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Będą radzić nad MOW
Na wniosek prezydenta Kielc już w poniedzia-
łek Rada Miasta zajmie się uchwałą intencyjną 
w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego. Miasto chce zlikwidować 
placówkę, zajmującą się trudną młodzieżą, ze 
względu na zbyt małą liczbę wychowanków, 
a co za tym idzie – niskie subwencje z budżetu 
państwa i rosnące koszty utrzymania. Rozwa-

Nagrody w pandemii
Ratusz ujawnił wysokość nagród, jakie w 2020 roku otrzymali pracownicy Urzędu Miasta i pod-
ległych jednostek organizacyjnych. Najwyższe wyniosły prawie dziesięć tysięcy złotych. Naj-
więcej, bo aż 9163 złote, otrzymał dyrektor Domu Kultury „Zameczek”. Niewiele mniej, bo po 
8700 złotych odebrali dyrektorzy Domu Środowisk Twórczych oraz Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”. 
Osiem tysięcy złotych dostała dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury, 7900 złotych dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej, a 7978 złotych – dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca. O nagrody zapytał 
prezydenta Bogdana Wentę radny Marcin Stępniewski.  /mł/

Niemcy w Kielcach?
Niemiecka firma Oventrop rozważa otwarcie 
zakładu produkcyjnego w Kielcach. Podczas 
kolejnej wizyty w naszym mieście jej przedsta-
wiciele spotkali się z prezydentem Bogdanem 
Wentą. – W styczniu otrzymaliśmy sygnał, że 
firma zakwalifikowała nas na krótką listę po-
tencjalnych lokalizacji. Przechodzimy do ko-
lejnego etapu rozmów – informuje Bożena 
Szczypiór, zastępca prezydenta. Jak relacjonują 
pracownicy Urzędu Miasta, podczas spotka-
nia inwestorzy chwalili dobre położenie Kielc 
i łatwy dostęp do administracji. W ich ocenie 
wadą jest oddalenie od sieci autostrad. Firma 
Oventrop działa w branży instalacyjnej i zatrud-
nia około 1200 pracowników.  /mł/

żanych jest kilka wariantów, m.in. przekazanie 
MOW organizacji pozarządowej. Jeśli miałby on 
przestać działać na dotychczasowych zasadach 
od przyszłego roku szkolnego, to uchwała inten-
cyjna w sprawie jego likwidacji musi być pod-
jęta do końca lutego. Stąd decyzja prezydenta 
o zwołaniu sesji już teraz. On sam jednak praw-
dopodobnie nie weźmie udziału w sesji, ponie-
waż wyjeżdża na urlop.  /mł/
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blaty i akcesoria meblowe

płyty OSB, HDF, MDF, laminowane, niepalne 

wyposażenie garderoby, uchwyty

szuflady, prowadnice, obrzeża

gałki, drążki , wieszaki

systemy do drzwi przesuwnych

usługi cięcia i oklejania 

płyty fornirowane i sklejki

ul. Olszewskiego 6  / Kielce  /  tel. 603 272 025, 41 367 59 43
Hurtownia czynna: pon - pt: 8.00 - 17.00 

sobota:  9.00 - 13.00

Centrum Obsługi Stolarstwa
Meblopłyt Plus 
Autoryzowany Dystrybutor SWISS KRONO
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Uwaga, odwilż!
Do Polski nadchodzi znaczne ocieplenie, sy-
noptycy prognozują temperatury dochodzą-
ce nawet do 15 stopni Celsjusza. Zalegający 

Jesteśmy liderem
Prawie 70 procent gmin z województwa 
świętokrzyskiego przystąpiło do programu 
„Czyste powietrze”. Samorządy mogą z niego 
otrzymać 30 tysięcy złotych wsparcia, a gmi-
ny, które w sposób najbardziej efektywny 
będą realizowały założenia programu – liczyć 
na dodatkowe środki. Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach jest liderem na skalę ogólnopolską 
w szybkości rozpatrywania wniosków o dofi-
nansowanie w ramach „Czystego powietrza”. 
Zajmuje mu to średnio pięć dni, tymczasem 
średnia krajowa wynosi 21 dni. Kielce plasują 
się na pierwszym miejscu również pod wzglę-
dem wskaźnika realizacji wniosków oraz są na 
trzecim miejscu pod względem wypłaconych 
środków.  /mn/

Co robić?
Betoniarz i zbrojarz, cieśla, elektryk, fryzjer, 
a także piekarz i ślusarz to zawody na wagę zło-
ta w województwie świętokrzyskim. Jak wynika 
z Barometru Zawodów, czyli prognozy zapo-
trzebowania na pracowników, lista pożądanych 
kierunków kształcenia jest dość długa. Zawody 
przyszłości można zdobyć w Zespole Szkół Za-

kładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, 
który oferuje szereg kierunków kształcenia 
zarówno w ramach techników, jak i placówek 
branżowych. Ciekawych propozycji nie brakuje 
także w CK Technik – ośrodek proponuje rów-
nież bardzo niszowe specjalizacje, np. obróbka 
skrawaniem czy mechatronika.  /ar/

Lubimy e-skierowania
Od 8 stycznia tradycyjne papierowe skierowa-
nia zostały zastąpione elektronicznymi. Do tej 
pory w województwie świętokrzyskim lekarze 
wystawili blisko 200 tysięcy e-skierowań. Do-
kumenty w nowej formie wydaje w naszym 
regionie 75,1 procent wszystkich placówek 
medycznych. To więcej niż średnia ogólnopol-
ska, która wynosi 74 procent. W pierwszym 
miesiącu funkcjonowania e-skierowań, w wo-
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prądotwórczych, rękawów powodziowych, 
worków i zapasów piasku. Planujemy urlopy 
tak, by na dyżurach była maksymalna liczba 
strażaków. Poinformowaliśmy funkcjonariuszy 
OSP, że możemy potrzebować ich pomocy – 
mówi Marcin Nyga z Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.  /ar/

Szczepimy się
Do środy, 17 lutego, w województwie świę-
tokrzyskim wykonano 63 356 szczepień prze-
ciw Covid-19. 19 124 osoby otrzymały dwie 

Bezpieczni na stoku
W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo 
na stoku” funkcjonariusze spotykają się 
z miłośnikami sportów zimowych na kielec-
kich stokach i promują odpowiedzialne za-
chowania podczas korzystania z zimowego 
wypoczynku. – Informujemy także o tym, jak 

dawki szczepionki. Mniej iniekcji wykonano 
tylko w województwach opolskim (58 901) 
i lubuskim (54 810). Jak informuje wojewoda 
świętokrzyski Zbigniew Koniusz, liczba szcze-
pionek, która dociera do danego wojewódz-
twa, wynika z liczby uruchomionych punktów 
szczepień, a nie mieszkańców danego re-
gionu. W całej Polsce do tej pory wykonano 
2 230 117 szczepień, w tym 691 380 osób 
otrzymało już dwie dawki.  /mn/

śnieg będzie topniał, co stworzy ryzyko lo-
kalnych podtopień i powodzi. Strażacy z na-
szego województwa mobilizują siły i szykują 
się na ciężką pracę. – Sprawdziliśmy już stan 
sprzętu powodziowego: łodzi, agregatów 

jewództwie świętokrzyskim wystawiło je 287 
lekarzy w 382 placówkach. Najczęściej robią 
to poradnie okulistyczne, urazowo–ortope-

dyczne oraz chirurgii ogólnej, otolaryngolo-
gicznej i neurologicznej. E-skierowanie może 
być wystawione nawet podczas konsultacji 
telefonicznej.  /mn/
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Kontakt z redakcją 
41 349 50 23

Mauzoleum gotowe
Od drugiej połowy marca turyści będą mogli 
zwiedzać Mauzoleum Martyrologii Wsi Pol-
skich w Michniowie. Budowa obiektu już się 
zakończyła, ale konieczne jest jeszcze uzyskanie 
pozwoleń straży pożarnej. Oficjalne otwarcie 
Mauzoleum zaplanowane zostało na 12 i 13 
lipca, kiedy to przypadają obchody Dni Walki 
i Męczeństwa Wsi Polskiej. Pierwszego dnia do 

KIELCE, ul.Sienkiewicza 79; www.pozyczkaokay.plKIELCE, ul.Sienkiewicza 79; www.pozyczkaokay.pl

POŻYCZKI CHWILÓWKIPOŻYCZKI CHWILÓWKI
do 2000zł w 15 minut na 30 dni dla osób 
zadłużonych, z komornikiem 
i widniejących w BIK
MINIMUM FORMALNOŚCI
SZYBKO-WYGODNIE-BEZPIECZNIE 

Zadzwoń: tel.534-980-900Zadzwoń: tel.534-980-900

LOMBARDLOMBARD  OKAYOKAY
SKUP-SPRZEDAŻ-ZASTAW
najlepsze ceny za gram złota,
wycena nawet do 75% wartości 
towaru!

WSPARCIE OKAYWSPARCIE OKAY
Oferujemy pomoc z zakresu
• ochrona odszkodowawcza 
• ochrona prawna 

Zadzwoń: tel.884-886-533Zadzwoń: tel.884-886-533

ważne jest używanie kasku ochronnego, oraz 
o bezwzględnym zakazie uprawiania narciar-
stwa czy snowboardingu w stanie nietrzeźwo-
ści. Przypominamy też o zagrożeniach wynika-
jących z niewłaściwego uprawiania zimowych 
sportów – wyjaśnia Karol Macek z Komendy 
Miejskiej Policji w Kielcach.  /ar/

Michniowa ma przyjechać prezydent Andrzej 
Duda wraz z małżonką. Dzień później odbędą 
się kameralne uroczystości z udziałem mieszkań-
ców. Budowa Mauzoleum trwała prawie 10 lat 
i kosztowała około 40 milionów złotych.  /bk/
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Popyt na kredyty mieszkaniowe, liczony 
według liczby zapytań kredytowych, 
wzrósł w styczniu o ponad 18 procent 
w stosunku do analogicznego okresu 
w ubiegłym roku. Tak wynika z raportu 
Biura Informacji Kredytowej

reklama

zmieniały. Większość z nich zaczęła wymagać bezwzględnie 
co najmniej 20 procent, a niektóre były jeszcze ostrożniejsze. 
W ING Banku Śląskim było to 30 procent, a w Banku Ochro-
ny Środowiska aż 40 procent. Od nowego roku niektóre banki 
obniżyły ten wymóg. Wróciły też oferty z 10-procentowym 
wkładem własnym. Dziś, starając się o kredyt, należy dys-
ponować wkładem własnym, odpowiadającym co najmniej 
20-procentowej wartości nieruchomości – tego domagają się 
np. Bank Pocztowy, BNP Paribas, Bank Ochrony Środowiska, 
Citi Handlowy i ING Bank Śląski. Dziesięć procent wkładu 
własnego wystarczy w Alior Banku, Banku Millenium, Ban-
ku Pekao, Credit Agricole, mBanku, PKO Banku Polskim 
i Santander Bank Polska.

HACZYKI W KOSZTACH
Zliberalizowanie polityki związanej z wkładem własnym nie 
oznacza jednak, że kredyt mieszkaniowy dostaniemy łatwiej 
i taniej. Największe szanse wciąż mają osoby o stałych, wy-
sokich dochodach uzyskiwanych z tytułu umowy o pracę. 
Trudniej będzie się zadłużyć osobom fizycznym, prowadzą-
cym jednoosobową działalność gospodarczą. Niższy wkład 
własny co prawda sprawi, że kredyt stanie się łatwiejszy do 
uzyskania, ale dla banku to czynnik ryzyka. To ryzyko bank 
zrównoważy zwiększając oprocentowanie, doliczając prowizję 
lub wymagając dodatkowego zabezpieczenia. – Najczęściej 
takim zabezpieczeniem jest ubezpieczenie kredytu, a to dość 
duży koszt. Dodatkowo bank może wymagać jeszcze innych 

temat numeru/reklama

Sytuacja pandemiczna sprawia jednak, że choć zapotrzebo-
wanie rośnie, to banki dużo ostrożniej udzielają pożyczek niż 
kiedyś. Kredyty mieszkaniowe są dużymi zobowiązaniami, 
zaciągniętymi na wiele lat. W ich przypadku zabezpieczenie 
stanowi najczęściej hipoteka nieruchomości. Do tego wnio-
skujący o kredyt musi dysponować nie tylko stabilnymi i dość 
wysokimi przychodami, ale i sporym wkładem własnym. O ile 
przed pandemią kryteria wymagań wobec kredytobiorców 
były w różnych bankach zbliżone, o tyle nowa sytuacja eko-
nomiczna zupełnie przemodelowała tę kwestię.

WKŁAD WŁASNY
Komisja Nadzoru Finansowego rekomenduje, by wkład wła-
sny w przypadku kredytów mieszkaniowych wynosił przy-
najmniej 20 procent wartości kredytowanej nieruchomości. 
Przed pandemią wiele banków obniżało jednak ten wymóg do 
10 procent. – Analitycy KNF uznali, że jeżeli ktoś jest zdolny 
odłożyć taką sumę, to najprawdopodobniej będzie też zdolny 
spłacać bez opóźnień raty – wyjaśnia prof. Marek Leszczyński, 
ekonomista z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Okazuje się jednak, że od marca ubiegłego roku oczekiwania 
banków co do poziomu wkładu własnego dynamicznie się 

OKNA I DRZWIOKNA I DRZWI
NA KAŻDĄ KIESZEŃ

Kielce ul. Mielczarskiego 63 
tel. 662 291 099 
a.bednarczyk@abe.kielce.pl; 
www.abe.kielce.pl

Kielce ul. Wspólna 6, 
tel. 515 015 563, tel. 41 366 14 16

biuro@abe.kielce.pl
 www.abe.kielce.pl
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INFORMUJE
Od soboty 20 lutego 2021 roku zostanie wprowadzona korekta 
godzin kursowania autobusów linii nr 8 w dni robocze  soboty 

dla oraz w dni robocze dla autobusów linii nr 25 i 108.
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Za co kupić mieszkanie?

zabezpieczeń, takich jak poręczenie majątkowe czy blokada 
rachunku bankowego – mówi prof. Leszczyński.
Postanowiliśmy sprawdzić, jak to wygląda w praktyce. Za-
łóżmy, że chcemy kupić mieszkanie o wartości 300 tysięcy 
złotych. W pierwszym wariancie dysponujemy wkładem 
własnym na poziomie 20 procent, a w drugim 10 procent. 
Kredyt próbujemy zaciągnąć na 30 lat. W pierwszym przypad-
ku, według danych z porównywarki bankier.pl, rata wyniesie 
w najtańszym wariancie niespełna 900 zł, w drugim ponad 
1130 zł. Finalnie, w pierwszym wariancie spłacimy około 326 
tysięcy złotych, czyli 136 procent kwoty, jaką pożyczyliśmy, 

reklama

w drugim ponad 409 tysięcy złotych, czyli aż 152 procent 
pożyczonej kwoty. 

PUŁAPKA STÓP PROCENTOWYCH
Oprocentowanie kredytów składa się ze stałej marży i skład-
nika zmiennego, zależnego od stopy referencyjnej WIBOR 
3 M. Z uwagi na to, że stopy procentowe są dzisiaj rekordo-
wo niskie, oprocentowanie kredytów również zmalało, co 
przekłada się na niższe raty. Sęk w tym, że taka sytuacja nie 
będzie trwała wiecznie. Według HRE Investments od 2022 
roku stopy procentowe zaczną regularnie rosnąć, a do 2030 
roku stawka WIBOR 3M zwiększy się z 0,21 procent do 1,95 
procent. Przypomnijmy, że jeszcze w 2012 roku WIBOR 3 M 
wynosił aż 4,91 procent.
Jak przewidywany przez ekspertów scenariusz przełoży się na 
ratę analizowanego wcześniej kredytu? W wariancie pierw-
szym wzrośnie ona o 225 zł, a w drugim o 267 zł, czyli w obu 
przypadkach o prawie jedną czwartą. Co ciekawe, niskie stopy 
procentowe oznaczają również, że banki będą mogły prze-
znaczyć mniej pieniędzy na udzielanie pożyczek. 
– Pieniądze banków pochodzą z lokat. W tej chwili, z uwagi na 
bardzo niskie oprocentowanie, wkłady bankowe drastycznie 
spadły. Lokaty są bowiem niezbyt opłacalne – wyjaśnia prof. 
Marek Leszczyński.

POŻYCZAMY WIĘCEJ, BO JEST DROŻEJ
Na koniec wyjaśnijmy jeszcze przyczynę wzrostu wartości za-
pytań kredytowych. Okazuje się, że niekoniecznie wpływa na 
to fakt, że staliśmy się skłonni do podejmowania większego 
ryzyka. – Rynek nieruchomości stale puchnie. Ceny mieszkań 
są coraz wyższe, a deweloperzy nie wycofują się z inwestycji – 
wyjaśnia prof. Leszczyński. Według SonarHome średnie ceny 
mieszkań wzrosły w Kielcach w porównaniu z ubiegłym rokiem 
o 11 procent, a przewidywany wzrost na okres od stycznia do 
kwietnia wyniesie 3 procent. 
– To, czy warto dziś zaciągać takie zobowiązania, zależy od 
naszej sytuacji mikroekonomicznej. Sami musimy ocenić, na ile 
stabilne jest nasze zatrudnienie i dochód. Warto też mieć jakieś 
nadwyżki finansowe. Zaciąganie kredytów tylko dlatego, że dziś 
mamy niskie oprocentowanie, w dalszej perspektywie może do-
prowadzić do sporych kłopotów – ostrzega prof. Leszczyński. 
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Zamkną SOR?!

Większość lekarzy specjalistów z Kliniki Chirurgii Ogólnej 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach złożyło 
wypowiedzenia z pracy. Personel jest przemęczony, a szpital 
przeciążony dużą liczbą pacjentów. W efekcie pod znakiem 

zapytania stoi funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratun-
kowego, który działa przy lecznicy na Czarnowie.
– Przeznaczenie dwóch z trzech szpitali w Kielcach wy-
łącznie do leczenia pacjentów z Covid-19 spowodowało 
olbrzymie przemęczenie całego zespołu naszej placówki, 
w tym również chirurgów ogólnych, dlatego argumenty 
lekarzy, którzy złożyli wypowiedzenia umów o pracę, są 
zrozumiałe – mówi Anna Mazur-Kałuża, rzecznik szpitala.
Pani rzecznik ma jednak nadzieję, że kroki podjęte w ostat-
nich dniach przez wojewodę świętokrzyskiego spowodują 
zmianę decyzji personelu: – Jeżeli zabraknie specjalistów 
w Klinice Chirurgii Ogólnej, to pod znakiem zapytania sta-
nie również funkcjonowanie SOR i Centrum Urazowego 
w naszym szpitalu.
Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz informuje, że 
czyni starania, które mają zabezpieczyć stabilne funkcjono-
wanie Szpitala na Czarnowie: – W poniedziałek, w szpitalu 
MSWiA do normalnej pracy wróciły oddziały chirurgiczny 
i ortopedyczny, a od 1 marca powróci też oddział wewnętrz-
ny. Również od marca w normalny tryb pracy wejdzie Szpital 
Kielecki św. Aleksandra. 
Dodatkowym rozwiązaniem, pozwalającym na odciążenie 
szpitala wojewódzkiego, jest przejęcie części jego pacjentów 
przez szpitale powiatowe. 
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Wielkie bum w Sukowie!
Odgłosy silnych eksplozji słyszą od dwóch tygodni miesz-
kańcy Sukowa. W poniedziałek doszło do kolejnej detonacji, 
odczuwalnej w kilku pobliskich miejscowościach. Policja 
wezwała na miejsce saperów z kieleckiej Bukówki i zabez-
pieczyła teren.
– Policja znalazła miejsce powybuchowe. Jako Patrol Saper-
ski udaliśmy się na miejsce, aby sprawdzić czy nie znajdzie-
my tam materiałów powybuchowych i określić rodzaj wybu-
chu – informował st. chor. szt. Robert Krasowski z CPdMZ.
– Byliśmy wcześniej pytani, czy nie prowadzimy w tamtym 
miejscu ćwiczeń. Nie, nie prowadzimy i to z czym mamy do 
czynienia, to nie jest zabawa. Wszystko wskazuje, że eksplo-
zje są naprawdę potężne – dodał Krasowski.
Do wybuchu doszło najprawdopodobniej dwa i pół kilome-
tra od miejscowości Suków-Modrzewie. Tam też, w wyniku 
eksplozji, powstał dół o szerokości pięciu i głębokości jed-
nego metra. Na miejscu w  środę pracowała w tym miejscu 
policja. 
– Trzy grupy procesowe badają miejsce zdarzenia, aby za-
bezpieczyć jak najwięcej śladów, które pozwolą nam odpo-
wiedzieć na pytanie: jakiego rodzaju ładunku wybuchowego 
użyto, a także kto był za niego odpowiedzialny. Wykonywane 
są między innymi badania podłoża, aby zebrać ewentual-

ne ślady chemiczne – tłumaczył Karol Macek z Komendy 
Miejskiej Policji w Kielcach.
Na miejscu przesłuchiwani byli również świadkowie. Moż-
liwe, że już wkrótce poznamy wstępne ustalenia policji. 
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2,5 TYSIĄCA PULSOKSYMETRÓW NA POMOC 
DLA OSÓB STARSZYCH W WALCE Z KORONAWIRUSEM

Pulsoksymetry napalcowe zakupione w ramach realizowane-
go przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego unijnego 
projektu „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu 
się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” otrzymają 
domy pomocy społecznej, kluby seniora, mieszkania chro-
nione, ośrodki interwencyjno-terapeutyczne dla osób bez-
domnych oraz organizacje pozarządowe z terenu wojewódz-
twa świętokrzyskiego. – Zakup tych urządzeń to tylko część 
wsparcia, jakie samorząd województwa udzielił instytucjom 
uczestniczącym w projekcie, a są to między innymi Regio-
nalne Centrum Naukowo-Technologiczne czy Wojewódzki 
Szpital Zespolony w Kielcach. Dofinansowanie projektu „Stop 
Wirusowi!” to ponad 35 milionów złotych ze środków UE  
– przypomina marszałek Andrzej Bętkowski.

Jak informuje wicemarszałek Renata Janik, pulsoksymetry 
w ilości 2 500 sztuk zakupione za kwotę ponad 100 tysięcy 
złotych w ramach projektu „Stop wirusowi!” są dostarczane do 
miejsc, gdzie są najbardziej potrzebne. - Sukcesywnie trafiają 

Projekt pozakonkursowy pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie 
świętokrzyskim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Przekazanie pulsoksymetrów dla instytucji sprawujących opiekę nad osobami 
starszymi. Na zdjęciu (od lewej): marszałek Andrzej Bętkowski, dyrektor DPS 
im. Jana Pawła II w Kielcach Piotr Chałupka i wicemarszałek Renata Janik

Wicemarszałek Renata Janik: Pulsoksymetr to urządzenie, które bada 
wysycenie krwi tlenem, czyli tak zwaną saturację. Powinni z niego korzystać 
między innymi chorzy na COVID-19.

    

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

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

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

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

oraz na stronie www.swietokrzyskie.pro

Projekt trwa od 1 marca 2020 r do 30 czerwca 2021 r.

2,5 tysiąca pulsoksymetrów, czyli urządzeń kontrolujących u chorego poziom tlenu we krwi 
przekaże samorząd województwa świętokrzyskiego do świętokrzyskich powiatów, gmin 
i instytucji z przeznaczeniem dla mieszkańców województwa. Wszystko dzięki realizacji 

jednego z największych projektów samorządu województwa świętokrzyskiego – „Stop wirusowi! 
Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”.

one do placówek medycznych, domów pomocy społecznej 
i organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem 
i aktywizacją osób starszych na terenie całego województwa 
świętokrzyskiego – mówi wicemarszałek Renata Janik i za-
powiada, że w ramach projektu zakupionych zostanie jeszcze 
pięć tysięcy sztuk pulsoksymetrów, które służą do nieinwa-
zyjnego pomiaru saturacji krwi, czyli jej wysycenia tlenem. 
- Badanie wykonuje się w celu przeciwdziałania niewydol-
ności oddechowej. To bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku 
zakażenia koronawirusem. Pulsoksymetry chronią pacjentów 
przed nagłym załamaniem stanu zdrowia. Bardzo zależało 
nam, aby trafiły one do osób najbardziej potrzebujących – 
podkreśla wicemarszałek Renata Janik.

Dystrybucją urządzeń zajmuje się Regionalny Ośrodek Po-
lityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego przy wsparciu radnych województwa, sa-
morządowców oraz organizacji pozarządowych.
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interwencje

Strach tamtędy chodzić
Od początku tego roku na ulicy Seminaryjskiej doszło do 
czterech kolizji i dwóch wypadków. Nasi czytelnicy raz za 
razem skarżą się na ryzyko, jakie wiąże się z poruszaniem 
tą ulicą. „To bardzo niebezpieczne miejsce”, „Strach tamtędy 
chodzić, niektórzy jeżdżą jak szaleni” – mówią.
Niestety, wypadkom sprzyjają: kiepski stan nawierzchni 
ulicy Seminaryjskiej, jej skromna szerokość oraz wiele 
przejść dla pieszych i wyjazdów z bocznych ulic. – Biorąc 
pod uwagę, że jest ona dość krótka, liczba zdarzeń od po-
czątku roku rzeczywiście niepokoi. Apelujemy do kierow-
ców: ograniczenie prędkości do 40 kilometrów na godzinę 
jest tam ustanowione nie bez powodu – mówi Karol Macek 
z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
Podsumujmy, co działo się na Seminaryjskiej w ciągu ostat-
nich kilku dni:
sobota, 14 lutego: w wyniku zderzenia dwóch aut do szpitala 
trafiły trzy osoby. Sytuacja wyglądała bardzo groźnie;
poniedziałek, 15 lutego: miało miejsce zderzenie osobowego 
renaulta i toyoty. Na szczęście nikt nie został ranny; 
wtorek, 16 lutego: 68-letni mężczyzna został potrącony 
na przejściu dla pieszych, gdy miał zielone światło. Trafił  
do szpitala.

Piesi skarżą się również na przejście w pobliżu Targowiska 
Miejskiego. – Codziennie tam przechodzę i codziennie 
widzę to samo. Światło zmienia się na czerwone, kierowcy 
przyspieszają, by jeszcze zdążyć przejechać przez przejście. 
Zaraz potem jest zielone dla pieszych. Kilka dni temu auto 
z piskiem opon zatrzymało się tuż przede mną. Widocznie 
dla kierowcy nie było oczywiste, że powinien się zatrzymać 
– alarmowała czytelniczka. au
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Stracił wszystko…

Zawsze pomagał innym, a teraz sam potrzebuje pomocy. Panu 
Zygmuntowi z Kielc spalił się dom. Na remont budynku oraz 
wymianę pieca potrzeba około 60 tysięcy złotych.
Do wybuchu pożaru domu przy ulicy Leśniówka w Kielcach 
doszło 10 lutego po godzinie 19. Pan Zygmunt zdążył się ewa-
kuować, kiedy zobaczył dym. Zanim wyszedł z budynku, zde-
montował i wyniósł z kuchni butlę gazową. Ogień strawił 
cześć poddasza, więźbę dachową oraz pokrycie dachu, a praw-

dopodobną przyczyną pożaru był stary piec, który służył do 
ogrzewania domu. Dzięki sprawnej akcji strażaków udało 
się uratować budynek, ale nie nadaje się on do zamieszkania. 
Mężczyzna zamieszkał tymczasowo u sąsiadów.
– Pan Zygmunt jest osobą samotną, ale pracuje. Jest znany 
z tego, że zawsze pomagał wszystkim okolicznym miesz-
kańcom. Teraz oni chcą pomóc jemu, dlatego zorganizowali 
mu miejsce do spania i poprosili mnie, żeby przeprowadzić 
zbiórkę pieniędzy na odbudowę dachu – mówi Arkadiusz 
Ślipikowski, radny Porozumienia Jarosława Gowina.
Zbiórka na odbudowę domu pana Zygmunta została za-
łożona na portalu zrzutka.pl. Szacunkowy koszt remontu 
wyniesie około 60 tysięcy złotych. W akcję włączył się rów-
nież Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który zadeklarował 
pomoc przy uzyskaniu dotacji celowej dla kielczanina. Radny 
Ślipikowski chce też poprosić przedsiębiorców o darowiznę 
w postaci pieca. Poprzedni był starej generacji i nie nadaje 
się do użytkowania. Jeżeli uda się go zdobyć, koszty remontu 
będą mniejsze.
Zbiórka potrwa jeszcze dwa miesiące, jest dostępna na fb 
Arkadiusz Ślipikowski Radny CK https: //www.facebook.
com/RMKielce/. Osoby, które chciałyby pomóc, mogą 
również kontaktować się z radnym pod numerem telefonu  
796 129 314. au
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Dbaj o zęby dziecka

Stan zdrowia jamy ustnej warunkuje dobrostan dziecka, 
umożliwia prawidłowe żucie pokarmów, co ułatwia jego 
wchłanianie, tym samym wywiera wpływ na ogólny stan 
zdrowia i rozwój.  W pierwszych dniach życia dziecka, 
rodzice powinni dbać o to, aby jama ustna ich pociech 
została skolonizowana najkorzystniejszą florą bakteryjną, 
to jest florą, która przez całe życie chroni dziecko, a zloka-
lizowana jest w pokarmie mamy. 

NAJLEPIEJ 4-5 RAZY W ROKU
- Pierwsza wizyta stomatologiczna powinna się odbyć mię-
dzy szóstym, a dwunastym miesiącem życia, czyli wtedy, 
gdy zaczyna się ząbkowanie. Podczas takiej wizyty rodzic 

O prawidłową higienę jamy ustnej należy dbać już od pierwszych dni życia 
noworodka. Jest to niezwykle ważne ze względów zdrowotnych, ale też kształtuje 

w dziecku późniejszy nawyk codziennego szczotkowania zębów. Rodzice nie powinni 
również zwlekać z pierwszą wizytą z dzieckiem u stomatologa. Ta powinna się odbyć 

między szóstym, a dwunastym miesiącem życia maluszka, wtedy gdy  
zaczyna się ząbkowanie 

zapoznaje się z czynnikami ryzyka i wtedy lekarz ustala 
również, jak często dziecko powinno mieć zabezpieczane 
zęby – tłumaczy dr Joanna Zemlik, dentysta dziecięcy, kon-
sultant wojewódzki w dziedzinie stomatologii dziecięcej.  
- Zachęcamy rodziców, aby przygotowali malucha do pierw-
szej wizyty. W formie zabawy rodzic może wziąć na przy-
kład patyczek higieniczny czy pędzelek i w momencie gdy 
maluch otworzy buzię, dotykać uzębienia, przygotowując 
dziecko do wizyty stomatologicznej. Ono zapamięta te czyn-
ności, co za tym idzie wizyta w gabinecie będzie dla niego 
łatwiejsza - tłumaczy specjalistka.
- Jeśli maluch będzie miał skontrolowane uzębienie 4-5 
razy w roku, nie ma możliwości żeby doszło do powstania 

tekst: Magdalena Nowak

Ul. Źródłowa 2/6 Kielce tel. 608 828 266

PROTEZY ZĘBOWE ORTO-PLUS 
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dużego ubytku, ponieważ wszelkie zmiany są na bieżąco 
monitorowane, a leczenie staje się dla dziecka komfortowe 
- krótkie i sprawne. Szczególną uwagą i systematycznością 
powinni wykazać się rodzice wcześniaków. Wcześniactwo 
jest bowiem czynnikiem ryzyka całkowitej utraty uzębienia 
mlecznego w wieku poniżej piątego roku życia – dodaje 
Jonanna Zemlik. 

CZYM SZCZOTKOWAĆ ZĘBY MALUCHÓW? 
– Pasta do zębów powinna być dostosowana do wieku 
dziecka, w zależności od tego stosujemy pastę do uzębienia 
mlecznego, mieszanego lub stałego. Traktujemy ją jak każdy 
kosmetyk, więc jeśli dziecku dany produkt nie odpowiada, 
trzeba przeanalizować jego skład i w razie potrzeby sięgnąć 
po inny produkt. Polecam rodzicom stosowanie na zmianę 
dwóch lub trzech past tak, aby uatrakcyjnić szczotkowanie 
zębów maluchów. Szczoteczka powinna być miękka, może 
być elektryczna, ale musi mieć funkcję zatrzymywania się, 

jeśli dziecko zbyt mocno przyciśnie ją do błony śluzowej, 
aby nie poranić dziąseł – podkreśla dr Zemlik.
Specjalistka zaznacza, że rodzice powinni pozwalać dziecku 
na samodzielne szczotkowanie zębów, jednak później po-
prawiać tę czynność i kontrolować jakość czyszczenia. 

PROFILAKTYKA W PANDEMII
Jak podkreśla dr Joanna Zemlik, nie powinniśmy zanie-
dbywać profilaktyki i działań interwencyjnych w czasie 
pandemii. – Pracujemy w dużych obostrzeniach, które zo-
stały zlecone przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz 
Ministerstwo Zdrowia. Wizyty pacjentów są teraz znacznie 
skrócone, trzeba pamiętać, aby włosy były ciasno związane, 
a po powrocie do domu rodzic i dziecko powinni umyć 
całe ciało. Pracujemy w środkach ochrony osobistej czyli 
w maskach, przyłbicach, czepkach oraz fartuchach. Pacjenci 
przyjmowani są na konkretne godziny i w większych odstę-
pach czasu, tak abyśmy mogli wykonać czynności dekon-
taminacyjne, zabezpieczające zarówno kolejnego pacjenta 
jak i personel gabinetu – mówi dr Zemlik. 
Próchnica zębów mlecznych to poważne zagrożenie dla 
dziecka. Statystycznie polski 6-latek ma ponad pięć zębów ze 
zmianami próchnicowymi. Przedwczesna utrata  mleczaków 
skutkuje zaburzeniami rozwoju szczęki i żuchwy dziecka. 

Zadbaj o swoje zdrowie

czynne od poniedziałku do soboty 
CENTRUM MEDYCZNE OMEGA 

/GALERIA ECHO, poziom +2/ul. Świętokrzyska 20; 
tel.: 41 366 31 21
 omega.kielce.pl 

facebook.com/omegakielce/

• MEDYCYNA PRACY
• BADANIA KIEROWCÓW
• LEKARZE SPECJALIŚCI
• LABORATORIUM 
• RENTGEN
• USG
• FIZJOTERAPIA 
• DIETETYKA
• I WIELE INNYCH

USŁUGI MEDYCZNE

NOWOŚĆ! 

MEDYCYNA

 ESTETYCZNA

•�Specjalistyczne�konsultacje�chirurgiczne�
dotyczące�kwalifikacji�do�zabiegów��
z�powodu�nowotworów�jelita�grubego,�
czerniaka�skóry

•�Leczenie�przewlekłych�ran�i�owrzodzeń�
skóry,�korekcji�blizn�-�tropokolagen

•�Leczenie�zaburzeń�dotyczących�stomii��
i�opieka�nad�pacjentem�ze�stomią�

•�Leczenie�zachowawcze�chorób��
okolicy�odbytu

�Nowo�otwarta�Prywatna�
Praktyka�Lekarsko�-�Pielęgniarska

mgr Małgorzata�Gajek,�dr n. med. Przemysław�Ciepiela
lek. Piotr�Cieślicki, lek.�Krzysztof�Kaczmarczyk

Gabinet�czynny�w�godzinach�16:00�-�18:00
poniedziałek,�wtorek,�czwartek

Rejestracja�telefoniczna�w�dniu�przyjęć�w
�godz.�8:00�-�18:00

Kielce�ul.�Złota�23,�tel.�667-411-433.�
Leczenie�jest�naszą�pasją!�
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Piekarnia R. DobrowolskiPiekarnia R. DobrowolskiRok zał. 1946

Podaruj 

swoim najbliższym 

zdrowie

chleb według 
receptury 

niezmienionej 
przez 75 lat

JEDYNA TAKA W KIELCACH 
PROWADZONA PRZEZ TRZECIE POKOLENIE MISTRZÓW PIEKARSTWA 

Jedząc nasze pieczywo masz pewność, 

że spożywasz naturalny, tradycyjny produkt wysokiej jakości

bez polepszaczy, bez spulchniaczy, bez konserwantów, bez barwników, bez tłuszczów trans.
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•  nowoczesne gabinety lekarzy specjalistów  
z możliwością zabiegów

• wykonanie wielu badań w jednym miejscu
• medycyna sportowa dla dorosłych i dzieci
•  badania laboratoryjne, diagnostyka obrazowa
•  ekg wysiłkowe, spirometria, gastroskopia, 

kolonoskopia,  kolposkopia, biopsja cienkoigłowa, 
laserowe usuwanie zmian skórnych 

Prosta 42, 25-367 Kielce
REJESTRACJA  pn-pt: 7.00-20.00
TEL.41 3000-100 lub 664-755-655
www.darimed.pl

SPRAWNIE, SKUTECZNIE I NOWOCZEŚNIE
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO PACJENTA

UWAGA!!!
Bezpłatne miejsca postojowe 

dla Pacjentów Centrum Zdrowia Darimed 
na ul. Nowej 1B

JESTEŚMY Z WAMI OD 1991 ROKU WYGODNE  BUTY  RENOMOWANYCH FIRM 
Scholl, Berkemann, Comfortabel

SKLEP MEDYCZNYSKLEP MEDYCZNY
Nowa kolekcja wiosennego obuwia

JESTEŚMY Z WAMI OD 1991 ROKU

608 694 435
41 34 347 81

Kielce ul. Kościuszki 8; Sklep medyczny czynny: pon. - pt. 9.00-17.00; sob. 9.00-13.00
 Salon odzieży medycznej czynny  pon. - pt. 9.00 - 17.00
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Kielczanka chce do Tokio
Katarzyna Furmanek, świętokrzyska nadzieja olimpijska, 
przygotowuje się do sezonu. Już w marcu młociarka KKL 
Kielce chce osiągnąć minimum olimpijskie, które wynosi 
72,50 m.
W poprzednim tygodniu mistrzyni Polski zakończyła obóz 
w Wałczu. Niebawem przeniesie się do Spały. W marcu uda 
się na zagraniczne zgrupowanie. W poprzednich latach pol-
ska kadra w tym okresie ćwiczyła przede wszystkim w Por-
tugalii. Ze względu jednak na trudną sytuację pandemiczną 

w tym kraju, obóz obędzie się w Turcji albo na Teneryfie. 
Odwołany też został zimowy puchar Europy w rzutach. – 
W porównaniu do poprzedniego zimowego okresu jest 
postęp, jeśli chodzi o objętość treningu siłowego i jakość 
przerzucanego ciężaru. Lepsze są również wyniki spraw-
nościowe w rzutach ciężkimi młotami. Mamy nadzieję, że 
przełoży się to na dobre rezultaty w pierwszych zawodach 
– mówi Grzegorz Furmanek, prezes i trener KKL–u Kielce. 
Cel Katarzyny Furmanek na pierwsze tygodnie nowego se-
zonu to osiągnięcie minimum olimpijskiego, które wynosi 
72,50 m. W poprzednim roku kielecka młociarka zaczęła 
regularnie przerzucać barierę 70 metra. Swój rekord wywin-
dowała na 73,61 m. – Chcielibyśmy osiągnąć minimum już 
w marcu. Pracujemy bardzo mocno. Jeśli uda się to zrobić, 
to zyskamy znakomity prognostyk na kolejne tygodnie, bo 
zwykle po dwóch-trzech miesiącach młot ląduje jeszcze 
dalej – wyjaśnia prezes KKL. 
Katarzyna Furmanek powalczy o uzyskanie minimum 
olimpijskiego już 20 marca podczas międzynarodowych 
zawodów w Kielcach. Jego osiągnięcie nie oznacza auto-
matycznie wyjazdu do Tokio. PZLA będzie mógł wysłać 
na najważniejszą imprezę sportową trzy zawodniczki. Za-
pewne o „biletach” do Japonii finalnie zadecydują wyniki 
mistrzostw Polski. 
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Wielkie wyzwanie 
W kwietniu Kielce zostaną stolicą boksu olimpijskiego. 
Przyjedzie około 800 zawodników i zawodniczek z ponad 
80 krajów, aby walczyć o medale młodzieżowych mistrzostw 
świata. – Dla nas to olbrzymie wyzwanie, ale podołamy mu 
– zapewnia Grzegorz Nowaczek, prezes Polskiego Związku 
Bokserskiego.
Zawody zostaną rozegrane między 10 a 24 kwietnia. Are-
ną zmagań pięściarzy i pięściarek z roczników 2002 i 2003 
będzie Hala Legionów. – To pierwsza mistrzowska impreza 
w blisko stuletniej historii boksu olimpijskiego w Polsce. 
Przyjadą do nas zawodnicy, którzy za kilka lat sięgną po 
medale igrzysk olimpijskich. Cieszę się, że mistrzostwa od-
będą się w moim rodzinnym mieście, w którym tradycje 
bokserskie są bardzo duże. Wystarczy wspomnieć choćby 
Leszka Drogosza, brązowego medalistę olimpijskiego, „Cza-
rodzieja Ringu” – mówi Nowaczek.
Patronat honorowy nad mistrzostwami objęło Ministerstwo 
Sportu, które na ich organizację przekazało 800 tysięcy zło-
tych. – Do Kielc przyjadą zawodnicy, sztaby szkoleniowe 
i oficjele z ponad 80 federacji. Będziemy gościć w Kielcach 
ponad dwa tysiące osób. To doskonała okazja do promocji 
miasta, regionu oraz Polski. Jestem przekonana, że sportow-

cy, trenerzy i działacze wyjadą z dobrymi wspomnieniami 
– mówi Anna Krupka, wiceminister kultury, dziedzictwa 
narodowego i sportu.
Do pierwszych walk podczas mistrzostw dojdzie 12 kwiet-
nia. Wszystkie będą transmitowane na stronie internetowej 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu AIBA. 
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Mija rok od pierwszych zachorowań na Covid-19 w Eu-
ropie i Polsce. Ze skutkami pandemii zmagały się rów-
nież Wodociągi Kieleckie. Czy była to gorzka lekcja?

Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich: - Ow-
szem, była to gorzka lekcja, bo chorowali nasi najbliżsi, ko-
leżanki i koledzy z pracy. Niektórzy ciężko, niektórzy niestety 
przegrali walkę z tym podstępnym wirusem. W tych ekstre-
malnych warunkach nasza spółka musiała działać 24 godziny na 
dobę, siedem dni w tygodniu. Wprowadziliśmy wszystkie niezbędne 
ograniczenia sanitarne, szybko i sprawnie informowaliśmy opinię publiczną 
o podjętych krokach i o tym, jak odbiorcy czy inwestorzy mogą załatwiać 
najważniejsze sprawy, mimo ograniczeń w kontaktach z pracownikami 
wodociągów. Uniknęliśmy tak drastycznych decyzji jak skoszarowanie 
kluczowych pracowników, czyli zamknięcie ich na 2 tygodnie na terenie 
zakładu pracy, aby mogli pracować, nie narażając siebie i innych na zaka-
żenie. A niektóre wodociągi w Polsce musiały to zrobić.

Niektórzy myślą już o świecie po pandemii. Jak on będzie wyglądał?

- W przypadku naszej spółki na pewno na marne nie pójdzie doświadczenie 
z pracą zdalną, organizowanymi przez internet szkoleniami, zebraniami, 
naradami. Wielu odbiorców dopiero teraz przekonało się, jak wygodne 

jest korzystanie z elektronicznego Biura Obsługi Klienta 
– sprawdzanie przez internet swojego konta, ilości 
zużytej wody, otrzymywanie faktury przez e-mail. 
Chociaż te usługi oferowaliśmy już wcześniej, to okres 
pandemii w pełni pokazał ich przydatność.

A jaką potrawę z kieleckiej kranówki proponuje Pan 
tym razem?

- Zbliża się 8 marca, więc zaproponuję panom, jak mogą 
zaimponować paniom prostą, ale smaczną potrawą, czyli przez 

żołądek do serca. Robimy zapiekankę makaronową z serem i boczkiem. 
Potrzebujemy 2 litry kieleckiej kranówki, 1 opakowanie makaronu rurki, 
200 g startego żółtego sera, 100 g boczku, 2 jaja, 250 ml mleka, sól, 
pieprz, gałkę muszkatołową. Makaron gotujemy w kieleckiej kranówce. 
Boczek kroimy na małe kawałeczki i podsmażamy na maśle do zrumienie-
nia. Piekarnik rozgrzewamy do 180 st. C. Makaron mieszamy z połową 
żółtego sera i usmażonym boczkiem. Doprawiamy solą i pieprzem. Jaja 
rozbełtujemy z mlekiem, doprawiamy solą, pieprzem i gałką. Żaroodporne 
naczynie smarujemy masłem i wykładamy zapiekankę. Zalewamy mle-
kiem i jajkami. Posypujemy resztą żółtego sera i zapiekamy bez przykrycia  
25 minut, do zrumienienia.

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

LEKCJA Z PANDEMIILEKCJA Z PANDEMII

Lokale aktywizujące i DPS
przy domu dla niepełnosprawnych

w Piekoszowie

Zapraszamy seniorów, chorych i niepełnosprawnych 
do zamieszkania w naszym domu.
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Tygodnik eM zdrowie

Na Prostej inwestycje
Świętokrzyskie Centrum Matki 
i Noworodka przygotowuje się do 
kilku ważnych inwestycji. W lecznicy 
rozbudowany zostanie między innymi 
blok porodowo-operacyjny, powstanie 
też nowy oddział patologii ciąży

W centrum placu szpitalnego stanie nowy, trzykondygna-
cyjny budynek. Będzie też lądowisko dla helikopterów. Jak 
informuje Rafał Szpak, dyrektor lecznicy, szpital jest już na 
etapie ogłaszania postępowania przetargowego na rozbu-
dowę bloku porodowo-operacyjnego.

DECYZJA JUŻ JEST
Szpital planuje także zmianę lokalizacji niektórych od-
działów oraz utworzenie nowych, w tym patologii ciąży. 
Ponadto powstanie pracownia rezonansu magnetycznego. 
Rozpoczęła się już dostawa sprzętu medycznego koniecz-
nego do doposażenia oddziału neonatologii, a szczególnie 
patologii i intensywnej terapii noworodka. – Jest już decy-
zja, że może on powstać na naszym dziedzińcu, natomiast 
w obecnej chwili rozważamy projekty koncepcyjne. Nowy 
gmach znajdowałby się pomiędzy budynkiem numer trzy 
a budynkiem bloku operacyjnego, co znacznie usprawni ko-
munikację wewnętrzną w szpitalu. Nie da się przeprowadzić 
nadbudowy na istniejących budynkach, bowiem są bardzo 

stare i podlegają opiece konserwatora zabytków – dodaje 
dyrektor Szpak.
Jak podkreśla starosta kielecki Mirosław Gębski, Święto-
krzyskie Centrum Matki i Noworodka cały czas prężnie 
działa. – Kolejne inwestycje dowodzą, że ten szpital może 
się stać jednym z najnowocześniejszych i najlepszych w Pol-
sce. Powiat kielecki jako organ prowadzący będzie dokładał 
wszelkich starań, aby przyszłe mamy wybierały nasz szpital 
– mówi starosta.

STAWIAJĄ NA CYFRYZACJĘ
Oprócz nowych sal dla pacjentek pojawią się też pomiesz-
czenia administracyjno-techniczne, a także duża sala konfe-
rencyjna, z której mogliby korzystać między innymi studenci 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, zdobywający w szpitalu 
wiedzę praktyczną. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
prace budowlane ruszą pod koniec roku.
Szpital, poza przygotowywaniem kolejnych ważnych inwe-
stycji, na bieżąco realizuje inne prace, które usprawnią jego 
funkcjonowanie. Wśród nich jest projekt „Informatyzacja 
Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”. 
– Dzięki niemu dokumentacja medyczna będzie dostępna 
w internecie. Znacznie przyspieszy to obieg informacji oraz 
dostęp do wyników badań, a w konsekwencji lepsza będzie 
jakość i szybkość diagnozowania oraz leczenia – wyjaśnia 
Stefan Bąk, członek zarządu powiatu w Kielcach.

***
Szpital przy ulicy Prostej był pierwszą placówką w woje-
wództwie, która uzyskała trzeci, najwyższy poziom referen-
cyjny w zakresie neonatologii. Oznacza to, że obok ciąż, które 
przebiegają prawidłowo, lecznica prowadzi ciąże powikłane 
i ratuje noworodki, które przychodzą na świat w ciężkim 
stanie. Z roku na rok liczba porodów w szpitalu przy ul. 
Prostej zwiększa się o prawie 15 procent. W minionym roku 
blisko dwa tysiące sto pacjentek zdecydowało, że urodzi 
właśnie w szpitalu na Prostej. 

Twój 1%
ma Wielką Moc!

Przyjdź do nas rozliczyć PIT za darmo 
i przekaż nam swój 1%

Biuro ul. Sandomierska 126, w godz. 8.00 – 14.00

KRS: 0000152025
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną 
Koło w Kielcach, ul. Chęcińska 23
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społeczeństwo obywatelskie

Nie zmarnowaliśmy czasu

Tomasz Schimanek, ekspert 
trzeciego sektora, 14 stycznia br. 
opublikował krytykę dotychczasowego 
funkcjonowania Pełnomocnika 
Rządu do Spraw Społeczeństwa 
Obywatelskiego, zarzucając mu, 
że w ramach tej instytucji nie 
zrealizowano podstawowego zadania, 
jakim miało być przygotowanie oraz 
wdrożenie narodowego programu 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Warto przy tej okazji wyliczyć najistotniejsze działania rządu po 
2015 roku, skierowane do organizacji pozarządowych, w tym: 
trzykrotne zwiększenie środków publicznych przeznaczanych 
na rozwój III sektora, wprowadzenie pięciu nowych programów 
wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i przygo-
towywanie następnych,  stosowanie uproszczonych procedur 
dostępu do środków publicznych, powołanie nowych instytu-
cji dialogu obywatelskiego, a także stworzenie przyjaznej dla 
organizacji kultury współpracy kreowanej przez Narodowy 
Instytut Wolności przy efektywnym systemie wsparcia insty-
tucjonalnego. 

PIĘĆ NOWYCH PROGRAMÓW
Są to efekty działań, które pięć lat temu, 8 stycznia 2016 roku, 
zainicjowałem jako ówczesny pełnomocnik rządu ds. społe-
czeństwa obywatelskiego. W marcu 2016 roku przedstawiłem 
główne obszary narodowego programu rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. Dotyczyły one dialogu obywatelskiego, reform 

strukturalnych, programowych, zwiększenia finansowania oraz 
edukacji obywatelskiej. 
Obok FIO, dobrze rozpoznawalnego systemu horyzontalnego 
wsparcia III sektora, uruchomionych zostało pięć nowych pro-
gramów rządowego wsparcia III sektora, w tym od 2018 roku: 
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO, „Korpus 
Solidarności” Program Wsparcia Wolontariatu Długotermino-
wego, Program Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych 
ROHiS, od 2020 roku Program dla Uniwersytetów Ludowych 
oraz startujący w tym roku Program dla Międzynarodowych 
Domów Spotkań. Trwają przygotowania do uruchomienia ko-
lejnego programu dedykowanego organizacjom świadczącym 
różne formy poradnictwa obywatelskiego, prawnego, rodzin-
nego, prozdrowotnego, konsumenckiego, psychologicznego.

DOFINANSOWANYCH 2,5 TYSIĄCA ORGANIZACJI
Praktyka pokazała, że nowe programy tworzą alternatywną do 
systemu realizacji zadań publicznych ścieżkę wsparcia dzia-
łań misyjnych i rozwoju organizacji ograniczając tym samym 
zjawisko grantozy oraz system wsparcia dedykowanego dla 
szczególnie ważnych grup organizacji obywatelskich: harcer-
stwo, media obywatelskie, lokalne organizacje strażnicze, think 
tanki obywatelskie, uniwersytety ludowe i w przygotowaniu 
organizacje poradnicze. Warto podkreślić, że przepis ustawy 
o NIW umożliwił dofinansowanie rozwoju instytucjonalnego 
organizacji pozarządowych, czyli wspieranie podmiotowe ich 
samych, właśnie dlatego, że są solą demokracji i żadna władza, 
ani administracja nie jest w stanie zastąpić aktywności oby-
watelskiej.
Działania w obszarze dialogu obywatelskiego zaowocowały
utworzeniem z mocy ustawy Rady Dialogu z Młodym Pokole-
niem, która jest nowym organem opiniodawczo – doradczym
Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Rada
Działalności Pożytku Publicznego znacznie poszerzyła spek-
trum reprezentowanych w niej organizacji pozarządowych.
O ile w 2015 roku strona pozarządowa reprezentowana była
w Radzie przez 11 przedstawicieli, obecnie jest w niej 25 miejsc 
pozarządowych.
W grudniu 2020 roku w fazę prac legislacyjnych weszła zapo-
wiedziana reforma systemu zlecania zadań publicznych. Jednak 
już wcześniej znacznie uproszczone zostały procedury i formu-
larze będące częścią systemu. 
Od samego początku istnienia Narodowego Instytutu Wolno-
ści, poprzez świadome projektowanie procedur realizacji pro-
gramów grantowych i przyjazny dla organizacji sposób komu-
nikacji staramy się uczynić z Instytutu partnera dla organizacji
w realizacji ich misji. NIW w latach 2018-2020 dofinansował
działalność dwóch i pół tysiąca organizacji w kwocie łącznie
ponad 400 milionów złotych. W bieżącym roku w ramach
kolejnych konkursów NIW przekaże kolejne 200 milionów
złotych na realizację około tysiąca projektów.
Z perspektywy minionych lat widać jak na dłoni, że czasu nie 
zmarnowaliśmy. au
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Tygodnik eM motoryzacja

Na początku roku dealerzy proponują klientom atrakcyjne 
wyprzedaże. Chodzi o to, by możliwie jak najszybciej zbyć 
wszystkie auta z ubiegłego rocznika i rozpocząć sprzedaż wy-
produkowanych w bieżącym roku. Choć w metryce modele 
z 2020 roku mają już rok, to wciąż są to przecież fabrycznie 
nowe samochody. Nic więc dziwnego, że cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem kupujących.

YARIS JUŻ WYKUPIONY
Najmocniejszym punktem oferty wyprzedażowej w salonie 
Toyota Romanowski jest model C-HR. – Można ją kupić już 
od 82,9 tysięcy złotych. Drugim hitem wyprzedażowym jest 
toyota corolla sedan. Na niektóre wersje mamy rabat sięgający 
nawet 18 tysięcy złotych. Praktycznie całkowicie wyprzedała 
się już toyota yaris w wersji classic. Te samochody trafiły spe-
cjalnie na rynek polski i rozeszły się w ekspresowym tempie. 
Były o kilkanaście tysięcy złotych tańsze w stosunku do stan-
dardowej oferty – mówi Kamil Cieślak z kieleckiego salonu 
Toyota Romanowski. Wyjaśnia też, że ponieważ nie wszystkie 
modele z ubiegłego rocznika są dostępne, promocyjna oferta 
obowiązuje też na rocznik 2021.

TRUDNO O VOLKSWAGENA I AUDI
Dosłownie ostatnie sztuki aut z rocznika 2020 są natomiast 
dostępne w salonie Autocentrum, autoryzowanego dealera 
Volkswagena. – Kolejny rok z rzędu w każdym salonie zostaje 
w lutym po zaledwie kilka samochodów. Najciekawszą ofertą 
jest zdecydowanie arteon, na który można otrzymać nawet 22 
tysiące złotych rabatu. Jest jeszcze kilka tiguanów z rabatem 
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Czym tu jeździć?
Nowe auto kupimy teraz taniej nawet o jedną czwartą. Takie promocje są 
możliwe przy wyprzedaży rocznika 2020. Sprawdziliśmy, jakie samochody 
można na takich warunkach dostać u kieleckich dealerów

około 15-16 tysięcy złotych. Na golfa dostaniemy około 9 tysię-
cy złotych rabatu. Oficjalnie wyprzedaż trwa do końca marca, 
ale wielu modeli już po prostu nie ma – mówi Tomasz Fidor, 
kierownik salonu Autocentrum w Kielcach.
Zaledwie dwa egzemplarze samochodów z wyprzedaży rocz-
nika 2020 są dostępne w Audi Centrum Kielce. – To Audi A6 
i Audi Q5. Na oba te modele dostaniemy około 20 procent 
zniżki. Myślę, że za kilka dni już ich nie będzie, ponieważ za-
interesowanie wyprzedażą jest ogromne. Na początku roku 
mieliśmy w salonie około 30 samochodów – mówi Karol Su-
rowiec, kierownik sprzedaży w Audi Centrum Kielce.

OPLE JESZCZE SĄ
Największy wybór aut z wyprzedaży rocznikowej jest jeszcze 
w salonach Opla. – Samochodów zostało sporo, a rabaty sięgają 
nawet do 24-25 tysięcy złotych. Absolutnym hitem wyprzedaży 
jest Crossland, czyli nasz najmniejszy SUV. W jego przypadku 
rabat sięga 12 tysięcy złotych, a cena dla klienta to około 65 
tysięcy złotych. To całkiem spory, dobrze wyposażony samo-
chód – informuje Sergiusz Krzewniak, szef sprzedaży w salonie 
CK-Motors. 
Jak mówi, w przypadku aut osobowych zdecydowanie chętniej 
kupowane są teraz modele z silnikami benzynowymi. – Do-
datkowo klienci mogą też liczyć na ciekawą ofertę ubezpie-
czeniową. Mamy korzystne pakiety na poziomie 1 procenta, 
co zdarza się niezwykle rzadko. Można też uzyskać atrakcyjne 
finansowanie, na przykład 50/50 bez odsetek i żadnych dodat-
kowych kosztów – przekonuje Sergiusz Krzewniak. 
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Co jeść, aby zdrowo żyć?
Słuchaczom Radia eM i czytelnikom Tygodnika eM polecamy 
wyjątkową książkę pod tytułem „ZDROWIE zaczyna się na talerzu. 
200 najzdrowszych pokarmów”

Kluczem do zdrowia jest właściwe odżywianie się. Warto 
więc poznać wartości odżywcze i właściwości lecznicze 
poszczególnych pokarmów, działanie zawartych w nich 
cennych substancji, ich wartość kaloryczną, zawartość 
tłuszczów, białka i węglowodanów. W poradniku znajdują 
się informacje o dwustu najważniejszych produktach, po 
które sięgamy każdego dnia. Dzięki tej książce nauczycie 
się wybierać je z oferty sklepów: najświeższe i najwyższej 
jakości, i wcale nie takie drogie. Na ponad 400 stronach 
znajdziecie więc bardzo pożyteczną wiedzę. 

WSPIERAJ RADIO I TYGODNIK eM 
Książkę „ZDROWIE zaczyna się na talerzu. 
200 najzdrowszych pokarmów” otrzymacie wpłacając  
minimum 80 złotych. Publikacja jest dostępna w se-
kretariacie Radia eM Kielce (ul. Sienkiewicza 2) albo po 
wpłacie minimum 80 zł przelewem bankowym lub prze-
kazem pocztowym. 
Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim Państwu za 
wsparcie, jakiego udzielacie mediom katolickim Diecezji 
Kieleckiej. Dzięki Waszej hojności media diecezjalne mogą 
się rozwijać i służyć lokalnemu Kościołowi.

1 8 1 9 1 0 1 0 4 8 2 7 8 2 9 9 0 8 8 2 6 0 0 0 0 2

18 1910 1048 2782 9908 8260 0002 RADIO EM KIELCE

25-333 KIELCE UL. SIENKIEWICZA 2RADIO EM KIELCE
25-333 KIELCE 
UL. SIENKIEWICZA 2

Dar dla Radia eM Kielce na cele kultu religijnego
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Śluby Jasnogórskie
nadal nas zobowiązują 

Więcej w audycji „Tak Wierzę” we wtorek, 23 lutego, godz. 20 w Radiu eM 
Kielce oraz na www.emkielce.pl

– Mamy tu powrót do chrztu Polski i do ślubów lwowskich. 
Nasza ojczyzna jest ufundowana na wartościach katolic-
kich, budowaniu życia społecznego na prawdzie, miłości, 
sprawiedliwości. Te wartości cechują królestwo Chrystusa. 
Pamiętajmy, że cywilizacja europejska, do której należymy, 
oparta jest na Ewangelii, niesie wrażliwość na drugiego czło-
wieka oraz skupia się wokół dobra. Prymas nawiązał też do 
macierzyńskiej miłości Matki Bożej. 

– Na koniec jest przyrzeczenie dotyczące kultu Matki Bożej 
w Polsce oraz przekonanie, że sami nie damy rady wcielić w ży-
cie tych przyrzeczeń bez pomocy Pana Jezusa i Matki Bożej. 

– Jest więc prośba, aby Maryja przyjęła te nasze przyrze-
czenia, i nadzieja, że Jezus nas nie zostawi i pomoże nam. 
My musimy jednak słuchać Go, bo dopiero wtedy więzi 
między ludźmi w naszej ojczyźnie będą inne. Powinniśmy 
sięgać do Ślubów i nie tylko je czytać, ale medytować nad 
nimi. Kardynał Wyszyński wydobył w nich całe dziedzictwo 
chrześcijaństwa na ziemiach polskich. To także zadanie dla 
nas. Jeśli chcemy, aby w Polsce żyło się lepiej, spróbujmy 
wcielić to, co w nich jest, ponieważ lepszy człowiek, to lepszy 
naród. Nie dotrzymanie ślubów to utrata honoru.

– Dziękuję za rozmowę. 

– W 2021 roku obchodzimy 65. rocznicę Jasnogórskich Ślubów 
Narodu Polskiego. Przypomnijmy okoliczności związane z tym 
wydarzeniem. 

– Ślubowanie to uroczysta przysięga składana prywatnie lub 
publicznie. Jest ono wielkim zobowiązaniem do osiągnię-
cia celu i zachowania zasad. Śluby napisał prymas Polski 
kardynał Stefan Wyszyński na wiosnę 1956 roku, jeszcze 
podczas uwięzienia w Komańczy przez władze komuni-
styczne. Prymas chciał uchronić Polaków przed ideologią 
nienawiści. Chciał, abyśmy zachowali swoją tożsamość, 
tradycję i wiarę katolicką. 

– Śluby rozpoczynają się od preambuły: „Wielka Boga Czło-
wieka Matko; Bogarodzico dziewico, Bogiem sławiona Maryjo 
Królowo świata i Polski Królowo”. 

– To wprowadzenie ma wielkie tradycje historyczne. Nawią-
zuje do hymnu „Bogurodzica” oraz do ślubów króla Jana Ka-
zimierza, które władca złożył podczas potopu szwedzkiego 
w 1656 roku we Lwowie. Kardynał Wyszyński przypomniał 
wielowiekową tradycję, aby z całym dziedzictwem stanąć 
przed Matką Bożą. Odwołał się do minionych pokoleń, które 
tworzyły Polskę. Na Jasnej Górze, 26 sierpnia 1956 roku, 
stanął cały naród, pokolenia przeszłe, obecne i przyszłe, aby 
wyrazić wierność Panu Bogu i Matce Bożej. Ślubowanie to 
wielkie zobowiązanie, to sprawa honoru, dlatego miało ono 
tak wielkie znaczenie.

– Następnie mamy uznanie Matki Bożej Królową Polski: „Od-
nawiamy dziś śluby przodków naszych i Ciebie za Patronkę 
naszą i za Królową Narodu polskiego uznajemy”. 

– Jest to prośba o Jej miłosierdzie i pomoc w wierności Krzy-
żowi oraz „ojczyźnie naszej świętej”. Kardynał Wyszyński 
kochał ojczyznę i chciał dla niej wyjednać najlepszą opiekę. 
Widział Polskę jako wspólnotę ludzi wierzących i wolnych. 
Dodajmy też, że w Ślubach mamy siedem przyrzeczeń od-
noszących się do najbardziej istotnych spraw religijnych 
i społecznych. Ślubowanie jasnogórskie wyglądało tak, że 
biskup Michał Klepacz czytał tekst, a ludzie odpowiadali: 
„Królowo Polski, przyrzekamy”. Prymas ślubował prywatnie 
w Komańczy.

– Pierwszy ślub brzmi: „Przyrzekamy uczynić wszystko, co 
leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem 
Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje pa-
nowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym 
i społecznym”. 
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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

kwota PLN

Czy może istnieć związek między doktorem Strossmayerem z nieza-
pomnianego serialu „Szpital na peryferiach”, wieszczem Homerem 
oraz niejaką Heather Levine, nauczycielką języka angielskiego w szkole 
średniej w Lawrence w stanie Massachusetts, w USA? Może. Ale po 
kolei.
Wspomniana pani Levine, po przeczytaniu „Odysei”, zatrzęsła się 
z oburzenia. Uznała, że Homer jest groźny, zatruwa umysły młodych 
ludzi szerząc seksizm, rasizm, ableizm i zachodniocentryzm. Wystą-
piła więc o skreślenie epopei z listy lektur. Dyrekcja szkoły potulnie się 
zgodziła i młódź spragniona klasyki została pozbawiona Odyseusza. 
Poniekąd podzielam oburzenie nauczycielki. Wieszcz postrzegał 
przecież rolę kobiet nad wyraz seksistowsko: Penelopa dwadzieścia 
lat tkwiła przy krosnach bez szans na emancypację. Była też archaicznie 
przywiązana do idei wierności małżeńskiej i żywiła odrazę do wolnej 
miłości, którą mogłaby jak hippiska uprawiać z licznymi konkurenta-
mi na męża. Oczywisty jest też zarzut ableizmu, czyli dyskryminacji 
niepełnosprawnych. Homer sam był niewidomy (a więc niepełno-
sprawny), zatem pomysł, by jego bohater Odyseusz oślepił cyklopa 
Polifema, który miał jedno oko, tchnie perwersją, a nawet sadyzmem. 
Nie wiem tylko, jak wieszcz mógł szerzyć rasizm, bo on nie był znany 
w ówczesnym świecie. Oraz zachodniocentryzm, bo wówczas nikt 
nie słyszał o „zachodzie”. Ale nie czepiajmy się szczegółów. 
Dziwi mnie, że pani Levine nie poszła za ciosem: nie zażądała potępie-
nia Ajschylosa, Sofoklesa, Eurypidesa, Herodota, Cycerona, Horacego 
i tak dalej. Wszyscy byli przecież obrzydliwymi białymi suprematysta-
mi, wychwalającymi dobrodziejstwo instytucji niewolnictwa! Tylko 

jeden Arystofanes z całej tej zgrzybiałej ekipy opowiadał się przeciwko 
handlowi żywym towarem. No, ale możliwe, że pani Levine nigdy nie 
słyszała tych nazwisk, to przecież zwykła nauczycielka angielskiego.
Nie jest ona oczywiście osamotniona w staraniach o wygumkowanie 
niewłaściwych nazwisk. Nie takie tuzy się za to wzięły. Na przykład na 
uniwersytecie Yale Tim Barringer, kierownik katedry historii sztuki, 
uznał, że sławny tamtejszy kurs „Wprowadzenie do historii sztuki: od 
renesansu do współczesności” kładzie zbyt duży nacisk na kulturę 
europejską. „Michał Anioł i Leonardo da Vinci to martwi biali męż-
czyźni i nie zasługują jako tacy na aż tak wielką uwagę”, oświadczył 
i kurs zastąpiono kilkoma innymi, na przykład o związkach sztuki 
i gender. Szacowna londyńska National Gallery nie chciała być gorsza 
i postanowiła zdjąć ze ścian płótna Paula Gaugina, bo utrzymywał 
nad wyraz luźne stosunki obyczajowe z niewinnymi tahitańskimi 
dziewczętami. Na uniwersytecie Columbia wykład o „Metamorfo-
zach” Owidiusza zaopatrzono w ostrzeżenie, iż „zawiera obraźliwe 
i brutalne treści marginalizujące tożsamość uczniów w klasie”. 
Obrońcy zdrowego rozsądku nadali takim działaniom specjalną na-
zwę: kultura unieważniania, po angielsku cancel culture. Ale moim 
zdaniem to zjawisko nie jest niczym nowym. Kultura unieważnia-
nia była, jest i pewnie będzie. Gdy Kserkses zrównał z ziemią Ateny, 
Aleksander Macedoński zaorał Persepolis, Scypion Afrykański Kar-
taginę, Luciusz Mummius Korynt, Wespazjan Jerozolimę, Mehmed 
II Konstantynopol, a Adolf Hitler Warszawę, to nie była to kultura 
unieważniania? 
Różnica między wczoraj a dziś polega na tym, że wtedy unieważniał 
jeden człowiek (względnie senat – jak w Rzymie). To na jego rozkaz 
wszystko się działo. Ale dziejami rządzi duch postępu i od czasów 
Oświecenia, kiedy Boga zamieniliśmy na Rozum, a zwłaszcza od rewo-
lucji francuskiej unieważnianie przestało być elitarną rozrywką głów 
koronowanych. Stało się plebejskie, a co za tym idzie – powszechne. 
A że rozum czasem śpi, więc paryski motłoch zrobił cancel culture 
własnej historii i wywlekł z grobów truchła swych królów. Prości bol-
szewiccy gieroje przerabiali cerkwie na stajnie. Niemieccy studenci 
anno domini ’68 na ulicach Berlina palili burżuazyjną literaturę. A te-
raz nauczycielka angielskiego, zupełnie jak zetempówka Zoja z serialu 
„Dom”, walczy o nowy wspaniały świat, ale już nie kułaków tępi, lecz 
Homera, bo nie był dostatecznie postępowy.
A wracając do związku łączącego doktora Strossmayera i panią He-
ather Levine oraz jej podobnych. Jest prosty. Obawiam się, że gdyby 
pan doktor ją spotkał, powiedziałby jej to samo, co pewnej swojej  
pielęgniarce: 
– Gdyby głupota miała skrzydła, fruwałaby pani jak gołębica.  

Kwestia homerycka
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W ŚRODKU DODATEK  ŚWIĄTECZNY

To będzie rok 

ekonomiczn
ych

 

wyzw
ań

Marta Płusa, 

na zdjęciu:

kierownik H
otelu Aviator, przewiduje:

19 STYCZNIA 2020 r. 

NR 3 (0549) / E
GZEMPLARZ BEZPŁATNY

MAM POMYSŁ N
A KCK – str.

 14-15

W ŚRODKU DODATEK  ŚWIĄTECZNY

 

22 LISTOPADA 2020 r. 

NR 45 (0591) / EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

W ŚRODKU DODATEK WUP

Tata smartfon, mama konsola

 

KIELCE, 8 GRUDNIA 2019, ROK XII, NR 46 (0543) / EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

W ŚRODKU DODATEK  ŚWIĄTECZNY

Poruszyłaś 

nasze serca
Hania Terlecka na zdjęciu:

26 STYCZNIA 2020 r. 

NR 4 (0550) / EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

 NFZ PRZYPOMINA, JAK DŁUGO POWINNY TRWAĆ ZABIEGI REHABILITACYJNE – str. 11

czytaj na stronie 14-15

W ŚRODKU DODATEK  ŚWIĄTECZNY

 

8 LISTOPADA 2020 r. 

NR 43 (0587) / EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

NOWY CYKL „DZIECIAKI CUDAKI”  - str. 22

Walka z pandemią

 

I współcześnie, i klasycznie
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5 STYCZNIA 2020 r. 

NR 1 (0547) / EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

WYDARZENIA ROKU – str. 8-9

Wojciech Niemczyk, w roli Narratora w  „Widnokręgu”
Wiesława Myśliwskiego, w reżyserii Michała Kotańskiego

na zdjęciu:

W ŚRODKU DODATEK  ŚWIĄTECZNY

 

30 SIERPNIA 2020 r. 

NR 33 (0579 ) / EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

W ŚRODKU DODATEK IPN

czytaj strona 16Siła wspólnoty
W ŚRODKU DODATEK  ŚWIĄTECZNY

 

8 MARCA 2020 r. 

NR 10 (0556) / EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

POSZŁY W BIZNES – str. 8-9

Czytaj na str. 12-13

Jeżeli po zdrowie, 

to do Uzdrowiska 

Busko-Zdrój S.A.

Lecznicze wody siarczkowe

Nasz naturalny skarb 

W ŚRODKU DODATEK  ŚWIĄTECZNY

 

10 MAJA 2020 r. 

NR 19 (0565 ) / EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

ODROBINKA NORMALNOŚCI… – str. 8 

Na zdjęciu: 
Barbara Kołodziejczyk,właścicielka salonu kosmetycznego MonroeBiznes walczy!

W ŚRODKU DODATEK  ŚWIĄTECZNY

 

24 MAJA 2020 r. 

NR 21 (0567 ) / EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

TU RODZĄ SIĘ DRZEWA – str. 10 

Działkę tanio kupię

W ŚRODKU DODATEK  ŚWIĄTECZNY

 

7 CZERWCA 2020 r. 

NR 23 (0569 ) / E
GZEMPLARZ BEZPŁATNY

W ŚRODKU DODATEK EKOLOGICZNY

Buskie
 Uzdrowisko

 

wznawia działa
lność 

Rozmowa

Z Wojciechem Lubawskim, 

Prezesem Zarządu Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. - c
zytaj na str.

 9

W ŚRODKU DODATEK  ŚWIĄTECZNY

 

Taniec to moje życie

1 MARCA 2020 r. 

NR 9 (0555) / EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

IM STRZELAĆ NIE KAZANO – str. 22

Elżbieta Pańtak,

na zdjęciu:

dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca

Informator Kulturalny na stronie 14-19

W ŚRODKU DODATEK  ŚWIĄTECZNY

 

31 MAJA 2020 r. 

NR 22 (0568 ) / EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BUKÓWKA TRZYMA SIĘ RAZEM – str. 14 

Odmrażanie zdrowia
W ŚRODKU DODATEK  ŚWIĄTECZNY

 

21 CZERWCA 2020 r. 

NR 25 (0571 ) / EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

W ŚRODKU DODATEK EDUKACJA

Co się stanie 
z naszym klubem? – czytaj str. 10 

czytaj strona 16

W ŚRODKU DODATEK  ŚWIĄTECZNY

 

17 MAJA 2020 r. NR 20 (0566 ) / EGZEMPLARZ BEZPŁATNYJAK OŻYWIĆ CENTRUM? – str. 6 

Sto lat temu 
w Wadowicach…

kwota PLN

Wesprzyj nas! 
Przekaż nam 
1% podatku

Już od niemal 30 lat tworzymy diecezjalne radio, a od  
13 lat wydajemy bezpłatny tygodnik. Przez ten czas 
powstało niemal 900 milionów sekund programu 
radiowego. Wydaliśmy już niemal 600 numerów tygo-
dnika. Z naszymi odbiorcami udało nam się zbudować 
trwałą relację, której fundamentem jest przede wszystkim 
na zaufanie. – Dokładamy wszelkich starań, by treści 
przekazywane za pośrednictwem radia i tygodnika były 
tworzone rzetelnie i fachowo. Informujemy o najważniej-
szych sprawach zarówno z życia Kielc i Buska-Zdroju, jak 
i całego regionu świętokrzyskiego oraz diecezji kieleckiej. 
W naszym bezpłatnym tygodniku można znaleźć cieka-
wą publicystykę, a nasza antena radiowa słynie z warto-
ściowych audycji. Wszystko to przekłada się na bardzo 
wysoką jakość tworzonych przez nas mediów i absolutnie 
nie chcemy tego nigdy zmieniać – mówi Piotr Michalec, 
dyrektor programowy Radia eM Kielce. 

W trudnych warunkach rynkowych podmiotom takim 
jak media katolickie trudno jednak jest się utrzymać bez 
dodatkowego wsparcia. Można nas wspomóc, przekazując 
nam 1 proc. podatku. Wystarczy w zeznaniu rocznym  
PIT wpisać w odpowiedniej rubryce numer: 

KRS: 0000532778, 
cel szczegółowy: MEDIA KATOLICKIE. Dziękujemy za 
zaufanie i postaramy się go nie zawieść.

Czytasz bezpłatny Tygodnik eM? 
Wesprzyj jego wydawanie!

POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.                                                                                                                                                                     
Składanie w wersji elektronicznej: www.podatki.gov.pl 
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K. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO (OPP)  
Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego na podstawie 
odrębnych przepisów oraz wysokość kwoty na jej rzecz. 

 
 

132. Numer KRS Wnioskowana kwota  
Kwota z poz. 133 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 122  
po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 
 

133. 

zł,           gr 

L. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE     
Podatnicy, którzy wypełnili część K, w poz. 134 mogą podać cel szczegółowy 1%, a zaznaczając kwadrat w poz. 135, wyrazić zgodę na przekazanie 
OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 133. W poz. 136 można podać dodatkowe informacje,  
np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail). 

  
134. Cel szczegółowy 1% 135. Wyrażam zgodę 

 

 
136.  

M. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH  
 W poz. 137–140 należy podać liczbę załączników. Poz. 141 i 142 wypełniają podatnicy, którzy załącznik PIT/D dołączyli do innego niż składane 

zeznanie. Jeśli w poz. 141 zaznaczono kwadrat nr 2, należy wypełnić poz. 143. 

 PIT/O Certyfikat rezydencji PIT-2K PIT/D 

 
137. 138. 139. 140. 

 
141. Załącznik PIT/D dołącza do swojego zeznania  

(zaznaczyć właściwy kwadrat):  

❑1. podatnik             ❑2. małżonek 

142. Kod formularza, do którego został dołączony załącznik PIT/D  
(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. PIT-28      ❑2. PIT-36   ❑3. PIT-37 

          
  143. Identyfikator podatkowy, nazwisko i imię małżonka oraz urząd, do którego został złożony załącznik PIT/D  

N. RACHUNEK OSOBISTY WŁAŚCIWY DO ZWROTU NADPŁATY   
Jeżeli z zeznania wynika nadpłata, w tej części można wskazać rachunek bankowy lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK), 
inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić jej zwrot. Podaje się rachunek, którego posiadaczem 
(współposiadaczem) jest podatnik lub małżonek. Wskazanie rachunku, którego posiadaczem (współposiadaczem) nie jest podatnik, a jest nim 
małżonek, jest możliwe jedynie w przypadku zaznaczenia w poz. 6 kwadratu nr 2. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek 
służący do zwrotu podatku lub nadpłaty osoby wskazanej w poz. 144. 

    
144. Osoba zgłaszająca rachunek (należy zaznaczyć właściwe kwadraty; kwadrat nr 2 można zaznaczyć wyłącznie w przypadku zaznaczenia w poz. 6 kwadratu  nr 2): 

 1. podatnik                     2. małżonek 

 
145. Posiadacz rachunku (należy wskazać imię i nazwisko posiadacza, a w przypadku, gdy jest to rachunek wspólny – imiona i nazwiska wszystkich współposiadaczy): 
              

 
146. Kraj siedziby banku (oddziału) (uzupełnić wyłącznie, gdy wskazano rachunek zagraniczny) 

 

 
147. Pełny numer rachunku (w przypadku rachunku zagranicznego należy podać kod SWIFT) 
 
1. Numer IBAN:                                                                                                                                                            2. Kod SWIFT:                

 O. KARTA DUŻEJ RODZINY (KDR) Wypełnienie poz. 148 nie jest obowiązkowe. 
           148. Osoba posiadająca ważną KDR (kwadrat nr 2 można zaznaczyć wyłącznie w przypadku zaznaczenia w poz. 6 kwadratu  nr 2): 

 1. podatnik                     2. małżonek 

P. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / MAŁŻONKA / PEŁNOMOCNIKA 
         W przypadku zastosowania art. 6 ust. 2a ustawy, oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że jest spełniony 
         warunek przewidziany w tym przepisie. 
  149. Podpis podatnika 150. Podpis małżonka  151. Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika  

 
4) Poz. 128 wypełnia się jedynie w przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków. 
5) W przypadku obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka, rodziców zastępczych, którzy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, składających 

odrębne zeznania PIT-36 albo PIT-37, suma kwot z poz. „Przysługująca różnica”  PIT-37 i PIT-36, każdego z małżonków, nie może przekroczyć sumy kwot  
z poz. 125 i 126. Na podstawie art. 72 § 1a Ordynacji podatkowej kwotę obliczoną zgodnie z art. 27f ust. 8–10 ustawy traktuje się na równi z nadpłatą. 

Pouczenia 
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 123 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia  
tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. 
zm.).   

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym. 

0000532778 kwota PLN

MEDIA KATOLICKIE

Towarzyszymy Wam codziennie informując o najważ-
niejszych sprawach z Kielc, regionu i życia diecezji 
kieleckiej. Abyśmy mogli nadal tworzyć niezależne 
i wartościowe, bezpłatne media katolickie, potrzebuje-
my wsparcia naszych czytelników i słuchaczy. Prosimy 
więc o przekazanie nam 1 proc. z PIT
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