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Zaczyna się Wielki Post
Środą Popielcową rozpocznie się w całym Kościele okres Wielkiego Postu, czyli czterdziestod-
niowego przygotowania do Wielkanocy. Będzie on trwał do początku Triduum Paschalnego, 
czyli do Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowanej w Wielki Czwartek. Kolorem liturgicznym tego 
okresu jest fiolet, symbolizujący pokutę, powagę, ale równocześnie pełne nadziei oczekiwanie. 
Jednym z wyjątków jest Niedziela Laetare, czyli IV Niedziela Wielkiego Postu, kiedy kapłan 
może przybrać szaty koloru różowego. Podczas Mszy Świętej nie śpiewa się hymnu „Chwała na 
wysokości Bogu” oraz aklamacji „Alleluja”. Wierni biorą w tym okresie udział w rekolekcjach 
wielkopostnych.  /mł/

Kto zbuduje GUM?
Ogłoszono przetarg na budowę kampusu la-
boratoryjnego Głównego Urzędu Miar, który 
ma powstać w Kielcach u zbiegu ulicy Wrzo-
sowej oraz alei księdza Jerzego Popiełuszki. 
Docelowo na 13-hektarowej działce powstanie 
kompleks 25 laboratoriów. Inwestycja ma kosz-
tować ponad 160 mln zł. Przetarg dotyczy bu-
dowy pierwszego etapu inwestycji, w ramach 
którego powstanie sześć laboratoriów – aku-
styki i drgań, czasu i częstotliwości, długości, 
masy, termometrii, metrologii interdyscypli-
narnej. Poza tym planowane jest także zbudo-

Prawie gotowa
Być może już na przełomie czerwca i lipca 
zostanie oddana do użytku nowa strażni-
ca w jednostce Państwowej Straży Pożarnej 
przy ulicy Sandomierskiej. – Wyprzedzamy 
harmonogram prac o kilka miesięcy – infor-

reklama

muje brygadier Sławomir Karwat, komendant 
miejski PSP w Kielcach. Garaże na dwanaście 
samochodów gaśniczych, sala konferencyjna, 
sala do ćwiczeń i sala szkoleniowa, a także 
zaplecze techniczne, pomieszczenia do prze-
chowywania odzieży, ubrań bojowych oraz 
pralnia – tak będzie wyglądał nowy budynek 
kieleckich strażaków. – Czekamy na poprawę 
pogody i dodatkowe pieniądze, by wszystko 
skończyć – mówi brygadier Sławomir Karwat. 
Na ten rok strażacy mają zagwarantowane 
trzy miliony złotych z rezerwy celowej z bu-
dżetu państwa i ponad milion złotych z bu-
dżetu wojewody. Planowany termin oddania 
obiektu to 30 listopada, ale być może stanie 
się to znacznie wcześniej.  /mł/

wanie warsztatów oraz magazynu materiałów 
łatwopalnych. – Czekamy na zgłoszenia oferen-
tów – mówi  Sebastian Margalski z Głównego 
Urzędu Miar. Laboratoria GUM mają być jed-

nym z najnowocześniejszych kampusów ba-
dawczych w Europie. Koszt całego projektu to 
około 162 mln zł. Kampus laboratoryjny GUM 
ma powstać do 2023 roku.  /pin/

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

FOTOGRAFIA 
POGRZEBOWA

tel. 501 522 930
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Golonka indycza/kg 
kraj pochodzenia: Polska

6,99

Pomidory/kg
kraj pochodzenia: Turcja

Promocja
24.02-29.02.2020

zatwierdzone przez Kierownika

9,99

Kotlety ziemniaczane/kg
Wyrób Własny Społem

5,99

reklama

Udany powrót 
Po pięciu latach przerwy Michał Sołowow wrócił 
do ścigania w rajdach samochodowych. Kielcza-
nin zajął 24. miejsce w klasyfikacji generalnej 
Rajdu Szwecji i 8. w kategorii WRC3. Sołowow 
wraz z pilotem Maciejem Baranem jechali Sko-
dą Fabią R5 w barwach Barlinek Synthos RT 
w WRC3. Rajdowcom nie pomagały warunki 
atmosferyczne, z powodu których pierwszy 
odcinek został przeniesiony na piątek. Nie było 
też śniegu, więc trasa została skrócona do nieco 
ponad 160 km. – W jakimś stopniu zaspokoiłem 
olbrzymi głód rajdowy, który mam od pięciu lat. 
Wydaje mi się, że mieliśmy dobre tempo, bio-
rąc pod uwagę pięcioletnią przerwę w ściganiu 

Sto lat urzędu
Reprodukcje dawnych fotografii i dokumentów, 
a także informacje o początkach urzędu oraz 
jego działalności w okresie międzywojennym 
znalazły się na wystawie przygotowanej z okazji 
stulecia działalności Świętokrzyskiego Urzędu 

U nas najtaniej
W Kielcach kupimy najtańsze mieszkanie z ryn-
ku wtórnego, a za metr kwadratowy lokalu na 
rynku pierwotnym zapłacimy średnio około  
5 tys. zł. Raport uwzględniający 16 miast w Pol-
sce przygotował Narodowy Bank Polski. Z ze-
stawienia wynika, że w stolicy regionu święto-
krzyskiego zapłacimy ponad 4,4 tys. zł za m. kw. 
mieszkania na rynku wtórnym. To o blisko 100 
zł mniej niż w Zielonej Górze i 300 zł mniej niż 
w Łodzi. W Warszawie cena m. kw. mieszkania 
wynosi 9 301 zł. Nieco mniej optymistycznie 
wygląda sytuacja na rynku pierwotnym. Choć 
w tym zestawieniu Kielce są droższe jedynie od 

Zielonej Góry, to ceny nowych mieszkań rosną 
w zastraszającym tempie. W ciągu roku w Kiel-
cach urosły o 7 proc. – dla porównania: w Po-
znaniu o 5 proc., w Gdańsku o 8 proc., w Opolu 
o 1 proc., natomiast w Warszawie o 11 proc. 
Rekordzistą pod tym względem są Katowice, 
gdzie za własne „M” zapłacimy o 18 proc. wię-
cej niż w poprzednim roku.  /pin/

Teatr pod opieką
Na milion złotych wsparcia rocznie będzie 
mógł liczyć Teatr im. Stefana Żeromskiego po 
zawarciu pięcioletniej umowy o współpro-
wadzeniu między władzami województwa 
świętokrzyskiego a Ministerstwem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Dokument leży 
już na biurku szefa resortu. Dofinansowanie 
z ministerstwa pomoże teatrowi w codzien-
nej działalności. Dyrektor kieleckiego teatru 
Michał Kotański zwraca uwagę również na 

W weekend okazja
Od 1 marca za 11 złotych będziemy mogli jeź-
dzić autobusami komunikacji miejskiej od piąt-
ku wieczorem do północy w niedzielę. To efekt 
wprowadzenia przez ZTM biletu weekendowe-
go. Jeśli kupimy bilet dobowy i skasujemy go 
po godzinie 20 w piątek, wówczas zachowa on 
ważność do północy w niedzielę. Nowa oferta 
to efekt interpelacji radnego Dariusza Kisiela 
z Porozumienia Jarosława Gowina. – Chcemy 

zachęcić mieszkańców do pozostawienia swo-
ich pojazdów w domach. Ułatwi to skorzysta-
nie z weekendowych atrakcji czy odwiedzenie 
rodziny i najbliższych – dodaje pomysłodawca. 
Przypomnijmy, że od marca cena biletu dobo-
wego wzrośnie z 10 do 11 złotych. Ulgowy ma 
kosztować 5,50 zł.  /mł/

Wojewódzkiego w Kielcach. Ekspozycja została 
otwarta 19 lutego w holu „okrąglaka”, dokład-
nie sto lat po tym, jak kielecki urząd rozpoczął 
pracę. W tym samym dniu minęło sto dni od ob-
jęcia urzędu wojewody świętokrzyskiego przez 
Zbigniewa Koniusza. Wystawę można oglądać 
przez miesiąc.  /bk/

to, że współprowadzenie pozwoli skuteczniej 
szukać środków na planowany remont budyn-
ku przy ulicy Sienkiewicza. Samo ministerstwo 
ma także przeznaczyć pewną sumę pieniędzy 
na ten cel. Zaktualizowana wycena prac re-
montowych wzrosła do 89 milionów złotych. 

Pieniądze mają pochodzić z różnych źródeł, 
m.in. funduszy unijnych, funduszy norweskich 
i budżetu województwa.  /mł/
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TOWARZYSTWO SZKOŁY KATOLICKIEJ W KIELCACH
ul. św. Stanisława Kostki 17

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000020686
Wystarczy wypełnić odpowiednie rubryki PIT a Urząd Skarbowy

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

DLA
EDUKACJI 1%

Szczęście w nieszczęściu 
Mariusz Jurkiewicz, rozgrywający PGE VIVE, 
nie zerwał więzadła krzyżowego w lewym 
kolanie. Uszkodzeniu uległa łękotka, którą 
lekarze musieli usunąć. Przerwa w grze do-
świadczonego zawodnika będzie krótsza niż 
początkowo przypuszczano, ale wykluczy go 
z występów w tym sezonie. – Kolano jest po 
przejściach, miało już rekonstrukcję więzadła, 
więc musimy uważać. Nie możemy zbyt wcze-

śnie wprowadzić zawodnika do gry. Mogło-
by się to wiązać z poważnymi powikłaniami 
– wyjaśnia Tomasz Mgłosiek, fizjoterapeuta 
kieleckiego klubu. Taki scenariusz oznacza, że 
Mariusz Jurkiewicz nie zagra już w PGE VIVE, 
bowiem jego kontrakt obowiązuje do końca 
trwającego sezonu.  /dw/

POŻYCZKI do 1500zł

RATALKI do 15 000zł

SZYBKO- WYGODNIE - BEZPIECZNIE

www.pozyczkaokay.pl; tel.534-980-900;      Kielce, ul.Paderewskiego 31/5

Dla czytelników 
Tygodnika eM
pierwsza pożyczka 

GRATIS 
oddajesz tyle ile pożyczasz

i naprawdę ogromną konkurencję w naszej 
kategorii – komentuje swój udany start Michał 
Sołowow.  /dw/

Kontakt z redakcją 41 349 50 23
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Biskup u niewidomych
Biskup kielecki Jan Piotrowski odwiedził kielecki oddział Polskiego 
Związku Niewidomych. Wizyta rozpoczęła się od wspólnej modlitwy. 
Jak mówi Marian Zakrzewski, prezes PZN w Kielcach, odwiedziny pa-
sterza diecezji zawsze są wielkim wydarzeniem dla członków związku. 
– Człowiek z natury jest bytem wspólnotowym i tęskni za wspólnotą. Te 
spotkania organizowane w związku dają nam okazję do wymiany opinii. 
Cieszę się z tego, że atmosfera jest miła i serdeczna – mówił biskup Jan 
Piotrowski.  /mł/

Pięć tysięcy umów
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
podpisał już pięć tysięcy umów w ramach programu „Czyste powietrze”. 
Świętokrzyskie zajmuje pod względem pierwsze miejsce w Polsce. Do tej 
pory w ramach programu zostało złożonych ponad siedem tysięcy wnio-
sków, a beneficjenci otrzymali prawie 29 mln zł. Zainteresowani udziałem 
w programie mogą skontaktować się z kieleckim oddziałem funduszu lub 
skorzystać z informacji zamieszczonych na stronie www.wfos.com.pl  /bk/

Porozumienie o inwestycjach
O nawet 280 hektarach nowych terenów inwestycyjnych na kieleckim 
Niewachlowie mówią radni Porozumienia Jarosława Gowina. W tego-
rocznym budżecie miasto znalazło pieniądze na dokumentację projekto-
wą dróg i uzbrojenia. – Ten obszar ma świetne położenie. Tu znajduje się 
węzeł Kielce-Północ, droga krajowa nr 74 i S7, a niedaleko są Targi Kielce. 
Rozwój tego terenu i wpisanie go do Strategii Rozwoju Miasta 2030 bę-
dzie tym, czego miasto potrzebuje – mówi radny Dariusz Kisiel.  /mł/

W intencji trzeźwości
Już 28 lutego odbędzie się Nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Święty 
Krzyż i odprawiona zostanie Msza Święta w intencji trzeźwości. Uro-
czystości rozpoczną się o godzinie 18 w kościele parafialnym św. Waw-
rzyńca w Nowej Słupi. Później uczestnicy wyruszą Drogą Królewską 
w kierunku Sanktuarium Drzewa Krzyża Świętego. Rozważania Drogi 
Krzyżowej poprowadzą trzeźwiejący alkoholicy. O godzinie 20.30 od-
prawiona zostanie Eucharystia pod przewodnictwem biskupa kieleckie-
go Jana Piotrowskiego.  /mł/

„Kubuś” z pieniędzmi
Ponad 140 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego otrzymał Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach na 
realizację projektów kulturalnych w mieście. Chodzi o Wakacyjny Festiwal 
Sztuki dla Dzieci i Młodzieży Hurra! ART! oraz projekt „Bohaterowie”, re-
alizowany wspólnie z Ośrodkiem dla Cudzoziemców w Łukowie. Na orga-
nizację festiwalu ministerstwo przyznało „Kubusiowi” 102 tysiące złotych, 
a na projekt „Bohaterowie” – 40 tysięcy złotych. Oba wydarzenia odbędą 
się w wakacje.  /bk/

Obara startuje
Zakończył się nabór na stanowisko dyrektora Muzeum Zabawek i Zabawy. 
Dokumenty złożyło dwóch kandydatów, w tym Maciej Obara, były szef 
tej instytucji. – Teraz rozpoczynają się procedury związane z powołaniem 
komisji rekrutacyjnych. Osoby, które spełnią wszystkie wymagania, zosta-
ną zaproszone do procedury kwalifikacyjnej – informuje Tomasz Porębski, 
rzecznik prasowy prezydenta Kielc. Zakończyło się również zgłaszanie 
kandydatów na stanowiska dyrektora Muzeum Historii Kielc oraz Centrum 
Usług Miejskich. W pierwszym przypadku do konkursu zgłosiły się cztery 
osoby, w drugim siedem.  /bk/
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ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY
ROZLICZENIA Z ZAGRANICZNYMI  

URZĘDAMI SKARBOWYMI
KINDERGELD – zasiłki na dzieci

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

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

KREDYTY POŻYCZKI

CHWILÓWKI

chwilówki i pożyczki bez bik  
(z komornikiem również)

kredyty gotówkowe  
i konsolidacyjne do 200 000 zł

biuro kredytowe oferuje:

Zadzwoń już dziś lub przyjdź do biura 
Kielce, ul. Sienkiewicza 28, tel. 537 000 987
woj. świętokrzyskie - dojazd do klienta!
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Sportowcy i trenerzy nie dostaną w tym roku nagród za 
wybitne osiągnięcia sportowe. Taką decyzję podjęły władze 
Kielc ze względu na złą sytuację budżetową miasta. Zostaną 
przyznane jedynie stypendia dla najzdolniejszych zawod-
ników wśród dzieci i młodzieży.
Wyróżnienia dla wybitnych sportowców i trenerów były 
przyznawane w naszym mieście od lat. – W tym roku mamy 
mniej środków na działalność sportową, dlatego z tego po-
wodu zrezygnowaliśmy z uroczystego podsumowania roku, 
podczas którego nagradzaliśmy zawodników dyplomami, 
statuetkami, a także nagrodami pieniężnymi – informuje 
Tomasz Porębski, rzecznik prasowy prezydenta Kielc.
Tak jak w poprzednich latach, przyznane zostaną jednak 
stypendia dla dzieci i młodzieży za wyniki sportowe. – 
Otrzymają je najzdolniejsi młodzi zawodnicy za osiągnięcia 
uzyskane w roku poprzednim. Przeznaczymy na to 200 ty-
sięcy złotych, czyli tyle samo, co rok temu – dodaje Porębski.
Stypendia sportowe są wypłacane co miesiąc przez pół roku. 
W zależności od osiągniętych wyników miesięczna kwota 
wynosi od 100 do 500 złotych. Natomiast nagrody dla za-
wodników i trenerów były wręczane co roku. Łączna kwota 
przeznaczona na ten cel była uzależniona od liczby osiągnięć 
i w zeszłym roku wynosiła 150 tysięcy złotych. – Prezydent 
podjął taką decyzję z powodu sytuacji finansowej miasta. 
My musieliśmy to zaakceptować – komentuje Dariusz Kisiel, 
radny Porozumienia. 

Meleksem 
po Sienkiewce?
Turystyczne meleksy można spotkać w Krakowie, Sandomie-
rzu, Gdańsku. Wszystko wskazuje na to, że teraz pojawią się 
także w Kielcach. I to już w tym sezonie letnim.
Pomysł turystycznych busików pilotują: Rafał Zamojski, me-
nadżer centrum Kielc, oraz Kieleckie Centrum Kultury. Obec-
nie trwa ustalanie kwestii formalnych oraz możliwej trasy, którą 
będzie przemierzał meleks. Prawdopodobnie pojedzie nie tylko 
kieleckim deptakiem, ale wjedzie także na Rynek, plac Najświęt-
szej Marii Panny i pozostałe ulice śródmieścia.
– Wspólnie z panem Rafałem Zamojskim doszliśmy do wnio-
sku, że warto to zrobić. Taki pojazd mógłby zabierać nie tylko 
turystów, ale również mieszkańców Kielc czy regionu, którzy 
chcą dowiedzieć się więcej o naszym mieście. Meleks może 
przejeżdżać w okolicach Muzeum Historii Kielc, Placu Arty-
stów, Muzeum Narodowego czy Rynku. Pasażerowie dowiedzą 
się o nich wielu ciekawych rzeczy – wyjaśnia Augustyna No-
wacka, dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury.
Urzędnicy chcieliby, żeby meleks pojawił się w Kielcach już 
w maju bądź czerwcu. – Są dwie opcje na wprowadzenie takiego 
pojazdu do naszego miasta. Pierwsza to zapytanie ofertowe, 

które wyślemy do firm. My udostępnimy parking i inne nie-
zbędne rzeczy. Druga możliwość to zakup auta przez Kieleckie 
Centrum Kultury – dodaje Augustyna Nowacka.
Koszt zakupu meleksa to około 27 tysięcy złotych. Elektryczny 
bus zmieści 14 osób.   

Sportowcy 
bez pieniędzy
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Tu rozpracowują raka
Trzecie piętro Świętokrzyskiego 

Centrum Onkologii – to tutaj od 14 
lat funkcjonuje Zakład Diagnostyki 

Molekularnej, wykonujący miesięcznie 
około 600 badań genetycznych dla 

pacjentów z całego kraju

specjalistów, których nie widzimy na co dzień. Pracują oni 
między innymi na trzecim piętrze ŚCO w Zakładzie Dia-
gnostyki Molekularnej. Jego drzwi są zamknięte dla osób 
odwiedzających lecznicę. Co za nimi się dzieje?

TRZECIA W EUROPIE
Działalność badawcza Zakładu Diagnostyki Molekularnej  
koncentruje się wokół poszukiwania nowych genów dla 
diagnostyki i terapii nowotworów. – Nowoczesne możli-
wości terapii w leczeniu nowotworowym wymagają bardzo 
precyzyjnej diagnostyki, takiej jak diagnostyka molekularna. 
Polega ona na sięganiu w głąb komórki nowotworowej  po 
to, aby ocenić jej strukturę genów i receptorów. 14 lat temu 
dostrzegłem, że nauka i technologia  idą w tym kierunku, 
i postanowiłem zorganizować Zakład Biologii Molekular-
nej. Znalazł się wówczas w moim zespole dr Artur Kowalik, au
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W  województwie świętokrzyskim sześć tysięcy osób rocznie 
słyszy diagnozę „nowotwór złośliwy”. Ratunkiem są wtedy 
badania, wiedza lekarska i nowoczesny sprzęt. Osoby prze-
bywające w szpitalach mają do czynienia z lekarzami i pie-
lęgniarkami, jednak niezwykle istotna jest również pomoc 

reklama

INFORMUJE
Zarząd Transportu Miejskiego zaprasza do wzięcia udziału w Konsultacjach Społecznych organizowanych w związku z prośbami 
pasażerów dotyczącymi wprowadzenia zmian dla autobusów linii 25 oraz 114. Mają one polegać na uporządkowaniu wariantów tras 
 linii 25 i częściowej zmianie trasy dla linii 114.

• dla linii komunikacyjnej 25 proponuje się skierowanie wszystkich kursów w obie strony przez ulicę Piekoszowską. 
•  dla linii komunikacyjnej 114 proponuje się skierowanie wszystkich kursów w obie strony przez aleję Jerzego Szajnowicza-

Iwanowa oraz przejazd wszystkimi kursami przez ulicę Puscha.

Projekt zmian oraz formularz do zgłaszania uwag jest dostępny na stronie Idea Kielce pod adresem: https: //idea.kielce.eu/konsultacje/
przebieglini_25_114.html oraz www.ztm.kielce.pl 
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który podjął się tego zadania – opowiada prof. Stanisław 
Góźdź, dyrektor ŚCO.
Jak mówi szef ŚCO, doktor Kowalik to pasjonat, z szeroką 
wiedzą: – Powiedziałem mu, żeby kupił najlepsze urządze-
nia. Gdy przyjechali do naszej lecznicy Amerykanie instalo-
wać je, bardzo chcieli poznać doktora Kowalika. Powiedzieli, 
że on ma niezwykłą intuicję, jeśli chodzi o tak specjalistyczny 
sprzęt, że w nieprawdopodobny sposób go „rozumie”. Poza 
tym oświadczyli mi, że w Europie takie pracownie istnieją 
tylko w Londynie i Paryżu.  

WSZYSTKO W JEDNYM OŚRODKU
Jakie badania są wykonywane w Zakładzie Diagnostyki Mo-
lekularnej? – Analizujemy geny ludzi chorych i wykonujemy 
trzy typy testów. Pierwszy to wykrywanie predyspozycji do 
chorób nowotworowych. Czyli jeżeli ktoś ma wadliwą wersję 
jakiegoś genu, to istnieje u niego zwiększone ryzyko wystą-
pienia raka np. piersi lub jajnika. Jeżeli pacjent ma obciąże-
nie dziedziczne, to lekarz może oszacować u niego ryzyko 
zachorowania i wprowadzić programy profilaktyczne, które 

ograniczą możliwość rozwinięcia się choroby – tłumaczy 
dr Artur Kowalik (na zdjęciach obok), kierownik Zakładu 
Diagnostyki Molekularnej w ŚCO.
Drugi rodzaj testów wykonuje się w przypadku chorób 
onkohematologicznych, czyli chłoniaków i białaczek. Po-
magają one w diagnostyce, służą prognozowaniu wyników 
leczenia. – Wykonujemy jednak również badania dla osób 
z przewlekłą białaczką szpikową, np. monitorujemy sku-
teczność leczenia nowoczesnymi lekami. Trzecia, najnowsza 
grupa badań to terapie celowane i dobór do nich pacjen-
tów. Polegają one na podawaniu nowoczesnych leków, które 
działają na wadliwe geny. Chodzi o to, aby podać pacjentowi 
właściwy medykament we właściwym czasie –  uzupełnia 
specjalista.
ŚCO jest kompleksowym ośrodkiem, w którym pracują 
specjaliści z wielu dziedzin nauki.  – Jeżeli pacjent wcho-
dzi w progi naszego szpitala, to ma wykonywane wszystkie 
badania w jednym miejscu. Nie musimy wysyłać próbek 
i czekać na wyniki, pacjent nie musi nigdzie jeździć, a to 
sprzyja właściwemu i szybkiemu leczeniu. Kupujemy nowo-
czesne aparaty po to, aby pracowały dla naszych pacjentów. 
Sprzęt jest drogi, bo niektóre jego elementy kosztują nawet 
milion złotych – tłumaczy kierownik zakładu.

NADZIEJA NA WYLECZENIE
W ŚCO wykonywanych jest miesięcznie około sześćset ba-
dań genetycznych dla szpitali z całego kraju, między innymi 
w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Lublinie, Poznaniu i Wro-
cławiu. – Codziennie widzę pacjentów na korytarzu i zdaję 
sobie sprawę, że dla każdego z nich choroba onkologiczna 
jest dramatem. Interesują mnie geny, bo za nimi stoi czło-
wiek. Czy guz się zmniejsza? Czy zniknie? Czy przedłuży się 
życie pacjenta w dobrym komforcie? Napędza mnie fakt, że 
te badania służą komuś – podkreśla dr Kowalik.

***
Piętnaście osób pracujących w Zakładzie Diagnostyki Mole-
kularnej pod kierownictwem dr Artura Kowalika wykonuje 
badania, których nie jest w stanie samodzielnie wykonać 
niejeden szpital kliniczny w Polsce. Ogromna wiedza i do-
świadczenie zdobyte podczas wieloletnich studiów dają 
owoce i nadzieję na to, że pacjent zostanie wyleczony. 

reklama

Twój 1% przeznaczamy na:
- stypendia naukowe,
- rozwój sportowy,
- kreowanie przedsiębiorczości,
- pomoc w leczeniu,
- kształtowanie postaw obywatelskich,
- promocję ochrony środowiska.

KRS: 0000184209
Twój 1% jest ważny

1%
Fundacja VIVE Serce Dzieciom 
ul. K. Olszewskiego 6, 
25-663 Kielce.
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Uhonorowani…

– Te osoby są zaangażowane nie tylko lokalnie. Ich działal-
ność jest także doceniana, nagradzana i rozpoznawana poza 
granicami naszego województwa, a nawet kraju. To dla nas 
ogromne wyróżnienie, że możemy tych ludzi nie doceniać – 
mówił Bogdan Wenta.
– Mam nadzieję, że nagroda doda im skrzydeł i energii do 
dalszej pracy – dodała wicemarszałek województwa święto-
krzyskiego Renata Janik.
Wśród nagrodzonych znalazł się między innymi znany i cenio-
ny przez kielczan ksiądz Krzysztof Banasik. – Przede wszystkim 
jestem zaskoczony, że tę nagrodę otrzymałem, bo wolałbym 
pozostać skromnym człowiekiem, nie pracuję dla odznaczeń 
– mówił ksiądz Banasik.

LISTA LAUREATÓW:
Ksiądz Krzysztof Banasik – zastępca dyrektora Caritas Die-
cezji Kieleckiej. Mocno zaangażował się w powstanie Hospi-
cjum Stacjonarnego św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach. Jest 
duszpasterzem sportowców oraz sprawuje opiekę duchową nad 
zawodnikami PGE VIVE Kielce i Korony Kielce.
Ewelina Gronowska – aktorka Teatru imienia Stefana Żerom-
skiego. Zagrała w około 30 spektaklach, ale angażuje się też 
w działania pozateatralne, współpracuje z pedagogami kielec-
kich szkół, biorąc udział w warsztatach i pokazach aktorskich, 
wspiera kampanie społeczne i akcje charytatywne.

Tomasz Irski – dzięki niemu miasto Kielce zaistniało w śro-
dowisku osób głuchych w kraju i za granicą. Organizował mię-
dzynarodowe spotkania artystyczne we włoskim Trydencie dla 
środowisk osób z dysfunkcją słuchu. Jest twórcą kieleckiego 
Teatru Plastycznego SEN, który zrzesza osoby głuche.
Cezary Jastrzębski – pracownik Instytutu Historii, związa-
ny z instytutem Geografii i Nauk o Środowisku UJK. Znawca 
i wielki popularyzator ziemi świętokrzyskiej. 
Anna Łakomiec – prezes Stowarzyszenia Kielecka Rodzina 
Katyńska. Społecznik. W swojej działalności kładzie nacisk 
na stałe przekazywanie ogółowi społeczeństwa, a zwłaszcza 
młodzieży, prawdy katyńskiej. Prowadzi prelekcje dla uczniów.
Janina Łucak – niezwykle zaangażowana m.in. w życie senio-
rów w Kielcach. Założycielka Kieleckiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku „Ponad Czasem”,  prowadzi Grupę Wokalną „Cantare”. 
Piotr Restecki – mistrz gitary, artysta, który w swojej twórczo-
ści nie boi się eksperymentów. Na koncie ma bogaty dorobek 
fonograficzny oraz liczne koncerty w Polsce i za granicą. 
Maksym Rzemiński – wybitny pianista i reprezentant Polski 
w piłce nożnej z drużyną Artystów Polskich. Występując cha-
rytatywnie, wspiera osoby potrzebujące. Laureat wielu nagród 
i wyróżnień.
Janusz Wiśniewski – z zawodu lekarz, z zamiłowania śpiewak 
operowy i artysta malarz. Należy do Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych oraz Stowarzyszenia Artystów Plastyków Świę-
tokrzyskich.
Anna Zielińska-Brudek – pedagog, dziennikarka, a także przez 
ponad 26 lat policjantka. Poetka, współredaktorka książek, za-
angażowana w działalność animatorską. Członkini Związku 
Literatów Polskich.
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy z siedzibą w Kiel-
cach – laureat Nagrody Specjalnej. Pracownicy oraz wolonta-
riusze PCK szczególny nacisk kładą na pomoc społeczną, w tym 
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, opiekę 
nad chorymi w domu, działalność na rzecz osób niepełno-
sprawnych, zbiórki żywności oraz odzieży dla potrzebujących. 

Już po raz dwudziesty piąty przyznane 
zostały Nagrody Miasta Kielce. Wśród 
wyróżnionych znaleźli się: policjantka, 
lekarz, ksiądz, artyści, działacze 
społeczni. Pamiątkowe statuetki wręczył 
prezydent miasta Bogdan Wenta
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CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA?
Upadłość konsumencka to postepowanie sądowe 
przeznaczone dla osób fizycznych, nieprowadzących 
działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne, 
tzn. nie są w stanie wywiązać się ze swoich zobowią-
zań finansowych. Zadaniem upadłości konsumenckiej 
jest oddłużenie niewypłacalnej osoby, przy czym bez 
znaczenia jest, jak duże jest to zobowiązanie oraz przez 
jaki czas dłużnik zwlekał ze spłatą. Efektem tego poste-
powania długi niewypłacalnego konsumenta są umarza-
ne w całości bądź w jakiejś części, w zależności w jakiej 
jest on sytuacji.

NOWE PRZEPISY SZANSĄ NA NOWE ŻYCIE
Od 24 marca 2020 r. zaczną obowiązywać nowe prze-
pisy dotyczące upadłości konsumenckiej, które mają 
pomóc większej liczbie osób wyjść z zadłużenia. Po 
pierwsze, upadłość konsumencką będą mogły również 
ogłosić osoby prowadzące jednoosobowa działalność 
gospodarczą. Ponadto, aby usprawnić procedurę upa-
dłościową, sąd będzie ogłaszał upadłość, jeżeli dłużnik 
przez własną, rażącą niedbałość stał się bankrutem. 
Jednakże, w tym przypadku będzie powodować wydłu-
żenie planu spłat wierzycieli do 7 lat, natomiast rzetelny 
dłużnik na spłatę będzie tylko 3 lata. 

Według Ministerstwa Sprawiedliwości ponad 2 mln Polaków nie radzi sobie z przeterminowanymi długami, 
wielu z nich nie jest w stanie spłacać długów nie ze swojej winy, a z powodu np. utraty pracy czy choroby. Czę-
sto konsumenci nierozsądnie korzystają z kredytów bankowych czy szybkich pożyczek, wpadając w tzw. „spira-

le zadłużenia”. Odpowiedzią na te problemy finansowe jest upadłość konsumencka

NOWA PRZYSZŁOŚĆ - NOWY START

Centrum Restrukturyzacji i Mediacji Sp. z o.o., ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce / tel.+48668199917
NIP 873-325-24-34 
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W teorii każdy wie, jak ważna jest pomoc przedmedyczna 
oraz że trzeba jej udzielać. Sami ratownicy przyznają jednak, 
że sprawa ma się nieco gorzej, jeśli chodzi o praktykę.

WSPIERALI W CZASIE KATASTROF
– Z perspektywy udzielania pierwszej pomocy dzielimy lu-
dzi dwojako – mówi Rafał Maziejuk z grupy ratownictwa 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach. – Po pierwsze, 

Kielecka grupa ratownictwa Polskiego 
Czerwonego Krzyża buduje Centrum 
Edukacyjno-Treningowe dla mieszkańców 
województwa świętokrzyskiego. Ma to 
być miejsce, w którym dzieci, młodzież 
i dorośli nauczą się, jak prawidłowo 
udzielać pierwszej pomocy

dzieci i młodzież. Uczą się w szkołach podstaw udzielania 
pierwszej pomocy i nie boją się jej nieść. Kiedy widzą, że coś 
się dzieje, po prostu reagują. Często słyszy się w mediach, że 
to właśnie dziecko albo nastolatek uratowali komuś życie. Po 
drugie, dorośli. Tutaj pojawia się problem. Osoba dorosła, 
zanim coś zrobi, dwa razy się zastanowi, podejdzie do tematu 
z większą rozwagą, przeanalizuje wszystkie za i przeciw. Dla-
tego zawsze staramy się uświadamiać, jak ważna jest szybka 
pierwsza pomoc – tłumaczy Maziejuk.
Grupa ratownictwa jest powołana przede wszystkim do 
wspierania służb państwowych podczas katastrof. – Po-
magaliśmy podczas powodzi w Sandomierzu, katastrofy 
kolejowej koło Szczekocin oraz wybuchu gazu przy ulicy 
Jagiellońskiej w Kielcach – przypomina Rafał Maziejuk. – 
Na szczęście katastrofy nie zdarzają się na co dzień, a my 
mamy potrzebę ciągłego działania i przekazywania naszej 
wiedzy. Stąd pomysł na budowę Centrum Edukacyjno-Tre-
ningowego. W tym projekcie stawiamy przede wszystkim na 
mieszkańców naszego regionu. Chcemy, żeby każdy z nich 
mógł bezpiecznie i prawidłowo udzielać pierwszej pomocy.
Wiedzę z tego zakresu będą przekazywać wykwalifikowa-
ni instruktorzy, należący do grupy ratownictwa Polskiego 
Czerwonego Krzyża.

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM
– Zawsze staramy się uczyć z jak największą starannością, 
korzystając z doświadczenia, które zdobywamy zarówno 
w grupie, jak i w pracy zawodowej. Centrum Edukacyj-
no-Treningowe stworzy nam szeroki wachlarz możliwo-
ści. Planujemy bezpłatne kursy, nie wykluczamy jednak, 
że w naszej ofercie pojawią się również płatne spotkania, 
szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy, a w przyszło-
ści także doskonalące ratowników medycznych – informuje 
Maziejuk.
Wszystkie prace związane z remontem obiektu wolon-
tariusze wykonują samodzielnie, po godzinach. – To jest 
budynek, który jakiś czas temu otrzymaliśmy od miasta. 
To co zostało do tej pory zrobione, to zasługa naszej grupy. 
Każdy z nas pracuje zawodowo w innych instytucjach, ale 
przychodzi tutaj w wolnym czasie i robi, ile może. Na tę 
chwilę mamy już wykończoną salę wykładową i dużo sprzę-
tu, choćby fantomy i deski ortopedyczne. Musimy jeszcze 
wyremontować pomieszczenia socjalne. Przed nami bardzo 
dużo pracy – opowiada Maziejuk.
Każdego, kto mógłby w jakiś sposób pomóc w przyspiesze-
niu prac remontowych, czy to dostarczając materiały, czy 
oferując własny czas i umiejętności, ratownicy proszą o zgło-
szenie. Jeżeli ktoś chciałby formalnie dołączyć do grupy i zo-
stać ratownikiem, 24 i 25 lutego Polski Czerwony Krzyż 
zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji, która odbędzie 
się o godzinie 18 w siedzibie grupy przy ulicy Sienkiewicza 
51B (wejście od ulicy Wspólnej). 

Nauczą, jak ratować
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Gdy dziecko ma depresję

23 lutego obchodzimy Światowy 
Dzień Walki z Depresją. Szacuje 
się, że w Polsce zmaga się z nią 
około półtora miliona osób. 
W zastraszającym tempie rośnie 
także liczba dzieci chorujących 
na depresję

CO POWINNO NAS ZANIEPOKOIĆ?
Depresja objawia się ogólnym smutkiem i przygnębieniem, 
ale też utratą zainteresowań i radości życia. – U dzieci objawy 
są różne. Z ust młodego człowieka można usłyszeć słowa: 
życie jest bez sensu, jestem niepotrzebny, nie poradzę sobie. 
Nastolatki stają się jeszcze bardziej zbuntowane, czują się 
odrzucone, nie chodzą do szkoły, nie uczą się, często stają 
się aroganckie. Takie zachowania niekoniecznie znaczą, że 
dziecko jest niewychowane, tylko po prostu nie daje sobie 
rady z niektórymi sytuacjami. Dzieci są nieprzewidywalne, 
rano może być wszystko w porządku, a wieczorem, po kłótni 
z rodzicem, maluch może sobie zrobić krzywdę. Dlatego też 
ważne aby dziecko miało  kogoś z kim może porozmawiać 
i komu się zwierzyć. Czasami wystarczy chwila rozmowy, wy-
jaśnienie jakiejś sytuacji czy przywołanie przykładu. W mo-
mencie kiedy rodzic widzi, że coś złego dzieje się z dzieckiem, 
powinien udać się do specjalisty, nie czekając aż problem bę-
dzie się pogłębiał. Rodzic nie powinien się wstydzić, przecież 
nikt z nas nie uczył się tego, jak być rodzicem i nikt nie był 
z tego egzaminowany, więc wskazówki zawsze się przydadzą. 
To nie jest wstyd powiedzieć: nie daję sobie rady – podkreśla 
Karolina Galikowska, psychiatra dzieci i młodzieży.
Pamiętajmy również, że leczenie zaburzeń depresyjnych to 
oddziaływanie kompleksowe, zwłaszcza u dzieci i młodzieży, 
które mogą korzystać z różnego rodzaju form terapii, w tym 
rodzinnych i indywidualnych, zajęć warsztatowych dla ro-
dziców, psychoedukacji oraz w zależności od wskazań far-
makoterapii.  

Ta przypadłość znacząco obniża jakość życia, zwiększa ryzyko 
zachorowania na inne choroby, utrudnia funkcjonowanie 
zawodowe oraz społeczne. Według Światowej Organizacji 
Zdrowia jest to czwarta najpoważniejsza choroba i jedna 
z głównych przyczyn samobójstw. 

ZAGROŻENIE DLA ŚWIATA
Specjaliści podkreślają, że niechlubne statystyki będą rosnąć. 
– Jestem przerażona obecnym, bardzo poważnym stanem rze-
czy. W ciągu ostatnich kilku lat lawinowo przybywa pacjen-
tów, którzy potrzebują pomocy, w tym również dzieci – mówi 
Karolina Galikowska, psychiatra dzieci i młodzieży. – Ogrom-
ny wpływ na rozwój depresji u najmłodszych i nastolatków 
ma dostęp do Internetu, mediów społecznościowych i in-
nych różnego rodzaju nieprzesianych informacji. Dzieci żyją 
w wirtualnym świecie, a co za tym idzie nie potrafią w inny 
sposób zorganizować sobie czasu. W efekcie są nieodporne 
psychicznie i każdy drobny problem staje się dla nich ogrom-
nym wyzwaniem. Kolejną sprawą są relacje międzyludzkie: 
w Internecie młodzież ma setki znajomych, czasami takich, 
których nie widziała na oczy, a w świecie realnym jest samotna 
i nie umie nawiązywać kontaktów. W dzisiejszych czasach 
mnóstwo rodziców bardzo boi się o swoje dzieci i wiele rzeczy 
robi za nie. Później, gdy maluch zaczyna dorastać, widać te 
braki. Młody człowiek nie ma na siebie pomysłu, nie wie co 
robić ze swoim życiem. Kryzys adolescencji był, jest i będzie, 
ale to, jak ogromny wymiar przyjmuje on w dzisiejszych cza-
sach jest zatrważające  – dodaje specjalistka. 
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Stanęło wtedy kilkadziesiąt tego typu obiektów. Lublin, Łódź, 
Kraków,  Warszawa i wiele innych miast i mniejszych ośrod-
ków budowało gmachy, w których różne struktury wojskowe, 
paramilitarne, kombatanckie chciały rozwijać dalej polską 
myśl patriotyczną i wychowywać młode pokolenia do wolnej 
Polski.

NIESAMOWITE PRZYSPIESZENIE
– W Kielcach pod koniec 1932 roku powstała grupa inicja-
tywna, która przerodziła się w Stowarzyszenie Budowy Domu 
Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Stowarzyszenie to 
składa statut organizacji do ówczesnego wojewody Jerzego 
Paciorkowskiego i 28 stycznia 1933 roku ten statut, z nu-
merem pierwszym, jest przez wojewodę zatwierdzony do 
realizacji – mówi Jarosław Machnicki dyrektor WDK im. 
Józefa Piłsudskiego w Kielcach. 
– Wtedy następuje niesamowite przyśpieszenie, które mnie 
do dzisiejszego dnia intryguje. No bo jeżeli 30 czerwca przy-
jeżdża ówczesny prezydent Polski Ignacy Mościcki i wmuro-
wuje symbolicznie kamień węgielny, to patrząc na rozmiary 
gmachu trudno mi sobie wyobrazić, że od końca stycznia 
1933 roku do kwietnia, kiedy rozpoczęła się budowa, archi-
tekt zdążył wyrysować projekt budynku - mówi Machnicki. 
Dodajmy, że autorem koncepcji był Edgar Norwerth, praw-
dziwy guru polskiej architektury, człowiek, który projekto-
wał mnóstwo monumentalnych obiektów nie tylko w Polsce. 
Dom WF i PW powstał w stylu modernizmu polskiego.  
– Przez wielu kielczan jest mylony z socrealizmem, bo też 

Żywy pomnik Marszałka
W latach 30. XX wieku w Polsce przyszła moda na budowanie „żywych” 
pomników, w większości poświęconych marszałkowi Piłsudskiemu. Powstał taki 
i w Kielcach

pojawiają się w jego bryle kolumny, wykusze, ornament, 
ale to jest zupełnie coś odmiennego. To ten kierunek, który 
w Europie pojawił się w końcówce lat 20. XX wieku - wyjaśnia 
dyrektor WDK.

ORDONCE BRAKŁO SIŁ
W tak wystawnym obiekcie nie zabrakło sali teatralnej i mod-
nego już wówczas kina, które huczne otwarto w marcu 1937 
roku. Dzisiaj to dobrze nam znany „Fenomen”. Ale wracając 
do historii - było to miejsce niezwykłych spotkań i zdarzeń. 
– Przez tę scenę przewinęła się cała śmietanka polskich twór-
ców – mówi Machnicki. – Hanka Ordonówna, kiedy była 
tutaj po raz pierwszy, długo została na scenie, bo nie chciano, 
by z niej w ogóle schodziła. Więc śpiewała, bisowała, śpiewa-
ła, w końcu poddała się i powiedziała: „Dajcie mi już spokój, 
ja naprawdę więcej nie mogę”. A potem oświadczyła, że całą 
swoją gażę przeznacza na żywienie zimowe dzieci w Kiel-
cach. Maksymilian Kolbe po powrocie z Japonii spotkał się 
z kielczanami w sali teatralnej. Towarzyszył mu Koreańczyk, 
którego tam wyświęcono na księdza. Obydwaj zbierali pie-
niądze na dalsze misje, i opowiadali co robią w Japonii, jak 
wygląda ich życie. Później wszyscy modlili się, Koreańczyk 
po koreańsku i japońsku, a Polacy - po polsku.   
W sierpniu 1939 roku kielczanie obejrzeli w sali teatralno-
-widowiskowej film „Szpieg w masce”. Był to ostatni tytuł, 
który zaprezentowano tam przed wojną. Kiedy do Kielc 
weszli Niemcy, od razu zajęli dzisiejszy WDK i zamienili go 
w Dom Żołnierza Niemieckiego. Paradoksalnie, dobrze się 
stało, bo przetrwał wojnę… 
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Latem Korona nie otrzymała licencji na występy w najwyższej 
klasie rozgrywkowej. Powodem było przede wszystkim nie 
spełnienie wymogu związanego z budżetem gwarantowa-
nym, który spółka zarządzająca ligą zawodową wyznaczyła 
na poziomie 1 miliona 400 tysięcy złotych.

MIASTO DAJE MNIEJ
Kielecki zespół występuje obecnie w pierwszej lidze, gdzie 
spisuje się bardzo dobrze. Po ostatnim zwycięstwie nad SPR-
-em Olkusz jest na 99 procent pewien miejsca w barażach 
decydujących o grze w elicie. 
– Teraz musimy zachować koncentrację. Będziemy grać z niżej 
notowanymi rywalami, a na koniec czeka nas wyjazd do Żor, 
gdzie mamy handicap sześciu bramek zaliczki z pierwszego 
spotkania – mówi Paweł Tetelewski, trener kieleckiego klubu. 
Korona Handball chce wrócić do elity. Obecnie nie ma na to 
szans, ponieważ musi się liczyć z mniejszym niż w poprzed-
nich latach wsparciem miasta. W tegorocznym budżecie na 
klub zapisanych zostało 300 tysięcy złotych. Jak udało nam 
się dowiedzieć, w nowych rozgrywkach beniaminek ośmio-
zespołowej PGNiG Superligi będzie musiał posiadać budżet 
na poziomie miliona złotych. Obecnie trwa ustalanie reguł 
procesu licencyjnego. Rozmowy z miastem rozpoczął zarząd 
Korony Handball, który liczy, że uda się zwiększyć kwotę do-
finansowania. 
– W naszej ocenie jesteśmy przygotowani sportowo, aby rywa-
lizować w Superlidze. Zapukamy też do wszystkich możliwych 
drzwi, aby zgromadzić wymagane pieniądze – przekonuje 
Krzysztof Demko, wiceprezes kieleckiego klubu.

JAKI JEST PLAN B?
Pozytywnie w sprawie dodatkowego wsparcia Korony Han-
dball wypowiadali się radni zasiadający w Komisji Sportu 
Turystyki i Promocji:  – Uważam, że każdemu klubowi trzeba 
pomóc. Trochę żal, że dysponujemy takimi skromnymi środ-
kami, bo mamy wiele ciekawych inicjatyw na sportowej mapie 
miasta. Jedną z nich jest właśnie Korona Handball. W tych 
dziewczynach jest pasja i nasz lokalny koloryt – mówi radna 
Anna Kibortt z Projektu Wspólne Kielce.
– Chodzę na piłkę ręczną, więc wiem, że w dziewięćdziesięciu 
procentach to dziewczyny z Kielc i okolic. W klubie jest prowa-
dzona świetna praca, również z młodzieżą. On nie potrzebuje 
wielkich środków. Trzeba dołożyć 300-500 tysięcy, a to pozwo-
li na występy w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jeżeli będzie 
bliżej awansu, to zarząd zgłosi się do nas z konkretną kwotą 
– dodaje Tadeusz Kozior, radny Prawa i Sprawiedliwości. 

Potrzebny im milion
Korona Handball jest na dobrej drodze do wywalczenia awansu do PGNiG 
Superligi. Jednak aby w niej zagrać, musi - oprócz sportowych - spełnić określone 
wymogi finansowe

Jeśli Korona Handball utrzyma pierwsze miejsce w grupie B 
I ligi, to w maju czeka ją baraż o wejście do PGNiG Superligi 
z najlepszą ekipą grupy A (najprawdopodobniej Varsovia 
Warszawa lub SPR Sambor Tczew). 
Gdyby kielecki klub nie zgromadził odpowiedniego budżetu, 
to ma przygotowany plan B. W jego myśl zespół opuszczą 
najlepsze zawodniczki, a w I lidze będą grały juniorki.
– Mamy kilka zawodniczek, które uwsteczniają się w pierwszej 
lidze. Zawarliśmy z nimi dżentelmeńskie umowy, że dostaną 
zgodę na odejście, jeśli Korona nie będzie grała w najwyższej 
klasie. Mamy świetny zespół juniorek, który w takim warian-
cie w znacznym stopniu zasiliłby pierwszą drużynę. Do tego 
doszłyby zawodniczki, które nie znalazłyby zatrudnienia 
w innych klubach – wyjaśnia Krzysztof Demko. 
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Szewce. Niewielka miejscowość w gminie Sitkówka-Nowiny, poło-
żona pośród lasów i łąk. Wydawać by się mogło, że jej mieszkańcy 
prowadzą tu iście sielankowe życie. I z pewnością tak by było, gdyby 
nie droga ekspresowa S7 stanowiąca obwodnicę Kielc w kierunku 
Krakowa. - Szum i warkot nie ustają. Pobyt w domu albo na podwórku 
powoduje ból głowy od hałasu dochodzącego od drogi. Jadące tiry 
i motocykle przekraczają dozwoloną prędkość - mówi sołtyska Ewa 
Fudali.

Powodem jest fakt, że pomiędzy drogą ekspresową a domami miesz-
kańców jest tylko pusta przestrzeń. To potęguje, i tak już niezno-
śny, hałas. - W naszej ocenie emisja fal dźwiękowych powstających 

Radna i pani sołtys walczą z hałasem
z eksploatacji drogi ekspresowej jest znacząco wyższa, niż zakładano 
w dokumentach projektowych odnośnie hałasu na naszym terenie. 
Nie uwzględniono bowiem w pełni specyfiki ukształtowania terenu 
i propagacji fal dźwiękowych z tym związane - mówi radna Edyta 
Giemza. 

Na apel opublikowany na profilu radnej Edyty Giemzy na Facebo-
oku odpowiedziało wielu mieszkańców, wskazując dodatkowo na 
problemy z istniejącym w okolicy Miejscem Obsługi Podróżnych: 
- Chcielibyśmy zwrócić uwagę na uciążliwości, jakie niesie ze sobą 
bezpośrednie sąsiedztwo Miejsca Obsługi Podróżnych „MOP Szewce 
Wschód” z naszymi posesjami (…) Często zdarza się, że pod naszymi 
oknami, na postój nocny, parkuje naczepa typu chłodnia, której agre-
gat chłodniczy zasilany osobnym silnikiem spalinowym, uruchamia 
się cyklicznie co kilka minut, generując uporczywy hałas przez całą 
noc - pisze Marta Zabłocka.

Obecnie radna Edyta Giemza i sołtyska Ewa Fudali wystosowały 
pismo do WIOŚiu oraz GDAKA, by podjęto działania mające na 
celu zmniejszenie występującego hałasu poprzez rozpoczęcie budo-
wy ekranów dźwiękoszczelnych na wspomnianym odcinku. - Hałas 
i zanieczyszczone powietrze w istotny sposób oddziałują na nasze 
zdrowie i komfort naszego życia - podkreśla radna Edyta Giemza. 
W przypadku braku reakcji ze strony instytucji Panie zapowiadają za-
angażowanie mieszkańców w protest i dalsze działania w tej sprawie.  

Na zdjęciu: pani sołtys Ewa Fudali, radna Edyta Giemza i mieszkaniec .Rafał Dobrowolski.

Przeciw wykluczeniu
Gmina Kielce /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpoczął  kolejny 
nabór do darmowego projektu realizowanego w partnerstwie ze Sto-
warzyszeniem CAL z Warszawy oraz Kieleckimi Stowarzyszeniami 
„Z Nami Raźniej” i „Nawigacja” pn. „Planowanie i działanie – integracja 
społeczno-zawodowa społeczności Kielc” współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego - RPO WŚ 2014-2020. W ramach 
inicjatywy ochotnicy będą mogli skorzystać z różnych form aktywizacji 
zawodowej, edukacyjnej czy też społecznej. 

- Projekt jest adresowany do ponad 200 osób, zamieszkujących lub 
przebywających na terenie gminy Kielce, mają ukończone 18 lat, jak 
również do osób zamieszkujących bloki socjalne przy ulicach Skibiń-
skiego, Hutniczej, Ściegiennego, 1-go Maja oraz Hubalczyków - mówi 
Angelika Kielczyk, koordynator projektu.

Ponad połowa osób kwalifikujących się do projektu to ludzie zagro-
żeni wykluczeniem społecznym - Chcemy im pomóc wyjść z bloków, 

otworzyć się na nowe znajomości i możliwości - stwierdza Kielczyk.  
W zeszłym roku, w blokach przy ulicy Hutniczej i Skibińskiego, z inicja-
tywy mieszkańców odbyło się sąsiedzkie spotkanie opłatkowe. - W maju 
planujemy zorganizować Dzień Sąsiada, z kolei w lato piknik integra-
cyjny z zabawami dla dzieci - opowiada Kielczyk.

Projekt zakłada również aktywizację zawodową, skierowaną głównie 
do osób korzystających z zasiłków MOPR oraz tych znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej.

- Pierwszą formą wsparcia w tym zakresie będzie doradztwo zawodowe 
- informuje Kielczyk.  - Kolejną, warsztaty społeczno-psychologiczne 
oraz konsultacje prawnicze. Oferujemy również szkolenia i kursy zawo-
dowe, a następnie możliwość odbycia trzymiesięcznego stażu - dodaje.

Osoby zainteresowane projektem powinny się zgłosić do MOPR naj-
później do 29 lutego. 
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Mamy największą inflację od 8 lat, wszystko drożeje, 
a tymczasem spółki wodociągowe mają stałe taryfy za-
planowane na trzy lata. Jak to wygląda w Wodociągach 
Kieleckich? 

Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich:  
- Liczby nie kłamią, ekonomii nie da się oszukać, dwa razy 
dwa równa się cztery i nic tego nie zmieni. W Wodociągach 
Kieleckich koszty rok do roku podskoczą aż o 10 mln zł, co daje 
10 procent przychodów! Nie przypominam sobie takiego skoku 
kosztów w naszej spółce, a pracuję już tu ponad 20 lat. Same rachunki 
za energię elektryczną wzrosną aż o 62 procent. Rozmawiałem o tym 
niedawno z kolegami prezesami i dyrektorami z branży, i pocieszali mnie, 
że to i tak nie najgorzej. Jestem w szoku, to inni mają jeszcze więcej do 
zapłacenia?

Jak poradzić sobie z rosnącymi kosztami, gdy nie można podnosić cen? 

- Szczęście mają ci, którzy wcześniej zainwestowali we własne źródła 
energii, jak fotowoltaika czy biogeneratory na gaz z osadów ściekowych. 
W Kielcach konsekwentnie inwestowaliśmy w naszą małą elektrociepłow-
nię w oczyszczalni ścieków w Sitkówce. Byliśmy tu pionierami w kraju, 
pierwsza taka instalacja zaczęła u nas pracować już w 1999 roku. Wła-
śnie kilka miesięcy temu wymieniliśmy jeden z dwóch generatorów na 

nowy, pierwszy był wymieniony kilka lat temu. Można 
więc powiedzieć, że serce naszej elektrociepłowni jest 
nowe. I już widać to po efektach. Spalając metan po-
wstający podczas fermentacji osadów ściekowych, 
produkujemy tyle prądu, że powinno to zrównoważyć 
tegoroczną podwyżkę jego ceny. Dodatkowo mamy 

ciepło wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń 
oczyszczalni. 

A jaką potrawę z kieleckiej kranówki można przygotować 
na koniec zimy?

- Właśnie obchodziliśmy dzień pizzy i to mnie zainspirowało. Jak wiadomo 
podstawą dobrej pizzy jest ciasto, a ja mam przosty przepis na trzy  spody 
do pizzy, każdy o średnicy około 30 cm. Potrzebujemy 1 łyżkę suchych 
drożdży lub 25 g drożdży świeżych, 1,5 szklanki letniej kieleckiej kranówki, 
3,5 szklanki mąki pszennej, najlepiej mąki do pizzy, 1 łyżkę oliwy z oliwek, 
1,5 łyżeczki soli. Mąkę przesiewamy, mieszamy z drożdżami, dodajemy 
pozostałe składniki i wyrabiamy gładkie, elastyczne ciasto. Z ciasta ura-
biamy kulę, wkładamy do naczynia, przykrywamy folią spożywczą lub 
czystą ścierką i pozostawić w cieple na 1,5 godziny. Ciasto dzielimy na 
3 części i wałkujemy do pożądanego rozmiaru o grubości ok. 2-3 mm.

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

CZAS ZACISKANIA PASA

ZDANIEM SENATORA

Wojna domowa od wielu wieków trwa…

 Krzysztof Marek Słoń
Senator RP, PiS

Kilka dni temu pożegnaliśmy śp. Jerzego Gruzę, 
wybitnego scenarzystę i reżysera. Jego filmy m.in. 

kultowy „Czterdziestolatek” bawiły i dawały do my-
ślenia wielu pokoleniom Polaków. W latach młodości 
oglądałem serial w jego reżyserii zatytułowany „Woj-
na domowa”, do którego później nie raz wracałem. 
Kawał dobrego, komediowego i pouczającego kina 
ze świetnymi kreacjami najlepszych polskich akto-
rów. W filmie występowała ich cała plejada, nawet 
w epizodach. Choć od premiery serialu minęło po-
nad pół wieku, to wciąż jest on aktualny. Polecam go 
choćby po to, by się szczerze pośmiać z samych siebie 
w XXI wieku. Przypomniała mi się też piosenka tytu-
łowa, skomponowana przez Jerzego Matuszkiewicza 
do tekstu Ludwika Jerzego Kerna, również wielkich 
artystów. Któż ze starszego pokolenia, a może nawet 
i średniego nie potrafi jej zanucić? 

Wojna domowa od wielu wieków trwa 
Wojna na gesty, wojna na słowa, 
To każdy z domu na wyrywki zna. 
Co dzień od nowa, łubudubumbum gruch.

Wybucha nowa, wojna domowa, 
O byle co się robi ruch. 
Powody są śmieszne dość i nie warte nawet gry, 
A cały dom trzęsie się i w posadach swoich drży… 

Dedykuję tę piosenkę wszystkim Polakom u progu 
kampanii prezydenckiej. I kandydatom, i ich szta-
bowcom, zwolennikom, przeciwnikom, wyborcom 
oraz obojętnym. Tak jak bohaterowie powieści Ju-
liusza Verne`a w 80 dni okrążyli świat, tak niech ta 
piosenka w pozostałe jeszcze 80 dni kampanii okrąży 
cały kraj razem z miastami, wioskami, mediami i od 
Pucka przez Wiejską po Giewont. Niech też zahaczy 
o nasze rodziny, umysły i zdrowy rozsądek, w który 
wciąż wierzę. Wszak po wyborach, bez względu na 
ich wynik, trzeba będzie w tym naszym domu dalej 
mieszkać pod jednym dachem i żyć ze sobą. 
I jeszcze na koniec, ku przestrodze, słowa świętego 
Pawła z Listu do Galatów Ga 5,15 „A jeśli u was je-
den drugiego kąsa i pożera, baczcie byście się wza-
jemnie nie zjedli”.

BIURO SENATORSKIE 
Al. IX Wieków Kielc 2a, lok.7, 

25-516 Kielce, tel. 41 343 39 25 
www.krzysztof-slon.pl
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Dom w kilka miesięcy? To możliwe

Domy prefabrykowane są budowane z gotowych modułów 
dostarczanych bezpośrednio na plac budowy. Kompletny dom 
produkowany jest w specjalnej hali i wykonuje się go z natural-
nych, certyfikowanych materiałów. Do montażu przewożony 
jest w momencie uzyskania pozwolenia na budowę. Proces 
uzyskania zgody trwa około 3 miesięcy. Montaż domu to 
maksymalnie 7 dni. – Są to energooszczędne domy partero-
we o powierzchni od 35 metrów kwadratowych, na których 
postawienie nie trzeba nawet zgody, aż do 167 metrów kwa-
dratowych – mówi Leszek Balcerzak, właściciel firmy Balker 
oferującej domy w tej technologii.

EKSPRESOWA BUDOWA
Tymczasem budowa klasycznego domu jest procesem dużo 
bardziej złożonym. – Zakładam, że może to trwać obecnie oko-
ło trzech lat. Ceny takiej inwestycji nikt nie przedstawi nam 
już na wstępnie, ponieważ w czasie potrzebnym na budowę 
mogą zmienić się stawki za materiały czy wynagrodzenia dla 
wykonawców – mówi Leszek Balcerzak. Budowa domu pre-
fabrykowanego jest natomiast procesem dużo bardziej prze-
widywalnym. – Pomagamy w załatwieniu wszelkich formal-
ności w urzędach. Po zaakceptowaniu warunków i podpisaniu 
umowy wysyłamy projekt domu. Możemy go nawet złożyć 
w urzędzie przez naszego architekta. Po uzyskaniu pozwolenia 
na budowę, które trwa od dwóch do trzech miesięcy, buduje-
my dom w hali produkcyjnej, a inwestor musi w tym czasie 
zadbać o stworzenie płyty fundamentowej. Maksymalny czas, 
jaki dajemy sobie na dostarczenie i postawienie domu w miejscu 
budowy, to 30 dni – zapewnia właściciel firmy Balker.

Budowa domu w tradycyjny sposób może potrwać nawet kilka lat i trudno 
określić, z jakimi kosztami będzie się wiązać. Ale dom równie dobrze można 
wybudować… w mniej niż pół roku i już na wstępie wiedzieć, ile będzie 
kosztował. Jest to możliwe dzięki technologii domów prefabrykowanych

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Niewątpliwą zaletą budowania domu w tej technologii jest fakt, 
iż wykonany jest on z certyfikowanych materiałów najwyższej 
jakości. Po wyposażeniu go w instalacje, takie jak fotowoltaika 
czy pompa ciepła, dom może być samowystarczalny energe-
tycznie. – Ściany są wykonywane ze specjalnego, suszonego 
próżniowo drewna, które importujemy z Niemiec. Na miejsce 
budowy dostarczane są gotowe, już ocieplone moduły, które 
składają się z siedmiu warstw izolacji. Domy te są więc bardzo 
dobrze docieplone, a i samo drewno, z którego je wykonujemy, 
zalicza się do materiałów ciepłych,  w przeciwieństwie do cegieł 
czy tynków, które w standardowym domu trzeba ogrzać. W do-
mach prefabrykowanych ogrzać musimy jedynie powietrze, 
więc jest to kolejny wymiar efektywności energetycznej – wska-
zuje Leszek Balcerzak. – To szczególnie istotne w kontekście tak 
ważnej teraz walki z zanieczyszczeniem powietrza. Pamiętajmy, 
że to domy jednorodzinne w przeważającej większości odpo-
wiadają za niską emisję – dodaje.

***
Dom postawiony z elementów prefabrykowanych w momencie 
zakończenia budowy jest gotowy od zewnątrz. – W środku 
wykończony jest on płytami gipsowo-kartonowymi, które trze-
ba zaszpachlować tylko w miejscu łączeń, potem pomalować. 
W ścianach zamontowane są peszle, do których trzeba wprowa-
dzić tylko przewody elektryczne. Ekipa złożona z dwóch elek-
tryków jest to w stanie zrobić w dwa dni – zapewnia właściciel 
firmy Balker. Koszt budowy domu z gotowych elementów jest 
porównywalny, a w większości przypadków nawet niższy, niż 
ten związany z zakupem mieszkania u dewelopera. au
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W HOŁDZIE 
ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM
Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew  Koniusz 
oraz Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci 
Narodowej Dorota Koczwańska-Kalita za-
praszają w niedzielę, 1 marca na wojewódzkie 
obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. 
O godz. 16.00 w Bazylice Katedralnej roz-
pocznie się Msza Święta w intencji Żołnierzy 
Wyklętych. Na uroczystości przed Pomnikiem 
Armii Krajowej organizatorzy zapraszają o godz. 
17.30. Wcześniej, o godz. 10.00, na cmentarzu 
Kielce-Piaski odbędą się uroczystości przed 
pomnikiem ku czci pomordowanych żołnierzy 
podziemia antykomunistycznego.

1-31 marca: prezentacja wystawy „Żołnierze 
Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944-
1963” (Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek 
Historia” - Kielce, ul. Warszawska). 
1-31 marca: prezentacja wystawy „Zapomniane 
ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzie-
żowe na ziemiach polskich w latach 1944/45 
- 1956” (Staszowski Ośrodek Kultury). 
2 marca, godz. 9.00: zapalenie zniczy w miej-
scach poświęconych pamięci Żołnierzy Wy-
klętych. 
2 marca, godz. 11.00: rozstrzygnięcie VII Wo-
jewódzkiego Konkursu „Żołnierze Niezłomni 
– Zapomnianym Bohaterom naszego regionu” 
organizowanego przez III L.O. z Oddziałami 
Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Kielcach, 
Wzgórze Zamkowe - Ośrodek Myśli Patriotycz-
nej i Obywatelskiej oraz Delegaturę IPN w Kiel-
cach (Kieleckie Centrum Kultury). 
5 marca, godz. 18.00: wykład dr. Ryszar-
da Śmietanki-Kruszelnickiego „Podzie-
mie niepodległościowe w woj. kieleckim 
w latach 1945-1950. Struktury, dowódcy, 
działalność” w ramach Sandomierskich Spo-
tkań Naukowych (ratusz w Sandomierzu).  
5 marca: „Długie trwanie Polski Podziemnej” 
- „Kuryer Kielecki” (dodatek specjalny do  
„Echa Dnia”). 

”LAUR ŚWIĘTOKRZYSKI”
Do 29 lutego można składać wnioski o przyzna-
nie Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski” 
2019. Ma ona charakter honorowy i stanowi 
wyróżnienie dla osób oraz instytucji szczegól-
nie aktywnych w obszarach będących przed-
miotem oceny. W tym roku zostanie wręczona 
w pięciu kategoriach: „Wydarzenie historyczne 
roku”, „Gmina przyjazna rodzinom i seniorom”, 
„Działanie na rzecz bezpieczeństwa”, „Lider do-

także formularze wniosków w poszczególnych 
kategoriach. 

WYRÓWNAĆ SZANSE
O systemie wsparcia osób niepełnosprawnych 
mówił w Kielcach wiceminister rodziny, pracy 
i polityki społecznej Paweł Wdówik. Gospoda-
rzami spotkania w urzędzie wojewódzkim byli 
wojewoda Zbigniew Koniusz i wicewojewoda 
Rafał Nowak.
Było to jedno z cyklu organizowanych przez 
ministerstwo spotkań regionalnych, podczas 
których prezentowane są działania rządu na 
rzecz rodzin, osób starszych czy niepełno-
sprawnych. Głównymi tematami kieleckiego 
spotkania była sytuacja osób niepełnospraw-
nych, programy z Funduszu Solidarnościowe-
go oraz program rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi „Maluch+”.
Jak podkreślił wiceminister, osoby niepełno-
sprawne to 12 procent obywateli naszego pań-

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

Aktualności Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Program uroczystości - Kielce, 1 marca 2020: 
10.00: cmentarz Kielce-Piaski - złożenie kwia-
tów przed pomnikiem poświęconym pamięci 
żołnierzy AK, NSZ, WiN pomordowanych przez 
Urząd Bezpieczeństwa w więzieniu kieleckim. 
16.00: Bazylika Katedralna - Msza Święta w in-
tencji Żołnierzy Wyklętych. Po mszy złożenie 
kwiatów przed ścianą straceń w byłym więzieniu 
kieleckim. 
17.30: uroczystości przed Pomnikiem Armii 
Krajowej: wciągnięcie Flagi Narodowej na 
maszt, odegranie hymnu państwowego; wystą-
pienie Wojewody Świętokrzyskiego; wystąpie-
nie Naczelnika Delegatury Instytutu Pamięci 
Narodowej w Kielcach; modlitwa za Żołnierzy 
Wyklętych; Apel Pamięci; salwa honorowa; ce-
remonia złożenia wieńców i wiązanek; Pieśń 
Reprezentacyjna Wojska Polskiego.  

Inicjatywy towarzyszące obchodom: 
29 lutego, godz. 9.30: II Marsz Patriotyczny 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych (organizator: Sto-
warzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych 
ONZ - Koło nr 9 w Kielcach). 
1-31 marca: prezentacja wystawy plenerowej 
„Kwatera Ł – panteon narodowy pod cmentar-
nym murem” (Skwer im. Stefana Żeromskiego 
w Kielcach). 

broczynności” oraz „Osiągnięcie sportowe roku”. 
To już XIV edycja tego prestiżowego wydarzenia.
Szczegółowe informacje na stronie interneto-
wej www.kielce.uw.gov.pl. Tam można pobrać 

stwa. To grupa bardzo różnorodna, wymagająca 
zróżnicowanych form działania. Ogólna suma 
wydatków na osoby z niepełnosprawnością 
wzrośnie w tym roku o 5 miliardów złotych 
w stosunku do roku ubiegłego, czyli z 22 do  
27 miliardów. Program „Za życiem” obejmuje 
swoimi działaniami pełną pomoc w celu integra-
cji społecznej i zawodowej osób niepełnospraw-
nych. Program „Dostępność+” ma poprawić 
dostępność nie tylko przestrzeni publicznej, ale 
także produktów i usług. W ramach Solidar-
nościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepeł-
nosprawnych wystartowały cztery programy: 
„Usługi opiekuńcze”, „Opieka wytchnieniowa”, 
„Centra opiekuńczo-mieszkalne” i „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej”. 
Wiceminister wręczył również promesy dofinan-
sowania w ramach tegorocznej edycji programu 
„Maluch+”. Blisko 10,6 mln złotych rządowego 
wsparcia trafi w tym roku do świętokrzyskich 
samorządów i podmiotów prywatnych.
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- 89 lat temu, 22 lutego 1931 roku, Pan Jezus ukazał się 
siostrze Faustynie Kowalskiej i przekazał jej niezwykłą 
misję…

- Siostra Faustyna, wówczas od sześciu lat w zakonie, niemal 
od roku mieszkała w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Mat-
ki Bożej Miłosierdzia w Płocku. Była to pierwsza niedziela 
Wielkiego Postu. Wieczór. Faustyna wróciła właśnie do swojej 
celi. Była po kolacji i modlitwach w klasztornej kaplicy. Przy-
gotowywała się do snu. Nagle zobaczyła w celi Jezusa. „Jedna 
ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty 
na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa 
wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady – opisywała 
w Dzienniczku. „W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza 
moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili 
powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który 
widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. (...) Pragnę, aby ten 
obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. 
Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. 
Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyja-
ciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją 
będę jako swej chwały” (Dz 47).

- Jakie trudności spotkały siostrę Faustynę w przekazaniu 
woli Pana Jezusa odnośnie namalowania obrazu?

- Po pierwsze siostra Faustyna nie umiała malować, a po 
drugie nikt jej nie chciał uwierzyć. Ale tamtej niedzieli,  
22 lutego 1931 roku, ta trudność się zmieniła w misję. Tego 

W PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA

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

ŚWIĘTO RÓŻ

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

reklama
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dnia Jezus powierzył jej misję głoszenia orędzia o Bożym mi-
łosierdziu całemu światu. Namalowanie obrazu było pierw-
szą częścią tego zadania. Jezus nakazał, aby wszystko, o czym 
mówi Faustynie,  ta przekazywała przełożonym. Ci jednak 
jej słowom nie dowierzali. „Okazują mi litość, jakbym była 
w złudzeniu albo pod wpływem wyobraźni” (Dz 38), skar-
żyła się w duszy Bogu, co po latach zapisała w Dzienniczku.  
Pierwszą osobą, której Faustyna powiedziała o objawieniu 
Jezusa, był spowiednik, ale nie znalazła u niego zrozumie-
nia. Powiedziała przełożonej płockiego klasztoru matce Róży 
Kłobukowskiej. Ale i ona nie dowierzała. Dopiero po latach 
Faustyna zrozumie, a Jezus jej to wyraźnie powie, że trudności 
są potrzebne dla potwierdzenia prawdziwości objawienia. 
Ponadto największą wartość w oczach Boga ma nie efekt dzia-
łania człowieka, ale sama intencja, z jaką się je podejmuje, 
oraz cierpienie z nim związane. 

- Jak powstawał obraz Miłosierdzia Bożego?

- Pierwszy został namalowany w 1934 roku w pracowni wi-
leńskiego artysty Eugeniusza Kazimirowskiego pod okiem 
siostry Faustyny i  pozostaje w Wilnie do dziś dnia. Od tego 
czasu powstało wiele różnych wersji wizerunku Chrystusa 
Miłosiernego malowanych według wizji zakonnicy, które są 
w kościołach oraz kaplicach całego świata. Szczególne miej-
sce w tej ikonografii i kulcie Miłosierdzia Bożego zajmuje 
łaskami słynący obraz z kaplicy klasztornej Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, autorstwa Adolfa Hyły. 
W nim bowiem spełniły się słowa Jezusa: Pragnę, aby ten 
obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie 
(Dz. 47). Ten wizerunek Chrystusa cieszy się niezwykłą czcią 
wiernych, słynie wieloma łaskami, a jego kopie i reprodukcje 
można spotkać wszędzie, na wszystkich kontynentach świa-
ta. Na obu obrazach Jezus ubrany jest w białą szatę, podnosi 
prawą dłoń w geście błogosławieństwa, a lewa uchyla szatę 
w okolicy niewidocznego serca, skąd wychodzą dwa promie-
nie: biały  i czerwony.

- Jaka jest teologia obrazu „Jezu, ufam, Tobie”?

- Teologiczne przesłanie przedstawienia jest takie, jakie zapi-
sała Faustyna w swoim Dzienniczku: „Blady promień ozna-
cza Wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony oznacza 
Krew, która jest życiem dusz (...) Te dwa promienie wyszły 
z wnętrzności Miłosierdzia mojego wówczas, kiedy Kona-
jące Serce Moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. Ksiądz 
Michał Sopoćko, spowiednik św. Faustyny, idąc za nauką Oj-
ców Kościoła, widzi w nich symbol sakramentów świętych. 
Blady promień to usprawiedliwienie w sakramencie chrztu 
i pokuty, natomiast czerwony oznacza pozostałe sakramenty, 
umacniające i wzbogacające życie Boże w duszy.

- Dziękuję za rozmowę. 

Więcej w audycji „Tak Wierzę” we wtorek, 25 lutego  
o godz. 20 w Radiu eM Kielce.

Spraw radość, zadbaj o zdrowie i wygodę swoich bliskich, podarowując 
im kartę upominkową, którą można kupić w naszym Centrum Podologii 

FootMedica.

Karta upominkowa umożliwia osobie obdarowanej skorzystanie 
z naszych usług w gabinecie podologii ortopedycznej, leczniczej 

lub kosmetycznej bez wnoszenia opłat.

Można w ten sposób zrobić prezent bliskim z okazji urodzin, imienin, 
rocznicy czy innej okazji, a także zmobilizować tych, którym brakuje chęci 

lub odwagi by przyjść  ze swoim problemem do naszego 
Centrum Podologii.

Kielce,  Al. Szajnowicza-Iwanowa 13 F, tel. 41-344-70-69, 793-801-831

Busko Zdrój, ul. Chopina 9, tel. 41-378-70-56; 501-150-045

www.footmedica.pl,  www.zdrowastopastodolny.pl
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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

reklama
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Łazi mi od jakiegoś czasu po łepetynie taka myśl, że gdybym tylko 
był człowiekiem nieco bardziej oszczędnym, a nie ostatnim hulaką 
i birbantem, wygospodarowałbym pieniądze na szczerozłotą sta-
tuetkę Polskiego Pinokia i wręczałbym ją co miesiąc na uroczystej 
gali ludziom, którzy publicznie łżą bez drgnienia powieki aż się za 
nimi kurzy. W lutym mojego Pinokia otrzymałaby posłanka PiS 
Joanna Lichocka za pionierski wkład w wiedzę o motoryce pal-
ca środkowego prawej ręki. Użyła go podobno nie do wykonania 
obraźliwego gestu, lecz podłubania sobie w oku. Nie wierzę jej za 
grosz, bo empirycznie sprawdziłem, którym palcem dłubię sobie 
w oku. Bywa że małym, kciukiem, najczęściej zaś wskazującym. 
Ale środkowym - nigdy!
Istnieje takie pojęcie jak odwaga cywilna. Reprezentanta społeczeń-
stwa, jakim jest parlamentarzysta, powinna ona cechować. Niestety, 
pani Lichocka nie umiała się przyznać, że pobłądziła i dała głupio 
ponieść emocjom. Łgała jak dziecko, co może uchodzić sześciolat-
kowi, ale nie osobie dorosłej. Na dobitkę gest jaki wykonała może 
i od biedy przystoi zawianym dżentelmenom pod budką z piwem, 
ale kobietom - nigdzie i w żadnym wypadku. Świadczy bowiem 
o kompletnym braku klasy i dobrych manier, by nie rzec - sami 
sobie Państwo dopowiedzcie o czym jeszcze.
Gdyby jednak tylko o łgrstwo chodziło. Sprawa jest znacznie po-
ważniejsza, bo gest pani posłanki może kosztować Andrzeja Dudę 
prezydenturę. Specjaliści od marketingu politycznego i PR-owcy 
mówią to coraz głośniej. Wygląda bowiem na to, że w sztabie opo-
zycji siedzą tęgie głowy potrafiące wyzyskać najmniejsze potknięcie 
przeciwnika. Podobno jednym z nich jest sam Igor Ostachowicz, 
główny doradca PR Donalda Tuska, naprawdę łebski facet, który 

strategię kampanijną ma w małym - nomen-omen - palcu. Wcale 
bym się nie zdziwił, bo wystarczy spojrzeć co się w ciągu tych kil-
ku dni zadziało wokół ekscesu posłanki Lichockiej: internet zalała 
prawdziwa powódź memów na jej temat, w Warszawie pojawił się 
stosowny telebim, opozycja domaga się jej ukarania, Jurek Owsiak 
- odwołania, a lekarze-onkolodzy z Poznania w geście solidarności 
z chorymi na raka pokazują co? Środkowe palce oczywiście.
A założę się, że to dopiero początek. Za chwilę możemy się spodzie-
wać spotów opozycyjnych kandydatów z Joanną Lichocką w roli 
głównej, bilboardów, plakatów, eventów, marszów, koszulek, kub-
ków, graffitti, tatuaży i Bóg wie czego jeszcze. Machina ruszy pełną 
parą, nie będzie przeproś ani brania jeńców, bo już teraz widać, jak 
brutalna jest to kampania. Niezdecydowanym (i nie tylko) wybor-
com zostanie wdrukowany komunikat: PiS = Lichocka = pogarda. 
I w ten sposób nasza bohaterka zapisze się (oby nie!) na zawsze 
w podręcznikach marketingu politycznego jako ta, która jednym 
gestem pozbawiła prezydenta szansy na reelekcję i zatrzymała w ten 
sposób proces reform zapoczątkowany przez PiS pięć lat temu. 
Ktoś jednak powie: odczepcie się od Lichockiej, w Sejmie nie takie 
rzeczy się działy. Spójrzcie chociażby na Klaudię Jachirę. Przypo-
mnijcie sobie co smakowitsze show posłów Szczerby, Nitrasa, Po-
maski i innych. Wspomnijcie na Janusza Palikota. Cóż… byłoby 
w tym sporo racji gdyby nie fakt, że to jest myślenie dziecka: zabrałeś 
mi grabki, to ja mam prawo zabrać ci łopatkę. A skoro PiS zapewniał 
i wciąż zapewnia o dbałości o wysokie standardy, więc podobne 
tłumaczenia są żałosne. Albo te standardy trzymamy, albo nie. Jeśli 
to pierwsze - trzeba reagować.
Tymczasem reakcji niemal nie było. I chyba nikt w obozie władzy 
nie dostrzegł jak z a b ó j c z o   niebezpieczne jest pozostawienie tej 
sprawy samej sobie. Nikt nie oszacował strat wizerunkowych, jakie 
gest Lichockiej przyniesie i nie wykazał się umiejętnością zarzą-
dzania sytuacją kryzysową. Gdyby to zrobiono - Joanna Lichocka 
zostałaby prawdopodobnie ukarana jak najsurowiej - co najmniej 
wyrzuceniem z klubu, a może i z partii. Tak się jednak nie stało 
i politycy PiS jedyne co robią, to przyznają, owszem, że są na nią 
wściekli, że wściekły jest sam Jarosław Kaczyński. Ale co z tego?
Co z tego, skoro opozycja dostała taką amunicję, że mucha nie siada? 
Chociaż… Chodzą słuchy, że Joanna Lichocka była szykowana na 
szefa sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, albo przynajmniej kogoś 
w tym sztabie ważnego. Jeśli to prawda - należy tylko odetchnąć 
z ulgą, że tak się nie stało.
Najwyraźniej był w tym czyjś palec. 
I na pewno nie posłanki Lichockiej. 
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G
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G

1490
2200

-30%-30%

USZS O NAL AE  1R KO GM

USZS O NAL AE  1R KO GM

1800
2700

-35%-35%
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O
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O

2900
4400

-35%-35%

CHUSTECZKI DO PRANIA 20 SZT.CHUSTECZKI DO PRANIA 20 SZT.
POCHŁANIAJĄCE KOLORPOCHŁANIAJĄCE KOLOR
ZAPOBIEGAJĄ FARBOWANIUZAPOBIEGAJĄ FARBOWANIU

4 00
6 00

-30%-30%
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SKŁADANA SAPERKASKŁADANA SAPERKA
KOLORY: CZARNY / ZIELONYKOLORY: CZARNY / ZIELONY
KILOF / ŁOPATA / PIŁAKILOF / ŁOPATA / PIŁA

2200
4900

-55%-55%

CYFROWY ALKOMATCYFROWY ALKOMAT
ZEGAREK / TERMOMETR ZEGAREK / TERMOMETR 

BEZUSTNIKOWYBEZUSTNIKOWY

3400
7900

-55%-55%

KAWIARKA / MAKINETKAKAWIARKA / MAKINETKA
ZAPARZACZ DO KAWYZAPARZACZ DO KAWY
STAL NIERDZEWNASTAL NIERDZEWNA

2900
6900

-55%-55%

POJEMNOŚĆ
DO 6 FILIŻANEK

SZCZOTKA ROWEROWASZCZOTKA ROWEROWA
DO CZYSZCZENIA ŁAŃCUCHADO CZYSZCZENIA ŁAŃCUCHA4 90

9 00

-45%-45%

9 95
19 00

-50%-50%

SKŁADANY ORGANIZERSKŁADANY ORGANIZER
DO BAGAŻNIKA SAMOCHODOWEGODO BAGAŻNIKA SAMOCHODOWEGO
3 DUŻE PRZEGRODY + KIESZENIE3 DUŻE PRZEGRODY + KIESZENIE

POJEMNOŚĆ

PONAD

30 L

ODSTRASZACZ OGRODOWYODSTRASZACZ OGRODOWY
KRETÓW / MYSZY / OWADÓWKRETÓW / MYSZY / OWADÓW

ZASIĘG: 1000 M²ZASIĘG: 1000 M²

3400
7900

-55%-55%

2 95
7 00

-55%-55%

DWUSKŁADNIKOWY KLEJ EPOKSYDOWY DWUSKŁADNIKOWY KLEJ EPOKSYDOWY 
KLEI: PLASTIK / METAL / CERAMIKĘKLEI: PLASTIK / METAL / CERAMIKĘ

1490
2400

-40%-40%

OSTRZAŁKA + NOŻOSTRZAŁKA + NOŻ
DIAMENTOWA / TRÓJFAZOWADIAMENTOWA / TRÓJFAZOWA

UCHWYTY DO POKRYWEKUCHWYTY DO POKRYWEK
CENA ZA KOMPLET - 2 SZT.CENA ZA KOMPLET - 2 SZT.

1 95
4 00

-50%-50%

ORGANIZER NA PRZYPRAWYORGANIZER NA PRZYPRAWY
5 PRZEGRÓDEK5 PRZEGRÓDEK

7 95
1200

-35%-35%

4 95
9 90

-50%-50%

ZESTAW KLAMEREKZESTAW KLAMEREK
Z ETYKIETAMI DO PRZYPRAWZ ETYKIETAMI DO PRZYPRAW
CENA ZA KOMPLET - 10 SZT.CENA ZA KOMPLET - 10 SZT.

4 95
9 00

-45%-45%

ZESTAW POJEMNIKÓW DESEROWYCHZESTAW POJEMNIKÓW DESEROWYCH
IDEALNY DO GALARETEKIDEALNY DO GALARETEK
CENA ZA KOMPLET - 3 SZT.CENA ZA KOMPLET - 3 SZT.

0 49
1 20

-60%-60%

FOREMKA ALUMINIOWAFOREMKA ALUMINIOWA
POJEMNOŚĆ: 650 MLPOJEMNOŚĆ: 650 ML

5900
8900

-35%-35%

GWARANCJA
JAKOŚCI

POLSKI
PRODUKT

STORCZYK SZTUCZNY W DONICZCESTORCZYK SZTUCZNY W DONICZCE
2 PĘDY / LIŚCIE / PERGOLA2 PĘDY / LIŚCIE / PERGOLA

DUŻY WYBÓR KOLORÓWDUŻY WYBÓR KOLORÓW
WYSOKOŚĆ: OK. 75 CMWYSOKOŚĆ: OK. 75 CM

1200
1900

-35%-35%

LAMPA SOLARNA LEDLAMPA SOLARNA LED
WYSOKOŚĆ: 37 CM / ŚREDNICA: 10 CMWYSOKOŚĆ: 37 CM / ŚREDNICA: 10 CM

MULTIKOLORMULTIKOLOR


