsorowania drużyny 
– tłumaczy biznesmen, który poinformował, że od 1 lipca 
„VIVE” zniknie z członu nazwy drużyny. 

POTRZEBA DWA I PÓŁ MILIONA
Holenderski biznesmen zapowiedział, że pozostanie preze-
sem klubu i wyraził nadzieję, że ten dalej będzie funkcjonował 
na wysokim poziomie. W drużynie została wprowadzona 
nowa strategia, która ma pozwolić na redukcję kosztów 
i utrzymanie obecnej kadry. Do tego potrzeba dwa i pół mi-
liona złotych. Bez pozyskania takich funduszy z zespołem 
będzie musiało pożegnać się dwóch, trzech najlepszych za-
wodników z najwyższymi kontraktami. Szczypiorniści już 
wcześniej zgodzili się na redukcję swoich zarobków.
– W ostatnim czasie miałem różne myśli. Najłatwiej było 
zrezygnować: uregulować zaległości i rozejść się. Miałem to 

w głowie, ale wróciłem pamięcią do przeszłości, do 2002 roku, 
kiedy ludzie stąd bardzo mi pomogli po pożarze. Nie opuścili 
mnie. Jestem związany z tym miejscem emocjonalnie. Ten 
klub musi dalej funkcjonować. Jestem bardzo zdetermino-
wany, by iść dalej – tłumaczy prezes wielokrotnego mistrza 
Polski.
Klub prowadzi rozmowy z dwiema firmami, które mogą 
wejść do nazwy drużyny. Dodatkowo została uruchomiona 
zrzutka na platformie zrzutka.pl. Klub ma nadzieję, że uda 
mu się sprzedać co najmniej 1500 karnetów. Przygotowano 
również specjalne wejściówki dla VIP-ów, które kosztują pięć 
tysięcy złotych. 
– Wiem, że proszę o wiele, ale nie proszę dla siebie. Proszę 
o kontynuację tego, co wspólnie robiliśmy przez ostatnie lata. 
O to, byśmy w jednym momencie nie stracili tego, co złożyło 
się na wspaniałą historię tego klubu, budowaną wysiłkiem 
i zaangażowaniem setek ludzi. Bo potem odbudowa tego 
może nam się już nigdy nie udać – przekonuje Bertus Servaas. 

NA RAZIE NIKT NIE ODCHODZI
Kielecki klub dał sobie dwa miesiące na spięcie budżetu. Jeśli 
nie uda się tego zrobić, to z drużyny mogą odejść najlepiej 
opłacani szczypiorniści. To pociągnie za sobą konsekwen-
cje w następnych miesiącach, kiedy miejsce pracy zmienią 
następni, którzy zawitali do Kielc dla jednego: rywalizacji 
o najwyższe cele w Europie.
– Przyszedłem tutaj jako ambitny sportowiec, aby w każdym 
sezonie grać o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Już w ostat-
nim, niedokończonym sezonie pokazaliśmy na co nas stać. 
Opuszczenie tego zespołu przez zawodników najwyższej klasy 
może spowodować, że wszystko zostanie zachwiane – mówi 
Andreas Wolff, kapitan zespołu, który wierzy, że uda się po-
konać chwilowe problemy. 
– Jestem pewien, że jeśli wspólnie powalczymy o przyszłość, 
to będzie ona pozytywna – kwituje niemiecki golkiper. 
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- Pracuje siostra z ludźmi chorymi i bezdomnymi. Proszę po-
wiedzieć, jak należy patrzeć na biedę?

- Oczami Chrystusa, czyli w prawdzie, z miłosierdziem i ze 
zrozumieniem. W drodze do studia minęłam dwóch tak 
zwanych „naszych”, niewątpliwie uzależnionych od alko-
holu, ale wszyscy, oni także, zostaliśmy stworzeni na obraz 
i podobieństwo Boga. Jeśli robimy coś złego, degradujemy 
nasze człowieczeństwo i ten obraz jest w nas zaćmiony tak, 
jakbyśmy patrzyli przez brudna szybę. Chrystusa to boli, bo 
przecież stworzył człowieka do piękna i do miłości.

- Jak wygląda wasze codzienne życie?

- Pamiętam, jak kiedyś Jacek Kuroń zapytał mnie, czy się cza-
sami kłócimy z bezdomnymi, bo my przecież z nimi miesz-
kamy i to nieraz w naprawdę trudnych warunkach. Odpo-
wiedziałam, że tak naprawdę jakby wszystkich posłów albo 
zakonników zamknąć w takich okolicznościach na miesiąc, 
to by się pozabijali, a moi ludzie czasami się kłócą, ale nie 
ma jakichś awantur albo przemocy fizycznej. Duża ich część 
jest zaburzona psychicznie i są trudni, ale to funkcjonuje i na 
tym polega braterstwo. Często usiłując pomóc człowiekowi, 
robimy mu krzywdę, mam na myśli na przykład matki alko-
holików, które utrzymują swoje dzieci w nałogu, ale nieraz 
trzeba pozwolić na to, żeby ktoś stłukł sobie tylną część ciała 
o bruk, bo wtedy dopiero zacznie się podnosić. 

- Czy takie decyzje przychodzą łatwo?

- Miłość musi być roztropna. Kiedyś spotkałam pewną kobie-
tę, która mnie zapytała, czy ją poznaję. Okazało się, że przez 
długi czas mieszkała w naszym domu, a ja ją z niego wyrzu-
ciłam, bo nie chciała nic zrobić ze swoim życiem. Okazało 
się, że znalazła pracę, wychowała dzieci, a teraz sama pomaga 
bezdomnym i teraz mi za to podziękowała. Podobnie było 
w przypadku jednego z mężczyzn, który odmawiał uczestnic-
twa w naszym życiu i nie chciał pracować. Dopiero, kiedy go 
wyrzuciłam z domu, oprzytomniał i zaczął inne życie. Teraz 
robi doktorat. Oczywiście to wszystko nie stało się od razu. 

Miłość musi być roztropna
Od września w ramówce Radia eM 
Kielce na stałe zagości program 
„WszechRozmowy”, który prowadzi 
ksiądz profesor Rafał Dudała. Do tej 
pory wyemitowaliśmy już dwa odcinki. 
Gościem ostatniego była siostra 
Małgorzata Chmielewska ze wspólnoty 
„Chleb Życia”

Miłość musi mieć na względzie dobro drugiego człowieka 
i jego sytuację. Ludzie muszą wiedzieć, że nam na nich zależy.

- Co siostra dostaje w zamian za wszystko, co robi?

- Wolność oraz ogromną radość, że ludzie, którzy byli na dnie 
są w jakiś sposób szczęśliwi i mają się dużo lepiej. Również 
satysfakcję, że ktoś staje się wolny, tak jak jeden z naszych 
podopiecznych, który w wieku 15 lat został porzucony przez 
matkę. Skończył szkołę, jest wybitnym matematykiem i do-
brym człowiekiem.

- Jak siostra postrzega zainteresowanie mediów swoją działal-
nością?

- Nie wiem, jak to się stało, że zostałam osobą medialną. Czasa-
mi jest to ogromny ciężar, bo w telewizji nie mogę powiedzieć 
ani jednego brzydkiego wyrazu (śmiech). Jednak takie są drogi 
Boże i staram się nie odmawiać spotkań z dziennikarzami, 
oczywiście, jeśli nie jest to związane z żadną konotacją poli-
tyczną lub wykorzystaniem mojej osoby i ludzi bezdomnych, 
których reprezentuję.

- Co by siostra zrobiła, gdyby wygrała w Totolotka?

- Pytanie, ile... (śmiech). Potrzebuję dziewięć milionów zło-
tych na budowę schroniska dla bezdomnych w Warszawie, 
bo warunki, jakie tam mamy są nienajlepsze. Budynek jest 
stary i ciasny. Chciałabym, żeby było podobne do tego, które 
znajduje się w Jankowicach koło Sandomierza, żeby ludzie 
żyli w godnych warunkach.

Dziękuję za rozmowę 

Każdy, kto chciałby wesprzeć wspólnotę „Chleb Życia” 
może przesłać pieniądze na numer konta: 73 8004 

0002 2001 0000 1270 0001.

Zapraszamy do obejrzenia całego programu na: 
http://www.em.kielce.pl/miasto/39176ro
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Egzaminy w czasach zarazy
tekst: Piotr Wójcik

Oprac. na podst. danych MEN

Do egzaminów maturalnych i ósmoklasistów przystąpiło 
w całym kraju łącznie ponad 600 tys. osób. Przeprowa-
dzenie ich w bezpieczny sposób było więc ogromnym wy-
zwaniem logistycznym, zwłaszcza że w dobie panującej 
pandemii wszystkich nas obowiązuje nakaz stosowania 
dystansowania społecznego. Jak były zorganizowane tego-
roczne egzaminy kończące szkołę podstawową i średnią?

MATURZYŚCI JESZCZE PISZĄ
Ponad 272 tys. tegorocznych maturzystów przystąpiło 8 
czerwca do egzaminu z języka polskiego. Był to pierwszy 
z zaplanowanych egzaminów maturalnych, które będą 
przeprowadzane do 29 czerwca. W tym roku, ze względu 
na pandemię koronawirusa, egzamin dojrzałości odbywa 
się tylko w formie pisemnej. – Mamy nadzieję, że między 
innymi dzięki temu, żeby było kilka tygodni dodatkowo, 
mogliście się bardzo dobrze do nich przygotować. Te 

wyniki będą takie, jak oczekiwaliście i dzięki temu do-
staniecie się na te kierunki studiów, na te uczelnie, które 
sobie wybraliście – powiedział do maturzystów Minister 
Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

ÓSMOKLASIŚCI CZEKAJĄ NA WYNIKI
Z kolei w miniony czwartek swoje trzydniowe zmaga-
nia z arkuszami zakończyli ósmoklasiści. W 2020 r. do 
egzaminu ósmoklasisty przystąpiło w Polsce ponad 347 
tys. uczniów z ponad 12 tys. szkół. Swoje egzaminy roz-
wiązywali na ponad milionie arkuszy egzaminacyjnych. 
Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty Centralna Komisja 
Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami 
egzaminacyjnymi przygotowała 137 różnego rodzaju ar-
kuszy, w tym: 77 arkuszy z języka polskiego i matematyki 
w języku polskim i litewskim oraz 60 arkuszy i 24 płyty 
z języków obcych nowożytnych.

To trudny rok dla uczniów i studentów. Pandemia koronawirusa sprawiła, że zajęcia 
odbywały się on-line, co nie zawsze było łatwe do zrobienia. Najbardziej sytuację tę 
odczuli jednak maturzyści i ósmoklasiści. Ich egzaminy nie odbyły się w pierwotnym 

terminie, a i sposób przeprowadzania odbiegał od tego, do czego przygotowywali się 
przez kilka ostatnich lat.

Książka

ŚWIĘTOKRZYSKIE SMAKI
Pigoły, gomółki z Kowali, przekładaniec z tarcizny, wątróbka po żydowsku, 
chrzanica, nalewka miodowa - przepisy na te regionalne smakołyki, a także  
wiele innych  znalazły się w książce kulinarnej online „Świętokrzyskie 
Smaki”. Graficznie została opracowana  przez Grzegorza Chorążka, a do 
wydawnictwa jest dołączonych sześć filmów instruktażowych, na których 
mistrzowie kuchni Mirosław Ciołak i Robert Kopacz wraz z uczestniczkami 
warsztatów z gospodarstw agroturystycznych pokazują jak wykonać  
i pięknie podać nasze regionalne potrawy. Życzymy smacznego.

Dostępna na stronie: 
www.mwk.com.pl/slider/6206-premiera-ksiazki-swietokrzyskie-smaki
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Największa grupa ósmoklasistów (95,7 proc.) zadeklaro-
wała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. 
Drugim najczęściej wybieranym językiem był język nie-
miecki. Do egzaminu z tego języka przystąpiło 3,8 proc. 
uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu 
z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpań-
skiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpiło łącznie 0,5 
proc. ósmoklasistów.
Ze względu na zmianę terminu egzaminu ósmoklasisty 
w terminie głównym w 2020 r., na stronie tytułowej ar-
kusza podany był termin egzaminu ósmoklasisty, w jakim 
pierwotnie miał się on odbyć (w kwietniu 2020 r.; druk 
arkuszy egzaminacyjnych zakończył się w marcu 2020 
r.). Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egza-
minatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową 
komisję egzaminacyjną.
Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną 
ogłoszone 31 lipca. Tego samego dnia uczniowie poznają 
swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty.
– Egzamin odbywa się w niezwykłych warunkach, w nie-
zwykłych czasach. W imieniu kierownictwa Ministerstwa 
Edukacji Narodowej chciałabym bardzo podziękować 
dyrektorom, nauczycielom i tym wszystkim, którzy starli 
się, aby egzamin mógł przebiegać w bezpiecznych wa-
runkach – powiedziała wiceminister Marzena Machałek 
podczas specjalnej konferencji prasowej w pierwszym 
dniu egzaminów.

W ODSTĘPACH I Z WŁASNYM DŁUGOPISEM
Podczas wszystkich egzaminów uczniów i nauczycieli 
obowiązują szczególne wytyczne sanitarne, opracowane 
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo 
Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny. 
Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, zostały pod-
kreślone w szczególności kwestie dotyczące zachowania 
społecznego dystansu oraz dezynfekcji. Wprowadzony 
został więc obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdają-
cych, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. 
Dodatkowo zaszła konieczność ustawienia ławek w sali 
egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi 
zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każ-
dym kierunku. Ławki i krzesła w sali egzaminacyjnej są 
obowiązkowo dezynfekowane przed i po każdym egza-
minie. To samo dotyczy materiałów, sprzętów i narzędzi, 
z których korzysta więcej niż jeden zdający. Zdający nie 
mogą już liczyć na to, że jeśli zapomną przyborów, to 
mogą się posiłkować tymi, które zapewni szkoła. W tym 
roku można korzystać wyłącznie z własnych przyborów 
piśmienniczych, linijki, cyrkla czy kalkulatora. Na szko-
łach spoczywa ponadto obowiązek wdrożenia wszelkich 
możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia 
się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzamina-
cyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakoń-
czeniu. Wielu dyrektorów zdecydowało się na przykład 
na to, by podzielić uczniów na kilka grup, z których każda 
miała wyznaczoną godzinę stawienia się przed szkołą.
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CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
I USTAWICZNEGO W MORAWICY

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA - 1 rok
TECHNIK FARMACEUTYCZNY - 2,5 roku
TECHNIK MASAŻYSTA - 2 lata
OPIEKUN MEDYCZNY - 1 rok
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ - 1 rok
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY - 2 lata
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - 1 rok
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH - 2 lata
TECHNIK ELEKTRORADIOLOG - 2,5 roku
TECHNIK ARCHIWISTA - kwalifikacyjny kurs zawodowy, 
nauka w systemie zaocznym (2 kwalifikacje, każda 1 rok)

26-026 Morawica, ul. Kielecka 7
Tel. 41 311 46 80, 41 311 40 48

szkolamedyczna@o2.pl; www.szkola-medyczna.com.pl

DODATEK |8 WRZEŚNIA 55

TELEFON: 533-758-418; STRONA INTERNETOWA: www.szkolaeasyenglish.pl

NIE MASZ NIC DO STRACENIA, A WIELE DO ZYSKANIA!

NIE ZWLEKAJ!
Zadzwoń lub odwiedź naszą stronę internetową:

Zaprasza na DARMOWE  lekcje pokazowe
 języka angielskiego metodami bezpośrednimi

dla młodzieży i osób dorosłych.

CZY CHCESZ:
 •   wypróbować innowacyjną i skuteczną metodę 

nauki języka angielskiego,
•  nauczyć się mówić w języku angielskim,  

a klasyczne metody nie przyniosły rezultatów
•  przełamać barierę w mówieniu  

 w języku obcym?

Pomimo wcześniejszych obaw wy-
nikających z podwójnego rocznika, 
rekrutacja do szkół średnich prze-

biegła spokojnie. Dla każdego znalazły się 
miejsca w liceach, technikach i szkołach 
branżowych.
– Ten rok szkolny rzeczywiście jest wyjąt-
kowy, bo do szkół średnich poszły dwa 
roczniki, absolwenci szkół podstawowych 
i gimnazjów. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że one ze sobą nie rywalizują bo mają 
różne podstawy programowe – wyjaśnia 
Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator 
oświaty.
– Pomimo wielu obaw, wszyscy uczniowie 
znaleźli miejsca w szkołach średnich. Za-
wsze jest jednak tak, że część nie dostaje 
się do wymarzonej placówki, ale to już za-
leży od warunków rekrutacji. Nie powinni-
śmy się także obawiać strajku nauczycieli, 
ponieważ otrzymali podwyżki wynagro-
dzeń, ale też dodatki za wychowawstwo 
czy dla stażysty, więc nie widzę powodu, 
żeby protestowali  - dodaje kurator.
Przypomnijmy: po trwającym w kwietniu 
strajku prezydent podpisał nowelizację 
ustawy Karta nauczyciela; nowe przepisy 
mówią o tym, że od 1 września 2019 roku 
do 31 grudnia 2019 średnie wynagrodze-
nie nauczycieli ma się zwiększyć o 9,6 
procenta. Po wdrożeniu tej podwyżki wy-
nagrodzenie zasadnicze nauczyciela staży-
sty wyniesie 2782 zł brutto, czyli wzrośnie 
o 251 zł, nauczyciela mianowanego 3250 
zł brutto - wzrośnie o 285 zł, a nauczyciela 
dyplomowanego 3817 zł brutto - wzrost 
o 334 zł.

Prawie 160 tysięcy dzieci 
i młodzieży z województwa 

świętokrzyskiego rozpoczęło 
w poniedziałek nowy rok 
szkolny. Blisko 13 tysięcy 
to uczniowie pierwszych 

klas szkół podstawowych 
i średnich. 

Czas do 
szkoły! 

TEKST MAGDALENA NOWAK
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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:

Zapisz się do Kostki
tekst: Michał Łosiak

Pogłębianie wiedzy, dobre przygotowanie do matury, ale 
również rozwijanie swoich pasji i talentów – to wszystko 
oferuje swoim przyszłym uczniom Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach. 
To bardzo ważna informacja dla młodych ludzi, którzy 
od 15 czerwca stoją przed wyborem szkoły średniej. 
– Szkoła jest otwarta dla uczniów i wspomaga w ich 
wszechstronnym rozwoju. Słuchamy również tego, ja-
kie są oczekiwania młodzieży – mówi Anna Pierzak, 
wicedyrektor Kostki.

O poziomie nauki i zaangażowania nauczycieli w prze-
kazywanie wiedzy swoim uczniom świadczą fakty. Szkoła 
zajęła drugie miejsce w Kielcach w rankingu Edukacyj-
nej Wartości Dodanej. Wskaźnik powstaje na podsta-
wie porównania wyników z egzaminu gimnazjalnego 
z wynikami matury poszczególnych uczniów. Pomiar 
pokazuje więc jakość pracy szkoły. Warto także dodać, 

że w ostatnich latach zdawalność matury była w Kostce 
stuprocentowa.

Na uczniów czeka 90 miejsc na profilu humanistycznym 
ze specjalizacją prawniczą lub kulturoznawczą, profilu 
medycznym oraz profilu politechnicznym. 

Szkoła również świetnie poradziła sobie z nauczaniem 
w czasie pandemii koronawirusa. – Zainstalowaliśmy 
specjalną platformę do zdalnego nauczania, a od 1 
czerwca ruszyły konsultacje zgodnie z zasadami bez-
pieczeństwa. Aktualnie trwają matury, które przebiegają 
również bardzo sprawnie – dodaje wicedyrektor Anna 
Pierzak.

Rejestracja do szkół ponadpodstawowych dostępna jest 
na stronie www.kielce.e-omikron.pl do 10 lipca. 
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Zapraszamy do obejrzenia całego programu na: 
http://www.em.kielce.pl/miasto/39176

ekologiaTygodnik eM

Kilka dni temu minęło pięć lat od ogłoszenia przez papieża 
Franciszka encykliki Laudato si’, często przez media nazywanej 
„zieloną encykliką”. Ojciec święty w całości poświęcił ją bowiem 
ochronie środowiska przyrodniczego i nawołuje między inny-
mi, by zrozumieć, jak wielką odpowiedzialnością ludzkości jest 
walka o dobro natury.

ZROZUMIENIE ZAPISANE W BIBLII
– Laudato si’ jest pierwszą w dziejach Kościoła katolickiego 
encykliką poświęconą w całości ekologii. Papież Franciszek 
przypomina jednak, że zarówno jego święty patron, jak i po-
przednicy na tronie piotrowym rozważali wszystkie zagad-
nienia związane z ochroną środowiska – zauważa ksiądz Łu-
kasz Zygmunt, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji 
Kieleckiej.
Na temat kryzysu ekologicznego wypowiadał się już błogosła-
wiony Paweł VI, a święty Jan Paweł II prosił, byśmy wszyscy 
dokonali nawrócenia ekologicznego w swoim sercu i myśleniu, 
a przede wszystkim działaniu. Encyklika papieża Franciszka 
jest więc odnową wszystkiego, co na ten temat mówili jego po-
przednicy. – Pojawienie się tej encykliki powinno być przyjęte 
jako zupełnie zrozumiałe i zgodne z rozwojem katolickiej myśli 
społecznej. Tymczasem wzbudziła ona nie tylko zdumienie, 
ale i kpiny, również w środowiskach kościelnych. Być może 
papież nie został do końca zrozumiany – mówi ksiądz Łukasz 
Zygmunt.
Kluczem do zrozumienia, co papież miał na myśli, pisząc Lau-
dato si’, jest więc Biblia. – Bóg pokazuje nam, że człowiek został 
stworzony na Jego obraz i podobieństwo, a wszystko zostało 
mu dane, aby służył dziełu stworzenia. Papież przyznaje, że 
chrześcijanie czasem błędnie to rozumieli i zaczęli wykorzy-
stywać naturę w zły sposób. A biblijne teksty zachęcają przecież 

Kościół uczy 
poszanowania przyrody
Obowiązek sprawowania opieki nad środowiskiem, w którym żyjemy, jest 
wpisany w społeczną naukę Kościoła katolickiego. Znajduje to wyraz zarówno 
w Biblii, encyklikach papieskich, jak i kształtowaniu postaw na poziomie 
diecezji czy parafii. Czego uczy nas Kościół w kontekście ekologii?

wiernych do uprawiania i doglądania ogrodu świata – wyjaśnia 
dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Kieleckiej.
Działalność misyjna diecezji kieleckiej ściśle wiąże się z we-
zwaniami zapisanymi zarówno w Piśmie Świętym, jak i nauce 
papieża. – W wielu szkołach i przy parafiach ustawione są 
kontenery na makulaturę. Z jej zbiórki i sprzedaży nie tylko 
uzyskamy pieniądze na budowę szkół czy szpitali w krajach 
misyjnych. Uwrażliwimy też młode pokolenie na znaczenie 
segregacji śmieci. Zbieramy również zużytą odzież. Ubrania 
w dobrym stanie przekazujemy do krajów misyjnych, te gorsze 
służą jako surowiec do przetworzenia – mówi ksiądz Łukasz 
Zygmunt. W diecezji kieleckiej od kilku lat prowadzona jest 
też zbiórka elektrośmieci.

MISJA: OCHRONA NATURY
W działalności misyjnej bardzo ważne jest też dążenie do wy-
równywania szans między ludnością krajów bogatych a za-
mieszkującą najuboższe regiony świata. – Papież mówi, że 
ludzkość potrzebuje przemiany. Wciąż brakuje świadomości, 
która umożliwia rozwój nowych postaw, przekonań czy sty-
lu życia. Niestety, nie zniwelujemy wszystkich różnic. Ojciec 
Święty zachęca nas jednak, byśmy podjęli walkę o przemianę 
naszych zachowań. Potrzebne jest odrzucenie konsumpcjoni-
zmu i egoizmu – wskazuje duchowny. 
Powinniśmy więc kierować się rozwagą w wyborach konsu-
menckich i na przykład zrezygnować z niepotrzebnych zaku-
pów. Niektóre z nich nakręcają bowiem spiralę wyzysku ludzi 
stanowiących siłę roboczą w krajach trzeciego świata. Ci ludzie 
są często odarci z wszelkiej godności. 

Artykuł został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
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materiał partnera

Druga edycja Świętokrzyskiej Szkoły Liderów 
zakończona! 

Bardzo się cieszę, że społecznicy tak licznie odpowiedzieli na 
zaproszenie do udziału w projekcie, który miał  podnieść ich 
kompetencje i wspierać  ich działalności społeczne. Organizacje 
pozarządowe są tak silne, jak ich działacze i wolontariusze. Już 
przygotowujemy 3 edycję Świętokrzyskiej  Szkoły Liderów, która 

Ponad 25 godzin warsztatów i spotkań z przedstawicielami życia publicznego 
odbyli uczestnicy 2 edycji Świętokrzyskiej Szkoły Liderów, organizowanej przez 

Stowarzyszenie Kieleckie Forum Rozwoju - Kielce Plus

ruszy jesienią. Serdecznie zapraszam do udziału. – mówi Paweł 
Kwietniewski, Prezes Kieleckie Forum Rozwoju – Kielce Plus.

Uczestnicy podczas zajęć mieli okazję spotkać się także 
z czołowymi przedstawicielami życia publicznego, mi.in. 
Rzecznikiem Prezydenta RP Błażejem Spychalskim, Wice-
minister Anną Krupką czy Posłem na Sejm RP Bartłomiejem 
Dorywalskim. 

Jestem bardzo dumny, że młodzież z naszego regionu angażuje się 
w ciekawe inicjatywy społeczne. Chcą się szkolić, zdobywać nowe 
doświadczenia i pracować dla dobra mieszkańców województwa 
świętokrzyskiego. Takie działania są niezwykle potrzebne, dlatego 
zawszę staram się wspierać młodych w działaniu – mówi Poseł 
na Sejm RP Bartłomiej Dorywalski.

Zajęcia w ramach Szkoły Liderów prowadzili wykwalifiko-
wani trenerzy m.in. Mariusz Brelski, Piotr Szefer, Grzegorz 
Orawiec czy Anna Socha . Nie zabrakło spotkań z przedstawi-
cielami czołowych organizacji pozarządowych z wojewódz-
twa świętokrzyskiego, którzy chętnie opowiadali o swoich 
doświadczeniach. 
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Jak wygląda realizacja Programu „Peryferia”? Pojawiają się 
sprzeczne informacje, niektórzy twierdzą wręcz, że jest on bez 
szans na powodzenie. 

- Gdy słyszę, na szczęście nieliczne głosy, że Program „Pery-
feria” to rozdmuchana inicjatywa, która tylko niepotrzebnie 
pobudziła nadzieje mieszkańców, to stanowczo się z tym nie 
zgadzam. To mijanie się z prawdą. Świadczą o tym kolejne 
działania, które podejmujemy wraz ze współpracownikami, 
by poprawić jakość życia kielczan w tych częściach miasta. 
Przyszłość miasta dostrzegam wyłącznie w jego zrówno-
ważonym rozwoju. Frekwencja, którą cechowało się każde 
spotkanie w ramach „Peryferii” - m.in. na Białogonie, Dąbro-
wie, Niewachlowie, w Dyminach czy Posłowicach - wyraźnie 
pokazuje, jak wiele jest do zrobienia na obrzeżach Kielc. Dla 
niektórych osób, choćby z perspektywy dużych osiedli, mogą 
to być drobne rzeczy, ale dla mieszkańców peryferyjnych re-
jonów miasta to tematy najistotniejsze. 

Jakie sprawy mieszkańcy zgłaszali najczęściej?

- Raport, który przygotowaliśmy jako podsumowanie spotkań 
z mieszkańcami, jasno wskazuje kierunki działań. Porusza-
no na nich wiele tematów, ale wśród tych, które pojawiały 
się najczęściej, należy wymienić cztery: drogi, oświetlenie, 
chodniki i kanalizację sanitarną. Jak wielki mają one wpływ 
nie tyle dla komfortu, co przede wszystkim bezpieczeństwa 
mieszkańców, nie trzeba nikomu mówić. Gdy w grę wchodzi 
bezpieczeństwo kielczan - często tych najmłodszych, poko-
nujących każdego dnia drogę do szkoły, czy seniorów, którzy 
również potrzebują bezpiecznej infrastruktury - nie wolno 
nam przejść obok tego obojętnie. 

Czy możemy mówić już o konkretach?

- Oczywiście tak. Dobiega końca modernizacja ulicy Miłej. Na 
jej remont mieszkańcy czekali ponad 20 lat. Ulica zyska kanał 
deszczowy, nową nawierzchnię, obustronne chodniki i oświe-
tlenie. W maju ogłosiliśmy przetarg na modernizację ulicy 
Prostej - około 1,3-kilometrowy odcinek między Cedzyńską 
a Zagórską. Ile lat kielczanie prosili o tę inwestycję - trudno 
zliczyć. Ogłosiliśmy kolejne zamówienia publiczne, choćby na 
opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulic 
Kleckiej, Wydryńskiej, Dobromyśl czy Sukowskiej. Zakłada-
my, że w ciągu najbliższych lat, każdego roku przeznaczymy 
pulę środków na realizację kolejnych inwestycji zgłaszanych 
przez mieszkańców. Nie wszystko uda zrobić się od razu - to 

Dla bezpieczeństwa 
mieszkańców
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jasne. Będziemy jednak sukcesywnie wypełniać te postulaty. 
Gdy oszacowaliśmy wartość wyłącznie tych największych 
inwestycji zgłaszanych przez mieszkańców, okazało się, że 
potrzebowalibyśmy około 385 mln zł na ich realizację. To 
pokazuje, jak wiele jest do zrobienia. 

Z informacji, które docierają z ratusza, wiemy jednak, że pod 
uwagę brane są również inne inicjatywy.

- Oczywiście w naszych działaniach uwzględniamy nie tyl-
ko inwestycje drogowe, o których powiedziałem wcześniej. 
Chcemy m.in. poprawić infrastrukturę sportową i rekreacyjną 
na osiedlach. Nie tylko przy obiektach szkolnych, gdzie, dzię-
ki inicjatywie mieszkańców, udało się ją w ostatnich latach 
znacznie ulepszyć za sprawą budżetu obywatelskiego. Słyszy-
my od mieszkańców, że potrzebują miejsc, gdzie mogą złapać 
oddech, odpocząć, pobawić się z dzieckiem. Doskonale to 
rozumiemy i te sygnały nie pozostaną bez echa. 

Miasto Kielce
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Znacie? To zagrajcie
Od kilku tygodni w sprzedaży jest Kielecka Gra Planszowa „Co Wy wieta 
o Kielcach?”. Dzięki niej kielczanie mogą sprawdzić swoją wiedzę na temat 
miasta i dobrze się przy tym bawić

Autorami gry są Damian Opasik i Sylwia Salwa oraz ich 
ośmioletnia córka Aleksandra, którzy są fanami planszó-
wek. Skąd wzięli pomysł? – Córka zapytała, czy jest jakaś 
gra planszowa o Kielcach, w którą moglibyśmy zagrać. 
Przejrzałem internet i okazało się, że kiedyś była, ale nakład 
szybko się rozszedł i teraz nie ma żadnej. Pomyślałem więc, 
że możemy coś stworzyć sami – mówi Damian Opasik.

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
Realizacja pomysłu nie była trudna, ponieważ pan Damian 
jest z zawodu grafikiem: – Najpierw stworzyliśmy prostą 
wersję, którą zmodyfikowaliśmy i zaczęliśmy grać w domu. 
Potem uznaliśmy, że możemy zaproponować grę innym kiel-
czanom. Nazwę zasugerowali znajomi. Spodobała nam się, 
bo brzmi swojsko. 
Gra stanowi połączenie tradycyjnej planszówki z bazą on-
line. Oprócz planszy składają się na nią: instrukcja obsługi 
wraz z kodem do bazy pytań, cztery pionki wykonane ze 
sklejki wycinanej laserowo z różnymi napisami oraz kostka. 
Po rozłożeniu plansza ma format A3. Jest na niej 55 pól 
podzielonych na sześć kategorii tematycznych: CKwostki, 
Postacie, Ulice Kielc, Co to za miejsce, Zabytki i atrakcje, 
Sport. Premiera gry odbyła się w ostatnią niedzielę maja na 
kieleckim Rynku. – Nie sądziłem, że spotka się z tak dużym 
zainteresowaniem i tak szybko zyska popularność. Kiel-
czanie chcą dowiedzieć się jeszcze więcej o swoim mieście, 
a pytania wcale nie są takie proste – zauważa pan Damian.
W grze jest około 400 pytań. Baza do nich znajduje się na 
stronie planszówki, a dostęp otrzymuje się po wpisaniu kodu 
z pakietu. Pytania są podzielone na takie same kategorie, jak 
plansza, a odpowiedzi wyświetlają się po kliknięciu w odpo-
wiednie miejsce. Zdjęcia przedstawiają różne okresy rozwoju 
Kielc od lat 60. do współczesności.

DWA TRYBY ROZGRYWKI
Autorzy proponują dwa tryby rozgrywki – zgodny z kierun-
kiem na planszy lub własną trasą. – Do grania potrzebny jest 
też komputer, tablet albo smartfon. W grze może uczestni-
czyć dowolna liczba graczy, chociaż w zestawie znajdują się 
cztery pionki. Zabawę zaczynamy symbolicznie od pola ze 
starym herbem, a kończymy na polu z nowym. Rzucamy 
kostką, stajemy na polu, które nam wyznaczyła, i odpowia-
damy na pytanie. Jeżeli zrobimy to dobrze, zostajemy na tym 
miejscu, jeżeli źle – wracamy na poprzednie i odpowiada 
kolejna osoba – tłumaczy zasady jej twórca. Dodaje, że pyta-
nia będą aktualizowane co kilka miesięcy, aby gra zachowała 
świeżość i nie traciła waloru edukacyjnego. 
Szczegółowe informacje na temat „Co Wy wieta o Kielcach” 
można znaleźć na Facebooku Kieleckiej Gry Planszowej. 
Można ją kupić przez internet lub w kiosku Kiebabczego 
na kieleckim Rynku, a także zamówić z dostawą do domu. 
Honorowy patronat nad grą objął prezydent Kielc Bogdan 
Wenta. 
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Nowy Świat 11 - smak zdrowia

Piekarnia R. Dobrowolski, to rodzinna piekarnia prowadzona przez trzecie pokolenie mistrzów piekarstwa,  
istnieje na rynku nieprzerwanie od 1946 roku – przepisem na sukces i przepyszne wypieki jest tradycyjna 
niezmieniona od 74 lat receptura. Gwarancją wysokiej jakości pieczywa jest brak konserwantów, spulchniaczy, 
polepszaczy i barwników

TRADYCJA I JAKOŚĆ
Pani Halina Dobrowolska współwłaścicielka firmy opowiada, że to 
dziadek jej męża stworzył recepturę wypiekania chleba, prowadził 
wtedy Starą Piekarnię na warszawskim Żoliborzu.
- My nie zmieniliśmy tej doskonałej receptury, dzięki temu, nasze 
pieczywo jest pozbawione wszelkich szkodliwych dodatków ma 
właściwości prozdrowotne. Wszystkie produkty, które znajdziemy 
w ofercie powstają w sposób naturalny.
- Ogromną rolę przywiązujemy do zdrowych produktów regional-
nych. W punkcie na Nowym Świecie w soboty od 8.00 do 11.00 można 
kupić kozie sery z farmy „Jaga zza Kamienia” pod Pińczowem (ser 
zakamieński zdobył Grand Prix Polski) oraz wędliny bezpośrednio od 
rolnika z „Masarni Pod Lasem” Anny i Zdzisława Wiklaków. Niektóre 
wyroby z naszych sklepów są wpisane na listę Produktów Tradycyj-
nych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa - na przykład Kiełbasa 
Radoszycka. W sprzedaży mamy również wyśmienite soki tłoczone od 
Edyty Kot z Bielin, przygotowywane z owoców zbieranych wyłącznie 
z własnych sadów – wylicza Halina Dobrowolska.
W Piekarni R. Dobrowolski na Nowym Świecie 11 znajdziemy rów-
nież miody z „Małej Pasieki” od rolnika Łukasza Barana z Czaplowa 
koło Bielin. Oprócz tego regionalną wodę mineralną Buskowiankę 
produkowaną przez Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A, z tradycją od 
1960 roku.

PRESTIŻOWE NAGRODY DOWODEM UZNANIA
- Nasze produkty zostały uhonorowane wieloma nagrodami, między 
innymi „Perłą” za chleb żytni kielecki, który jest naszym sztanda-
rowym produktem i jesteśmy dumni, że został uznany za najlepszy 
regionalny produkt tradycyjny w Polsce – mówi Halina Dobrowolska.
Dzięki przywiązaniu do tradycji i dbałości o doskonałą jakość wy-
pieków, Piekarnia R. Dobrowolski ma grono stałych klientów, które 
wciąż się powiększa.
-To nasi klienci, za co im dziękujemy, pozwolili nam przetrwać na 
rynku nawet te najtrudniejsze chwile. Ze swojej strony zapewniamy, 
że nasze produkty będą wciąż wartościowe i wytwarzane z pasją.
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Wspieramy lokalne społeczności
Wielkie kluby sportowe mogą liczyć na finansowe wsparcie spon-
sorów tytularnych czy przychody z reklam. Te mniejsze najczę-
ściej zdane są tylko na swoje, bardzo skromne możliwości. Pomóc 
w funkcjonowaniu ma im rządowy program Klub.

To kluby często działające w małych miejscowościach. To 
tam objawiają się sportowe talenty. Dlatego tak ważne jest 
ich wspieranie. Rozstrzygnęliśmy już program Klub w edy-
cji na rok 2020. Dzięki rekordowemu wsparciu rządowemu 
możliwe było przeznaczenie dofinansowania dla wszystkich 
prawidłowo złożonych wniosków. W województwie święto-
krzyskim przeznaczyliśmy na to blisko 1,5 mln zł. Skorzy-
stało 120 klubów z naszego regionu. Mogą to być pieniądze 
na wynagrodzenia dla szkoleniowców, organizacja obozów 
sportowych czy zakup sprzętu sportowego lub w całości na 
wsparcie trenerów. Kluby jednosekcyjne mogą liczyć na 10 
tys. zł, a wielosekcyjne – na 15 tys. zł.

Program jest już realizowany od kilku lat. Na ile udało się po-
prawić kondycję małych i średnich klubów sportowych w Polsce?

Program od 2016 roku cieszy się ogromnym zainteresowa-
niem. Osobiście pomagam klubom sportowym wypełniać 
wnioski o dofinansowanie. Ma ono dla nich ogromne zna-
czenie. Cieszę się, że dzięki moim staraniom tak duże środki 
trafią do klubów w regionie.

Małe kluby są pierwszym miejscem, w którym kształtują się ta-
lenty. Z kolei pierwszymi służbami, które pojawiają się na miejscu 
pożarów czy wypadków są często ochotnicze straże pożarne. Na 
co one mogą liczyć ze strony rządu?

Druhowie stoją dzień i noc na straży życia, zdrowia i dobytku 
swoich sąsiadów. Powinniśmy być im wdzięczni i doceniać 
ich służbę. Niedawno mieliśmy do czynienia z gigantycznym 
pożarem nielegalnego składowiska odpadów w podkielec-
kich Nowinach. Podczas akcji część strażaków ochotników 
straciła swój ekwipunek. Komendant krajowy dla każdej po-
szkodowanej OSP przeznaczy 5 tysięcy złotych na pokrycie 
strat. Wręczyliśmy też promesy dla OSP na dofinansowanie 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W sumie będzie to 5 mi-
lionów złotych, które umożliwią na przykład zakup nowych 
wozów czy specjalistycznego sprzętu.

Można powiedzieć, że na ostatniej prostej jest już kampania pre-
zydencka. Ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda podkreśla, że 
Polska jest jedna i wyruszył w trasę po miastach w całym kraju. 
W jaki sposób mieszkańcy mogą skorzystać na tych wizytach?

Andrzej Duda jako jedyny prezydent w historii odwiedził 
podczas swojej kadencji wszystkie powiaty w Polsce. Ostat-
nio w Końskich podpisywał ustawę o przywracaniu połączeń 
kolejowych. Odwiedził też szereg innych miast w regionie. 
Pojawia się wszędzie tam, gdzie może porozmawiać o potrze-
bach Polaków. Wsłuchuje się w ich głos i stara rozwiązywać ich 
problemy. W kampanię „Łączy nas Polska” jest zaangażowana 
część aktywnych parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, 
w tym między innymi ja.  Rozmawiamy o tym, jakiej Polski 
wszyscy chcemy.

Wiele osób na to pytanie odpowie, że chcą Polski dobrze skomu-
nikowanej. Bardzo potrzebną inwestycją dla naszego regionu jest 
obwodnica Wąchocka. Jesteśmy już bliżej jej realizacji?

Ogłosiliśmy przetarg na budowę tej obwodnicy. To był krok 
milowy. Dzisiejsi posłowie opozycji, rządzący w koalicji PO-
-PSL wielokrotnie obiecywali tę inwestycję, zapowiadali ją, 
a nawet wbijali łopatę pod jej budowę, ale realnie nic z tego 
nie wynikało. My natomiast spełniamy nasze obietnice. Ta 
inwestycja jest wciągnięta w program stu obwodnic.

Tymczasem inni kandydaci, tacy jak Rafał Trzaskowski, 
posuwają się w swoich przekazach do licznych manipulacji. 
Przypomnę tylko, że pan Trzaskowski nie spełnił wielu ze swo-
ich obietnic składanych warszawiakom. Teraz kolejne składa 
wszystkim Polakom. Jedynym wiarygodnym i liczącym się 
kandydatem jest Andrzej Duda.

Dziękuję za rozmowę. 
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Biuro Poselskie 

Poseł RP Anny Krupki, 
ul. Jana Pawła II 13/18 25-025 Kielce woj. świętokrzyskie,

 tel. 608 045 712
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Finał organizatorzy zaplanowali na 11-13 września. – Wszyst-
kie duże imprezy międzynarodowe zostały anulowane bądź 
przełożone na kolejny rok. My się nie poddaliśmy i posta-
nowiliśmy, że zmienimy formułę, tak aby zawody mogły się 
odbyć – informuje Łukasz Wilczyński z Europejskiej Fundacji 
Kosmicznej. – Obecnie nie można przemieszczać się między 
krajami i we wrześniu prawdopodobnie będzie tak samo, więc 
uczestnicy do nas raczej nie przyjadą. Kolejne wyzwanie to 
spowolnienie gospodarki światowej. Wielu sponsorów zaczęło 
szukać oszczędności, więc niektóre drużyny poinformowa-
ły nas, że nie przyjadą z powodów finansowych. My jednak 
uczymy młodych ludzi, jak rozwiązywać złożone problemy, 
więc mielibyśmy się poddać?

JAK W NASA
W ramach tegorocznej odsłony zawodów zaprojektowana 
zostanie wirtualna platforma odwzorowująca w najdrob-
niejszych detalach zbudowany w zeszłym roku, największy 
sztuczny tor marsjański. Za jej pośrednictwem drużyny będą 
tworzyć odpowiednie algorytmy i programować roboty do 
startu w rywalizacji. Następnie, sterując zdalnie pojazdem 
poruszającym się fizycznie po torze zlokalizowanym na kam-
pusie Politechniki Świętokrzyskiej, wezmą udział w dwóch 
konkurencjach terenowych, odzwierciedlających zadania 
wykonywane przez łaziki na powierzchni Marsa. – Zawod-
nicy będą mogli kierować robotem z domu, uczelni czy biu-
ra i wykonywać zadania zbliżone do tych z poprzednich lat. 
To powoduje, że mamy taką samą sytuację, jak pracownicy 
NASA, którzy są teraz na kwarantannie, siedzą w domach 
i sterują łazikiem Curiosity na Marsie – podkreśla Wilczyński.

KONKURS NA STAŁE?
Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki Świętokrzyskiej, 
zaznacza, że niektóre wielkie międzynarodowe zawody, jak 
URC w USA, zostały anulowane. – To, że zmagania ERC 

zostaną zorganizowane, to zasługa prezesa Wilczyńskiego. 
Dla nas to o tyle ważne, że odbędą się one w Politechnice 
Świętokrzyskiej. Mamy nadzieję, że konkurs zagości tu na 
stałe – mówi rektor. 
– Symulacje robotyczne to teraźniejszość sektora kosmicz-
nego i przyszłość robotyki, także przemysłowej. Hybrydowa 
formuła zawodów doskonale wpasowuje się w aktualne trendy 
w dziedzinie automatyki i robotyki, które stawiają autono-
miczność projektowanych urządzeń w centrum uwagi. W ten 
sposób jeszcze mocniej przybliżamy ERC do standardów, 
według których branże wysokich technologii testują nowe 
rozwiązania mające znaleźć zastosowanie na Ziemi i poza 
nią – dodaje Marcin Perz, prezes Specjalnej Strefy Ekono-
micznej Starachowice.

BĘDZIE TEŻ E-TURNIEJ
Na program każdej edycji ERC Space and Robotics Event, 
oprócz międzynarodowych zawodów robotów mobilnych, 
składa się również Strefa Pokazów Naukowo-Technologicz-
nych, otwarta dla szerokiej publiczności. W tym roku także 
jej nie zabraknie. Na terenie kampusu PŚk pojawi się kilka-
dziesiąt namiotów z atrakcjami dla entuzjastów kosmosu, 
nauki i nowych technologii w każdym wieku.
Odwiedzający będą mogli wziąć udział w mini-warsztatach 
oraz interaktywnych prezentacjach urządzeń stworzonych 
w oparciu o zaawansowane technologie. W trosce o bezpie-
czeństwo uczestników prelekcje popularnonaukowe, wykłady 
ze specjalnymi gośćmi, a także pokazy filmów będą dostępne 
wyłącznie online. Dodatkowo studio Pyramid Games S.A. 
zorganizuje e-turniej, którego uczestnicy wezmą udział w grze 
Mars Rover Simulator i wcielą się w rolę mechaników na-
prawiających i konserwujących łaziki w jednej z pierwszych 
kolonii marsjańskich. 

Szósta edycja European Rover 
Challenge odbędzie się w tym 
roku w nowej, zdalnej formule. 
Do międzynarodowych zawodów 
robotów marsjańskich zgłosiło 
się już 45 drużyn z 15 krajów

Łaziki na e-start!
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– Trzeciego maja, w święto Matki Bożej Królowej Polski, 
otrzymał Ksiądz nominację na arcybiskupa i nuncjusza 
apostolskiego w Ghanie. Jak wygląda praca dyplomaty 
watykańskiego? 

– Na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo ciekawa, 
ale w rzeczywistości jest mozolna. Owszem, nuncjusz 
uczestniczy w uroczystościach, jednak większość pracy 
wykonuje za biurkiem. W dużej mierze polega ona na 
studiowaniu i analizowaniu dokumentów, za którymi 
kryją się konkretni ludzie i ich problemy. Na podjęcie 
stosownych decyzji, poznanie problemu i znalezienie 
odpowiedzi na trudne czasem pytania trzeba poświęcić 
wiele czasu.

– Czym różni się praca dyplomaty Stolicy Apostolskiej od 
dyplomaty świeckiego? 

– Przede wszystkim zakresem zainteresowań. Za dzia-
łalnością dyplomatyczną świeckich kryją się konkretne 
interesy polityczne, ekonomiczne, wojskowe. Natomiast 
w dyplomacji watykańskiej takich interesów nie ma. 
W jej centrum jest człowiek z całym jego bogactwem. 
Większość sił i energii nuncjusza skierowana jest więc 
na pracę ze wspólnotą katolicką i – w zależności od kra-
ju – chrześcijańską. Duży procent naszej aktywności 
stanowią także kontakty z innymi religiami i ludźmi nie-
wierzącymi. Profil działalności dyplomacji papieskiej 
określa Kodeks prawa kanonicznego, jest nawet specjalny 
rozdział, który mówi o legatach papieskich i zakresie ich 
pracy. Dyplomacja watykańska to przedstawicielstwo 
Stolicy Apostolskiej, czyli Ojca Świętego i Kurii Rzym-
skiej. Kuria składa się z wielu urzędów i dykasterii, m.in. 
Papieskiej Rady ds. Kultury, zajmującej się dialogiem ze 
światem kultury, czy Papieskiej Rady ds. Dialogu Mię-
dzyreligijnego, w której znajdziemy np. sekcję dialogu 
z ludźmi niewierzącymi. Nuncjatury pełnią często rolę 
doradczą w tych kontaktach. 

– Jak będzie wyglądała praca Księdza Arcybiskupa w Gha-
nie? Jakie wyzwania tam czekają? 

– Szczegółów dowiem się już na miejscu. Z tego, co wiem 
o Ghanie, wyzwaniem będą kontakty ekumeniczne, po-
nieważ to kraj w większości chrześcijański. Według sta-
tystyk protestanci stanowią 73 procent ogółu wierzących, 
a katolicy tylko 12 procent. Ta struktura to konsekwencja 
historii Ghany, która była kolonią angielską, a wcześniej 
znajdowała się pod wpływem protestanckiej Holandii. 
Akcja misyjna ze strony katolickich misjonarzy przyszła 
dość późno. Natomiast odnośnie do dialogu między-
religijnego – jest tam również dosyć liczna wspólnota 
muzułmańska. Obecne są też religie tradycyjne. Kościół 
katolicki, jak w każdym kraju misyjnym, oprócz dzia-
łalności ewangelizacyjnej angażuje się w Ghanie w edu-
kację i ochronę zdrowia. Z jego inicjatywy i pod jego 
patronatem powstają ośrodki zdrowia, szpitale, szkoły. 

– Jak doświadczenia wyniesione z innych placówek dy-
plomatycznych wykorzysta Ksiądz Arcybiskup w pracy 
nuncjusza? 

– W dyplomacji watykańskiej pracuję 19 lat. Przez ten 
czas nauczyłem się otwartości na świat i kontakty z dru-
gim człowiekiem. Należy starać się go poznać i zrozu-
mieć, a nie zakładać z góry, że myśli tak jak ja, ponieważ 
wtedy można popełnić dużo błędów. 

– Czyli dyplomata musi umieć słuchać? 

– Tak. I wyciągać wnioski. Wiadomości są przekazywane, 
nawet gdy nie padają słowa. Istnieją przecież różne me-
tody komunikacji, nie tylko werbalne. Każdy kraj, każda 
kultura ma swą specyfikę i aby dobrze nawiązać dialog, 
trzeba ją zrozumieć. To kwestia nie tylko znajomości 
języków, ale przede wszystkim sposobu myślenia. Poza 
tym należy być przygotowanym na różne niespodzianki. 
Nie można się też zniechęcać niepowodzeniami. Uwa-
żam, że tam, gdzie brakuje dialogu między stronami, 
powinna wkraczać dyplomacja, aby go nawiązać. 

– Jakie będzie zawołanie Księdza Arcybiskupa? 

– To słowa In fines orbis (Aż po krańce świata) z Psal-
mu 19. Zawołanie jest modlitwą i programem niesienia 
chwały Bożej aż po krańce świata. One mogą być wszę-
dzie, ponieważ Ziemia jest okrągła. Wszystko zależy od 
punktu odniesienia. W tym zawołaniu zawarłem swą 

Dyplomata
musi umieć słuchać
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gotowość pójścia wszędzie tam, gdzie pośle mnie Ojciec 
Święty. 

– A herb? 

– Herb to biało-czerwona tarcza; na białym polu jest 
umieszczony podwójny krzyż, na czerwonym złota róża. 
Czerwień i biel to krew i woda wypływające z Serca Jezu-
sowego, ale też polskie barwy narodowe. Podwójny krzyż 
nawiązuje do naszego Świętego Krzyża i relikwiarza 
z cząstką z Drzewa Krzyża Jezusowego. Ten podwójny 
krzyż mamy też w herbie województwa świętokrzyskiego 
i mojego rodzinnego Małogoszcza. Róża symbolizuje 
Maryję. W Litanii Loretańskiej jest nawet wezwanie: 
„Różo Duchowa”. 

– Święcenia biskupie zaplanowane są na sobotę, 18 lipca, 
na godzinę 11 w kieleckiej katedrze. Jak będą wyglądały? 

– Szczerze mówiąc też mnie to ciekawi, ponieważ nie 
wiadomo, jaka będzie sytuacja sanitarna 18 lipca. Mamy 
nadzieję, że od połowy czerwca będą otwarte granice, ale 
wiele rzeczy może ulec zmianie. Spodziewam się gości 
z kraju i zagranicy, choćby delegacji z przewodniczącym 
Zgromadzenia Parlamentarnego Bośni i Hercegowiny 
Draganem Čovićem. Być może przyjadą przyjaciele 
z Włoch oraz goście z Białorusi. Uroczystościom będzie 
przewodniczył ksiądz arcybiskup Jan Romeo Pawłowski, 
który w Stolicy Apostolskiej jest szefem III sekcji Sekre-
tariatu Stanu, odpowiedzialnej za papieskie przedstawi-
cielstwa dyplomatyczne. Współkonsekratorami będą: 
nuncjusz apostolski w Polsce Salvatore Penacchio i bi-
skup Jan Piotrowski. 

– Czego można życzyć Księdzu Arcybiskupowi w tej po-
słudze? 

– Przede wszystkim błogosławieństwa, bo jak ono jest, 
to jest wszystko: zdrowie, siła, optymizm. 

– Dziękuję za rozmowę. 

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

Ksiądz prałat dr Henryk Jagodziński – prezbiter 
diecezji kieleckiej, pochodzący z parafii Małogoszcz 
– został 3 maja 2020 roku mianowany przez Ojca 
Świętego Franciszka nuncjuszem apostolskim w Gha-
nie i arcybiskupem tytularnym Limosano. Urodził 
się 1 stycznia 1969 roku w Małogoszczu. Święcenia 
prezbiteratu przyjął 3 czerwca 1995 roku. Jest dok-
torem prawa kanonicznego. Służbę dyplomatyczną 
w Stolicy Apostolskiej rozpoczął 1 lipca 2001 roku. 
Posługiwał na placówkach dyplomatycznych na Bia-
łorusi, w Chorwacji, w Sekcji ds. Relacji z Państwa-
mi Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, w Bośni 
i Hercegowinie oraz Indiach. Zna języki: włoski, 
francuski, angielski, chorwacki, rosyjski, hiszpański.

Dyplomata
musi umieć słuchać
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Wodociągi Kieleckie wzięły udział w charytatywnej akcji 
Hot16Challenge2. Uczestnik akcji ma nagrać w ciągu 72 
godzin rap własnej produkcji, zamieścić go na YouTube 
i namawiać do wpłat środków na walkę z koronawiru-
sem. Jak do tego doszło?

Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich: - Miano-
wały nas Wodociągi Warszawskie, które były chyba pierwszą 
wodociągową spółką w Hot16Challenge2. Obejrzeliśmy ich klip 
i już wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. Poprzeczkę zawiesili wysoko. 
Pierwszego dnia mieliśmy tekst. Moim zdaniem dobry. Co do wykonaw-
ców, to mamy grupę wokalno-sceniczną pracowników, którzy mają dobre 
głosy, słuch i wyczucie rytmu. Pomyślałem jeszcze o jakiejś gwieździe, 
bo jeśli wideo nie zainteresuje przez pierwsze 15 sekund, to większość 
ludzi przestaje oglądać dalej. W sukurs przyszedł zaprzyjaźniony z nami 
członek Kabaretu Skeczów Męczących Marcin Szczurkiewicz. Radio Em 
Kielce udostępniło nam studio, a Telewizja Świętokrzyska zajęła się ob-
razem i montażem. Próby i nagranie zrobiliśmy drugiego dnia, trzeciego 
film był montowany. I poszło! W ciągu 10 dni ponad 5 tysięcy odsłon na 
YouTube, obecnie już ponad 6 tysięcy, setki udostępnień i komentarzy 
w mediach społecznościowych. No i, jestem przekonany, spora fala po-
mocy dla medyków. Sami też coś dorzuciliśmy.

Warto było?

Na pewno było warto. Do akcji po Warszawie do-
łączyły już Kraków, Olsztyn, Zielona Góra, pewnie 
zgłoszą się jeszcze inne spółki wodociągowe. Medycy 
są na pierwszej linii walki z epidemią, a jak widać, 

ona wciąż nie wygasa. Każda pomoc jest potrzebna, 
specjalistyczne środki ochrony, sprzęt. Obie edycje zbiórki 

Hot16Challenge przyniosły już ponad 30 milionów złotych, 
to coś mówi. A co do naszego klipu? Oceńcie Państwo sami, 

wystarczy w wyszukiwarce YouTube wpisać „Hot16Challenge2 
wodociągi”. 

To poproszę przepis na jakąś pyszną potrawę z kieleckiej kranówki.

- Wysypały nam truskawki, więc proponuję przygotować zupę z truskawek 
z makaronem. Potrzebujemy 2 kg truskawek, szklanka cukru, 400 g śmie-
tany, łyżkę mąki, 800 g makaronu, sól. Truskawki myjemy, szypułkujemy 
i przecieramy na drobnej tarce. Zalewany 2 litrami kieleckiej kranówki. 
Dodajemy cukier, śmietanę mieszamy z mąką i niewielką ilością zupy, 
dodajemy do zupy. Gotujemy i studzimy. Makaron gotujemy zgodnie 
z przepisem i dodajemy ostudzony do zupy.

Dziękuję za rozmowę.

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

Świadczymy usługi: 
• Naprawy, czyszczenie, eksploatacja sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej
• badania laboratoryjne wody, ścieków i osadów ściekowych

RAPUJEMY, RATUJEMY

Powitanie lata w Woli Murowanej

- Długo zwlekaliśmy z podjęciem decyzji o organizacji imprez 
w gminie, na bieżąco śledzimy informacje epidemiczne, jednakże 
chęć spotkania się bezpośrednio z naszymi mieszkańcami zwycięży-

26 czerwca na wszystkich, którzy zdecydują się powitać lato na placu zabaw w Woli Murowanej 
czeka mnóstwo atrakcji: rozgrywki piłkarskie, wspólne grillowanie, seans kina letniego, a nawet 
festiwal gier dawnych. Do wspólnej zabawy zapraszają firma LafargeHolcim, stowarzyszenie 
Siła Woli, Gminny Ośrodek Kultury „Perła” i gmina Sitkówka-Nowiny.

ła. Chcemy wspólnie cieszyć się nadchodzącymi wakacjami, piękną 
pogodą i integracją z nimi – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz.
Pretekstem do zorganizowania wydarzenia stało się oficjalne otwar-
cie placu zabaw. – Tak naprawdę prace zostały tu zakończone już 
w zeszłym roku, jednak wciąż nie było okazji, aby dokonać jego 
oficjalnego otwarcia. A ma to tym razem ogromne znaczenie, bo bo-
isko wielofunkcyjne i siłownię zawdzięczamy firmie LafargeHolcim, 
która sfinansowała ich budowę. Obecnie dzięki fundacji „Wspólnie” 
LafargeHolcim, Jestem na Ptak i Caritas Polska w partnerstwie 
z Caritas Diecezji Kieleckiej powstaje tu ogród społeczny, który 
założą członkowie stowarzyszenia „Siła Woli” – mówi wicewójt 
Łukasz Barwinek.
Organizatorzy zapraszają na powitanie lata od godziny 19. – Naj-
pierw rozegramy towarzyski mecz z drużyną Lafarge, później 
przypomnimy sobie zabawy podwórkowe z dawnych lat, takie 
jak dwa ognie, ciuciubabka czy skakanie w gumę, a około 22 roz-
poczniemy seans filmowy. Wspólnie obejrzymy „Pozdrowienia 
z Paryża” – film wybrany przez naszych internautów – zaprasza 
Sebastian Nowaczkiewicz. 

Członkowie stowarzyszenia „Siła Woli” rozpoczęli prace w ogrodzie społecznym.
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