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Komornik w Koronie 
Korona Kielce musi zwrócić rodzinie Hundsdor-
ferów 143 895 euro. – Sąd nakazał natychmia-
stową spłatę i musieliśmy się poddać egzekucji 
komorniczej – wyjaśnia Łukasz Jabłoński, pre-
zes klubu, który wcześniej poprosił niemiecką 
stronę o rozłożenie należności na 24 raty. Nie 
uzyskał jednak akceptacji. Jak udało nam się 
ustalić, byli właściciele wystąpili też z wnio-

Szczepią się
Ponad dziewięć tysięcy nauczycieli zostało już zaszczepionych w województwie świętokrzyskim. 
Chęć poddania się szczepieniu wyraziło około 16 tysięcy osób z 22 tysięcy pedagogów pracu-
jących w naszym regionie. – Mamy 27 punktów, do których mogą się zgłaszać. Planowaliśmy 
zaszczepić całą grupę do 7 marca, wygląda jednak na to, że podamy lek 80-90 procentom 
chętnych nauczycieli. Powodem lekkiego opóźnienia nie jest brak dawek czy personelu, ale 
prozaiczne sytuacje, np. zgłaszanie się po terminie, kwarantanna lub zdarzenia życiowe – mówi 
wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.  /mn/

Jeden procent dla Kielc
Władze miasta zachęcają do przekazania jed-
nego procenta podatku na rzecz organizacji 
z terenu Kielc. Zainaugurowały nawet specjal-
ną akcję, bo kielczanie w ten sposób przeka-
zują różnym instytucjom ponad dwadzieścia 
milionów złotych. – Niestety, tylko co dziesiąta 
złotówka zostaje w naszym mieście – infor-
muje Michał Braun, radny Rady Miasta i po-
mysłodawca akcji. W celu zachęcenia kielczan 
do wsparcia miejskich stowarzyszeń i fundacji 
powstały specjalne materiały reklamowe, m.in. 
film promocyjny oraz plakaty. – Od wielu lat 
pracuję w organizacji pozarządowej. Przekazu-
ją one sto procent swoich środków na najważ-
niejsze cele. Wspieramy oraz inicjujemy różne 
działania po to, aby nasi podopieczni mogli 
otrzymać potrzebne wsparcie. Zostaw jeden 

skiem o spłatę pozostałej części długu (ok. 50 
tysięcy euro), zaciągniętego w spółce Korona 
Invest GmbH. Został on oddalony ze wzglę-
dów formalnych. Zapewne jednak w najbliż-
szym czasie z konta klubu zostanie ściągnięta 
również ta należność. Jak zapewnia prezes Ja-
błoński, egzekucja komornicza nie wpłynęła na 
płynność finansową spółki.  /dw/
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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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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

aktualności/reklama

Przyjedzie gabinet
Cytomammobus Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii wyruszył w wiosenną trasę. Badania 
w mobilnym gabinecie są wykonywane w ra-
mach realizowanych przez ŚCO projektów pro-
filaktyki raka piersi i raka szyjki macicy, a prze-
znaczonych dla mieszkanek województwa 
świętokrzyskiego. Z bezpłatnej mammografii 

Krajan pasterzem Gdańska!
Urodzony w Kowali arcybiskup Tadeusz Wojda 
został mianowany arcybiskupem metropolitą 
gdańskim. Decyzję ogłosiła Stolica Apostol-
ska. Nowy pasterz Kościoła gdańskiego był 
dotychczas arcybiskupem białostockim. Uro-
dził się 29 stycznia 1957 r. w Kowali na Kielec-

reklama

z burmistrzami Chmielnika i Morawicy. Jednym 
z ustaleń jest zgoda co do konieczności wybu-
dowania trasy, która połączy prowadzącą do 
Pińczowa drogę wojewódzką 766 z drogą kra-
jową 73. – W naszej ocenie można już przystą-
pić do opracowania dokumentacji. Pozwoliłaby 
ona na wykorzystanie tamtych terenów nawet 
przed jakimikolwiek zmianami w planach zago-
spodarowania przestrzennego – tłumaczy Ma-
rian Buras. Powołany ma zostać również zespół 
roboczy, który zajmie się opracowaniem kon-
cepcji aktywizacji i zagospodarowania terenu. 
Tworzą go pracownicy Urzędu Miasta Kielce, 
Urzędu Marszałkowskiego oraz urzędów gmin 
Morawica i Chmielnik.  /mł/

Matury próbne inaczej
Od trzeciego marca uczniowie klas matu-
ralnych w całej Polsce zmagali się z testami 
próbnymi. W tym roku każda szkoła mogła 
zadecydować o formie egzaminu: stacjonarnej 
bądź online. – Sprawdziliśmy, czy placówki są 
przygotowane do przeprowadzenia egzaminu 

Będzie droga do Obic?
Powstanie nowej drogi ma być jednym z pierw-
szych kroków do utworzenia w Obicach tere-
nów inwestycyjnych. W tej sprawie Bogdan 
Wenta, prezydent Kielc, spotkał się w piątek 

Sanatoria czekają
Od 11 marca wznawiają działalność uzdro-
wiska. Pacjenci, którzy czekają na leczenie 
uzdrowiskowe, będą mogli rozpocząć je na 
podstawie skierowania, potwierdzonego przez 
oddział wojewódzki NFZ. O terminie rozpo-
częcia leczenia zostaną powiadomieni przez 
Fundusz listownie lub telefonicznie. Muszą też 
mieć negatywny wynik testu na Covid-19 lub 
zaświadczenie o przyjęciu dwóch dawek szcze-
pionki. Personel w uzdrowiskach został już za-
szczepiony, a obiekty uzdrowiskowe spełniają 
restrykcyjne normy sanitarne GIS. Osoby, które 
nie zwróciły jeszcze skierowań niewykorzysta-
nych z powodu jesiennego zamknięcia uzdro-
wisk, powinny to zrobić jak najszybciej, inaczej 
nie otrzymają nowego.  /mn/
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procent podatku w Kielcach – zachęca Paulina 
Papka, prezes Krajowego Towarzystwa Auty-
zmu Oddział Kielce.  /mł/

i czy spełniają wymogi sanitarne. Potrzebna 
była duża liczba sal i komisji, a uczniowie 
musieli zapoznać się z arkuszami i procedurą 
zdawania matury – mówi Kazimierz Mądzik, 
świętokrzyski kurator oświaty. Jak przypomi-
na, wymagania maturalne na tegorocznym 
egzaminie zostały obniżone – łatwiejsze były 
wszystkie testy podstawowe, zniesiono także 
obowiązek zdawania egzaminów ustnych. /ar/

czyźnie, w wielodzietnej rodzinie jako czwarte 
dziecko Władysława i Anieli z domu Pietrzyk. 
12 kwietnia 2017 r. papież Franciszek miano-
wał go arcybiskupem metropolitą białostoc-
kim. Mottem posługi biskupiej abp. Tadeusza 
Wojdy są słowa z Ewangelii wg św. Marka 
13,10: „Oportet praedicari Evangelium” (Aby 
była głoszona Ewangelia). Arcybiskup Tade-
usz Wojda zastąpi arcybiskupa Leszka Sławoja 
Głódzia, dotychczasowego metropolitę archi-
diecezji gdańskiej.  /mł/



7 MARCA 2021 5

aktualności/reklamaTygodnik eMTygodnik eM

Loteria dla podatników?
Specjalna loteria z atrakcyjnymi nagrodami – to 
zdaniem radnego Marcina Stępniewskiego je-
den ze sposobów zachęcenia mieszkańców do 

Krzywdzą zwierzęta
W ostatnim numerze naszego tygodnika pisali-
śmy o Promyku – psiaku bestialsko wrzuconym 
w worku do rzeki. Niestety, to nie jest odosob-
niony przypadek. W ubiegłym roku święto-
krzyscy policjanci odnotowali 60 przestępstw 
związanych z niewłaściwym traktowaniem 
zwierząt. Skala problemu nie jest mała, a z taki-
mi zachowaniami walczą policjanci, ale też fun-
dacje i organizacje pozarządowe. Optymizmem 
może napawać fakt, że kary za złe traktowanie 

płacenia podatku dochodowego w Kielcach. Ta-
kie rozwiązanie wprowadzono już m.in. w Pie-
koszowie i Miedzianej Górze. W tej drugiej 
gminie loteria odbędzie się po raz pierwszy. 
Pula nagród wynosi dziesięć tysięcy złotych. 
Jakie fanty miałyby zachęcić do płacenia po-
datku dochodowego w Kielcach? W niektórych 
miastach można wygrać samochód, a nawet 
wycieczkę czy sto tysięcy złotych. Co ciekawe, 
już w zeszłym roku władze miasta zobowiązały 
się do opracowania specjalnej loterii. Sprawie 
będziemy się przyglądać.  /mł/

•�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!

mogą skorzystać panie w wieku 50-69 lat, zaś 
z badania cytologicznego panie w wieku 25-59 
lat. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja te-
lefoniczna pod numerem  661 911 300. Szcze-
gółowy harmonogram przejazdu cytomammo-
busa dostępny jest na stronie internetowej ŚCO 
oraz em.kielce.pl.  /mn/

zwierząt są coraz większe, a sądy coraz częściej 
decydują się na kary bezwzględnego więzienia 
dla dręczycieli.  /ar/



7 MARCA 20216

Panie rządzą!

au
to

r: 
M

ic
ha

ł Ł
os

ia
k

Nie straszne im 
prowadzenie autobusu czy 
ciężarówki, niebezpieczne 
interwencje, żołnierskie 
manewry, a nawet… boks. 
Kielczanki nie tylko nie 
ustępują mężczyznom 
w męskich zawodach, ale 
często wykonują je dużo 
lepiej niż oni

reklama

starałam się stać z przodu i podglądać tę pracę. Bardzo mi 
się podobała. Postanowiłam, że też będę kierowała. Później 
życie potoczyło się swoim torem – szkoła, liceum, praca 
i rodzina. Doszłam jednak do wniosku, że trzeba zrobić coś 
dla siebie i spełniać się zawodowo. Zaczęłam szukać kursów, 
zdałam egzaminy i udało się – opowiada.
Doskonale pamięta, że początki nie należały do najłatwiej-
szych. – Ogromny samochód, pełno przycisków, duża 
kierownica i ciągła troska o bezpieczeństwo pasażerów. 
Z czasem nabrałam pewności siebie. Reakcje ludzi bywają 
różne. Czasami kobietom jest paradoksalnie łatwiej, bo na 
przykład wystarczy uśmiech i mrugnięcie okiem, a panowie 
nas przepuszczają – przyznaje nasza rozmówczyni.
Pani Aneta nosi też mundur: – Jestem żołnierzem Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Bardzo chciałam służyć ojczyźnie i się 

temat numeru/reklama

ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY

ROZLICZENIA Z ZAGRANICZNYMI URZĘDAMI 
SKARBOWYMI

KINDERGELD - ZASIŁKI NA DZIECI

ROZLICZENIA PIT- ów

„SIS” Kancelaria Prawno-Finansowa 
25-334 Kielce, ul. Winnicka 24 

tel.: tel. 41 249 57 83 , 603 928 556
WWW.ZWROTPODATKUSIS.PL 

Jeszcze do niedawna społeczeństwo nie wyobrażało sobie 
kobiety w roli kierowcy dużych pojazdów, strażnika miej-
skiego czy żołnierza. To jednak już przeszłość. Poznajcie 
historie czterech kielczanek, które postanowiły spełniać się 
w wymarzonych zawodach.

CIĘŻARÓWKĄ…
– Sama nie wiem, jak wpadłam na pomysł, żeby zostać za-
wodowym kierowcą – mówi Agata Szyba, która od czte-
rech lat przemierza Europę ciężarówką. Nie są jej obce drogi 
w Niemczech, Belgii, Francji, Czechach, Luksemburgu, Au-
strii, Danii czy Hiszpanii. Jak mówi, zawsze fascynowało ją 
prowadzenie wielkich samochodów: – Chciałam spróbować. 
Początki były ciężkie, bo pracę zaczęłam w zimie i trafiłam 
na fatalne warunki pogodowe. Ponadto już od samego po-
czątku jeździłam na trasach międzynarodowych. Miałam 
wiele chwil zwątpienia, tym bardziej, że nikt nie dawał mi 
taryfy ulgowej. Szukanie parkingów, załadunki, rozładunki, 
praca fizyczna na naczepie… To wszystko jest uciążliwe, ale 
z biegiem czasu coraz łatwiejsze. 
Pani Agata wciąż budzi zdziwienie jako kierowca ogromnej 
ciężarówki. – Mam drobną budowę ciała, a przewożę przede 
wszystkim produkty hutnicze. To praca w kurzu i zanie-
czyszczeniu, wymagająca sporej siły fizycznej. Wiele razy 
zdarzyło się, że mnie pytano, gdzie jest kierowca. Niektó-
rzy są bardzo skonsternowani, kiedy odpowiadam, że to ja 
prowadzę ciężarówkę – opowiada. 
Swoimi przeżyciami z tras dzieli się na swoim koncie na 
Instagramie. Cieszy się dużą popularnością, a kielczankę za 
kółkiem obserwuje ponad 25 tysięcy osób. Nasza krajanka 
była także bohaterką cyklu „Specjalistki”, przygotowanego 
przez stację Discovery Chanel.

… I AUTOBUSEM
W 2007 roku media z dumą ogłaszały, że za kierownicą 
kieleckiego autobusu miejskiego zasiadła pierwsza kobie-
ta. Dziś w MPK jest ich już 40, co stanowi dziesięć procent 
załogi. Pięć lat temu kierowcą komunikacji miejskiej została 
także Aneta Zasada. – Zawsze chciałam prowadzić duży 
samochód. Już w dzieciństwie, kiedy jechałam autobusem, 
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INFORMUJE
Od soboty 6 marca 2021r. dla autobusów linii 19 zostanie wprowadzona korekta godzin 

kursowania w rozkładzie jazdy w dni robocze.
• kurs z ul. Zagórskiej do Bolechowic  zostanie przesunięty z  godziny 13:46 na godzinę 

13:52 oraz z  godziny 15:38 na godzinę 15:44 
• kurs z Bolechowic do Kielc  zostanie przesunięty z  godziny 14:42 na godzinę 14:52  

oraz z  godziny 16:33 na godzinę 16:37.

Tygodnik eM temat numeru/reklama

Panie rządzą!
sprawdzić. To również okazja do pomocy ludziom, szcze-
gólnie w trakcie pandemii. Jestem kierowcą i tę umiejętność 
także wykorzystuję w armii.

W RĘKAWICACH…
Sandra Drabik, mistrzyni świata i Europy w kickboxingu, 
a także multimedalistka w boksie, rozpoczynała karierę 
w sportach walki kilkanaście lat temu. – Żadna inna dys-
cyplina nie dawała mi tyle satysfakcji. Kiedy trafiłam na 
salę kickboxingu, wiedziałam, że to będzie moja przyszłość. 
Pierwsze kroki były trudne, bo był to sport niszowy. W sekcji 
kobiecej znalazłam się z trzema koleżankami, które potem 
zrezygnowały. Wówczas musiałam trenować z chłopakami 
i odnaleźć się w męskim świecie. Poziom był wysoki, ale 
dawałam z siebie wszystko. Zakwasy, siniaki i poobijane 

reklama

ciało wpływały również na nastawienie psychiczne. Trzeba 
się było przyzwyczaić. Znajomi myśleli, że to mój wybryk, 
który mi się znudzi, ale ja wiedziałam, że się mylą. Mogłam 
też liczyć na ogromne wsparcie rodziny. Mama była bardzo 
szczęśliwa, że znalazłam swoją pasję – opowiada Sandra 
Drabik.
Na swoim koncie ma mistrzostwo Europy i świata w kic-
kboxingu, ale również wiele medali mistrzostw Europy 
i Polski w boksie. W czerwcu będzie walczyła o uzyskanie 
kwalifikacji olimpijskiej.  

… I W MUNDURZE
– Kiedy poszukiwałam pracy, nawet do głowy mi nie przy-
szło, że znajdę zatrudnienie w Straży Miejskiej – przyznaje 
Karolina Kędzierska. Życie potoczyło się jednak inaczej 
i kielczanka od ponad dziewięciu lat jest w służbie. Pracuje 
w tzw. „patrolu szkolnym”, w ramach sekcji działań prewen-
cyjnych. Prowadzi zajęcia profilaktyczne oraz inne formy 
edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Bierze też udział 
w patrolach kieleckich ulic.
Jak sama mówi, praca z ludźmi jest bardzo ciekawa: – Od-
powiada mi dynamiczny charakter naszych działań. Przez 
lata mojej służby wiele razy słyszałam, że kobiety nie radzą 
sobie w służbach mundurowych. Prawda jest jednak inna. 
Przechodzimy liczne szkolenia pozwalające na podniesie-
nie naszej sprawności i umiejętności po to, aby nie dać się 
zaskoczyć. Życie pisze przecież różne scenariusze – dodaje 
Karolina Kędzierska.
Wspomina, jak kiedyś prowadziła osobę do osadzenia. – 
Zachowywała się agresywnie. Byliśmy zmuszeni użyć gazu 
łzawiącego. Dostał się d moich oczu. Niewiele widziałam, 
ale musiałam działać – opowiada. Pamięta też miłe zda-
rzenia. Podczas jednej z interwencji mieszkaniec wręczył 
strażniczce… różę.

***
Wszystkie panie zgodnie przyznają, że w każdym zawo-
dzie najważniejsza jest pasja, a najtrudniejszy – pierwszy 
krok. Naszym Drogim Czytelniczkom życzymy wielu ra-
dości z okazji Dnia Kobiet oraz odwagi w realizacji swoich 
marzeń. 
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Targi dają radę

Expo Silesia i Expo Mazury to spółki targowe, które nie 
wytrzymały kryzysu pandemicznego. Przedstawiciele branży 
obawiają się, że nie to koniec. A w jakiej kondycji są Targi 
Kielce?

Ze względu na pandemię i obostrzenia kielecki ośrodek 
wystawienniczy organizuje obecnie wydarzenia jedynie 
w formie online. – Przygotowujemy się do sezonu tak, jak 
zawsze. Liczyliśmy, że zaczniemy robić targi od maja, bo 
było ku temu wiele przesłanek – tłumaczy Andrzej Mochoń, 
prezes Targów Kielce. – Niestety, pojawiła się trzecia fala 
koronawirusa. Jestem jednak optymistą i wierzę, że dzięki 
szczepieniom ruszymy od czerwca z normalnymi targami. 
Gdyby jednak okazało się to niemożliwe, to przeniesiemy 
je na termin jesienny. Oczywiście, to by oznaczało redukcję 
terminarza. W tym roku jednak raczej nie wrócimy do sytu-
acji sprzed pandemii. To trochę potrwa. Myślę, że w miarę 
normalny będzie przyszły rok – dodaje prezes Mochoń.
Zmiana funkcjonowania przyczyniła się jednak do strat, 
ale – według prezesa – niewielkich. – Z pewnością będzie 
to poniżej dziesięciu milionów złotych, choć precyzyjnie 
nie możemy jeszcze powiedzieć – wyjaśnia.
Utrudnieniem w uruchomieniu normalnej działalno-
ści może być również istniejący na terenie Targów Kielce 
szpital tymczasowy. – Według umowy z wojewodą będzie 
on funkcjonował do końca kwietnia. Gdyby trzeba było ją 
przedłużyć, będziemy mieli mniej hal, ale i tak do dyspozycji 
pozostaną nam dwadzieścia dwa tysiące metrów kwadrato-
wych. Szpital nie powinien też być problemem logistycznym. 
Mamy kilka wjazdów, więc część bram posłuży szpitalowi, 
a pozostałe wystawcom. Wyobrażamy sobie takie współist-
nienie. Minusem jest to, że szpitalowi oddaliśmy najlepsze 
hale – wyjaśnia Andrzej Mochoń. 
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DS Smith się rozwija
Na kieleckim Malikowie powstała fabryka tzw. display’ów. 
Otworzyła ją firma DS Smith, wiodący producent proekolo-
gicznych opakowań z tektury falistej. W ciągu najbliższych 
czterech lat pracę znajdzie tutaj 60 osób.
Displaye to specjalne stojaki, które spotykamy zarówno 
w osiedlowych sklepach, jak i w dużych marketach. Po-
zwalają na lepszą ekspozycję towaru i mają zachęcić do 
jego zakupu. Ponieważ są wykonane z tektury, można im 
nadawać rozmaity wygląd: szaf o różnych kształtach i wy-
miarach, koszy wyspowych, półek ustawianych na ladach 
czy osobnych ekspozycji.
Kielecka fabryka ma powierzchnię 5700 metrów kwadrato-
wych, z czego zdecydowana większość to nowa część o po-
wierzchni 3600 metrów kwadratowych. Inwestycja objęła 
postawienie nowej hali, generalny remont pomieszczeń 
socjalnych oraz biurowych. – To ponad dwa razy więcej 
przestrzeni niż mieliśmy do tej pory. Zyskaliśmy miejsce, 
które umożliwi nam realizację w jednym czasie wielu pro-
jektów – mówi Grzegorz Bielnik, dyrektor zarządzający 
zakładami przetwórczymi w DS Smith.
Jak zapewnia dyrektor Bielnik, fabryka będzie doposażona 
w maszyny, zgodnie z wyznaczonym na najbliższe lata pla-
nem inwestycji: – To oznacza stały rozwój i stabilne miejsca 

pracy dla osób, które już pracują w DS Smith, oraz tych, 
które do nas dołączą. 
Obecnie kielecka fabryka displayów przetwarza rocznie 
prawie pięć milionów metrów kwadratowych tektury. Do-
celowo będzie to dwa razy tyle. Budowa zakładu trwała pół 
roku. Inwestycja kosztowała 7,5 miliona złotych. 
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zdrowie/reklamaTygodnik eM

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

reklama

Aż pachnie nowością…
Nowy budynek szpitala MSWiA w Kielcach jest już otwarty. – To największa 
inwestycja medyczna naszego resortu w Polsce – mówi Krzysztof Wawro, dyrektor 
Departamentu Zdrowia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szpitalny pawilon ma cztery kondygnacje ze 148 łóżkami, 
w tym sześcioma na oddziale intensywnej opieki medycz-
nej. Na parterze przygotowano zaplecze techniczne, między 
innymi magazyny na odpady medyczne czy łóżka.

KAMIEŃ ZE ŚWIĘTEGO KRZYŻA
– Na pierwszym piętrze znajduje się oddział wewnętrzny 
z pododdziałem gastroenterologii. Na drugim – oddział chi-
rurgii i chirurgii twarzowo-szczękowej, jedyny w Kielcach. 
Trzecie piętro mieści oddział ortopedii, na czwartym mamy 
sześciołóżkowy oddział intensywnej opieki medycznej, czte-
rołóżkową salę wybudzeniową oraz czekający na uruchomie-
nie czterosalowy blok operacyjny – wylicza Jolanta Cygan, 
zastępca dyrektora ds. inwestycyjnych szpitala. – Pierwsi pa-
cjenci zostaną do nas przeniesieni z ulicy Ogrodowej w po-
łowie marca. To chorzy z oddziału wewnętrznego. Kolejne 
oddziały przeniesiemy po ukończeniu bloku operacyjnego. 
Mamy nadzieję, że nastąpi to w połowie tego roku. Jak na 
razie operacje wykonywane są w szpitalu przy Ogrodowej 
– dodaje dyrektor Cygan.
Szpital MSWiA będzie nosił imię św. Jana Pawła II. O środki 
na jego budowę i wyposażenie od początku wraz z dyrek-
cją lecznicy zabiegał senator PiS Krzysztof Słoń. – Potrzeby 
zdrowotne mieszkańców naszego województwa są prioryte-
tem. Szpital ten od lat cieszy się niesłabnącą renomą, przede 
wszystkim dzięki oddanemu pacjentom personelowi. Bardzo 
się cieszę, że kamień węgielny tej lecznicy pochodzi z murów 
bazyliki na Świętym Krzyżu, co z całą pewnością przyczyni 
się do tego, że szpital będzie leczył nie tylko ciało, ale i duszę 

– mówi senator Słoń, pełniący też funkcję przewodniczącego 
rady społecznej lecznicy.

WSZYSCY ZNAJDĄ POMOC
– Dzięki tej inwestycji wyraźnie rozszerzył się rynek usług 
medycznych w naszym regionie. W szpitalu przy ulicy Ogro-
dowej jest 56 łóżek, natomiast przy Wojska Polskiego pra-
wie 150, czyli niemal trzykrotnie więcej. Nie ma większego 
znaczenia, czy te łóżka będą wykorzystywane do leczenia 
pacjentów zakażonych koronawirusem, czy pacjentów nie-
covidowych. Ważne, że lecznica przyjmie wszystkich potrze-
bujących pomocy – stwierdza Zbigniew Koniusz, wojewoda 
świętokrzyski. 
Wojewoda dodaje, że choć pomieszczenia szpitala są nowe, to 
pozostały stare problemy: – Podstawowy to dostarczanie usług 
medycznych tam, gdzie są one potrzebne. Głęboko wierzę, 
dzięki tej nowoczesnej placówce, z całą jej infrastrukturą, wy-
posażeniem i sprzętem diagnostycznym, będziemy w stanie 
sprostać wymaganiom.
Budynek poświęcił biskup kielecki Jan Piotrowski. – Życzę, 
aby pod przemożnym wstawiennictwem świętego Jana Pawła 
II ten szpital, tak ważny na mapie naszego miasta i regionu, 
był codziennym cudem. Przede wszystkim przez empatię 
i życzliwość pacjentów i personelu. Potrzeba nam dziś wza-
jemnego szacunku i miłości, jakiej uczył nas Ojciec Święty 
Jan Paweł II – powiedział podczas ceremonii otwarcia biskup 
Jan Piotrowski.
Budowa nowego budynku szpitala kosztowała prawie 111 mi-
lionów złotych, z czego dofinansowanie ze środków budżetu 
państwa wyniosło ponad 102 miliony złotych. 
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nauka

Realizowany przez NCBiR „LIDER” jest programem skiero-
wanym do młodych naukowców. Jego cel to wspieranie pro-
jektów badań posiadających potencjał wdrożeniowy. W gro-
nie 60 laureatów, wyłonionych z 250 zgłoszeń, znalazło się 
aż trzech przedstawicieli Politechniki Świętokrzyskiej. Nam, 
w nowym programie wideo pt. „Technokracja” opowiedzieli 
o tym, dlaczego takie wsparcie jest kluczowe w ich karierze.

OD KONCEPCJI DO REALIZACJI
– Gdyby nie było tych pieniędzy, nie byłoby też naszych ba-
dań – mówi dr inż. Paweł Kurp. – Są one bardzo kosztowne, 
ponieważ musimy zaopatrzyć się w sprzęt, wykonać bada-
nia, pomiary, zużyć materiały. Wszystko to generuje koszty, 
których normalnie nie bylibyśmy w stanie ponieść. Dzięki 
komercjalizacji pieniądze, które dziś otrzymujemy, zwrócą 
się państwu – dodaje.
– W moim odczuciu grant znacznie przyspiesza badania 
i dzięki temu usprawnia procedury oraz skraca czas potrzebny 
na wdrożenie. Mamy pieniądze uczelniane, które pozwalają 
przeprowadzić część niezbędnych badań, chociażby takich, 
które decydują o wstępnej weryfikacji projektu przez NCBiR 
– wyjaśnia dr inż. Paweł Zmarzły. Jak mówi, ciężką pracę 
zespół naukowy wykonuje nie tylko po dostaniu grantu, ale 
i przed staraniem się o jego otrzymanie.
– Nikt przecież nie da komuś ponad miliona złotych tylko za 
pomysł – mówi naukowiec. Trzeci z laureatów, mgr inż. Da-
mian Bańkowski, dodaje, że droga od koncepcji do gotowego 
produktu jest długa i naznaczona ciężką pracą całego zespołu 

badawczego. – Nie jesteśmy ekspertami w każdej dziedzinie. 
Mam nadzieję, że w miarę realizacji projektu będziemy coraz 
bliżej gotowych rozwiązań.

ODPOWIEDZĄ NA POTRZEBY RYNKU
Kluczową cechą wszystkich projektów, które zostaną dofi-
nansowane przez NCBiR, jest ich potencjał wdrożeniowy. 
Oznacza to w praktyce, że pomysły naukowców powinny być 
próbą odpowiedzi na problemy, z jakimi borykają się różne 
gałęzie gospodarki.
– Nasze projekty są projektami aplikacyjnymi. Ja, zanim za-
cząłem pracę na uczelni, byłem konstruktorem w Chemarze. 
To tam zetknąłem się z problemem, który chcę rozwiązać i do 
badań, które podejmuję, dojrzewałem przez kilka lat – mówi 
dr inż. Piotr Kurp.
– Przed rozpoczęciem aplikowania musieliśmy zdobyć listy 
intencyjne od przedsiębiorstw zainteresowanych wdrożeniem 
tych technologii. Każde z naszych rozwiązań pewnie skoń-
czy się zgłoszeniem patentowym – dodaje mgr inż. Damian 
Bańkowski.
– Każdy z nas musiał wcielić się trochę w rolę marketingowca 
i zachęcić przedsiębiorców do naszych rozwiązań – uzupeł-
nia Piotr Kurp. – Jeszcze przed złożeniem wniosku należało 
zgłosić kilka patentów. Z naszym pomysłem odwiedzaliśmy 
bezpośrednio zakłady produkcyjne, ponieważ trudno było 
wszystko wytłumaczyć przez telefon. Dodatkowym kłopo-
tem w tym procesie była pandemia – zauważa dr inż. Paweł 
Zmarzły.
Odcinek programu „Technokracja” z udziałem bohaterów 
tego artykułu można obejrzeć tutaj: https://emkielce.pl/mia-
sto/politechnika-ma-liderow-nauki 

Projekty trzech młodych naukowców z Politechniki Świętokrzyskiej dostaną 
dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dzięki grantom 
o wartości od około miliona do niemal 1,5 miliona złotych uda się usprawnić 
procesy technologiczne i wypracować oszczędności. Rozwiązaniami już są 
zainteresowane przedsiębiorstwa
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Dr inż. PIOTR KURP będzie mógł liczyć na dofinanso-
wanie w kwocie 1 051 375,01 zł  na projekt opracowania 
nowego rodzaju kompensatorów metalowych i technolo-
gii ich wytwarzania.
Mgr inż. DAMIAN BAŃKOWSKI zdobył 1 189 875,00 
zł dofinansowania. Jego projekt dotyczy udoskonalenia 
technologii obróbczej powierzchni sferycznych. pierście-
ni magneto-zwierciadeł poprzez zastosowanie obróbki 
elektro-erozyjnej. 
Dr inż. Paweł Zmarzły otrzyma dofinansowanie  
1 353 500,00 zł na projekt poświęcony ocenie przydatno-
ści przyrostowych technologii wytwarzania do szybkiej 
budowy modeli odlewniczych.
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Tygodnik eM nasze sprawy

Czteromiesięczny Bartłomiej 
Przychodzki z Sandomierza cierpi 
na rdzeniowy zanik mięśni typu 
pierwszego. Najlepszym lekarstwem 
dla niego jest terapia genowa, która 
kosztuje prawie 9,5 miliona złotych. 
Pieniądze trzeba zebrać w ciągu 
dwóch miesięcy

Politechnika ma liderów nauki

Bartuś czeka na ratunek
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Bartuś urodził się 22 października 2020 roku jako wcześniak. 
Jego życie było od początku zagrożone z powodu cukrzycy 
ciążowej. Później lekarze wykryli u niego hipoglikemię wy-
magającą podawania wlewów dożylnych. Wtedy wszystko 
zakończyło się szczęśliwie. 
Niestety, kilka miesięcy później pojawiły się kolejne proble-
my. – Żona zauważyła, że Bartuś nie podnosi główki i nó-
żek, a w tym wieku już powinien to robić. Postanowiliśmy go 
przebadać, ale nie mogliśmy się dostać do żadnego lekarza. 
Pojechaliśmy więc na prywatną wizytę do neurologa w Tarno-
brzegu i zostaliśmy skierowani na konsultacje do Rzeszowa. 
Później trafiliśmy na diagnostykę do rzeszowskiego szpitala 
– opowiada Łukasz Przychodzki, tata Bartusia.

DIAGNOSTYKA I LECZENIE
Tydzień później rodzice otrzymali wynik badania genetycz-
nego. – Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że nasz syn jest aż 
tak poważnie chory. Byliśmy w szoku. Nasze życie wywróciło 
się do góry nogami – wspomina ojciec.
Po trzech dniach Bartuś otrzymał pierwszą dawkę refundo-
wanego w Polsce leku. Jego zadaniem jest powstrzymanie 
choroby, ale chłopiec będzie musiał przyjmować go doży-
wotnio. – To są zastrzyki do rdzenia kręgowego, podawane co 
dwa tygodnie przez cztery miesiące. Chodzi o to, aby nasycić 
organizm białkiem. Potem zastrzyk będzie robiony co czte-
ry miesiące. Lekarze powiedzieli nam jednak, że w Stanach 
Zjednoczonych jest produkowany preparat, który podaje się 
jednorazowo. Wprowadza zastępczy gen produkujący białko 
w organizmie naszego syna. To ogromna szansa dla niego, ale 
również i dla nas – tłumaczy pan Łukasz.

IM WCZEŚNIEJ, TYM LEPIEJ
Taka terapia kosztuje jednak prawie 9,5 miliona złotych, dlate-
go potrzebna jest zbiórka pieniędzy. Wpłat można dokonywać 
za pomocą portalu Siepomaga do końca maja, ale im szybciej 
uda się uzbierać potrzebną sumę, tym lepiej. – Kiedy byli-
śmy na ostatniej konsultacji w Lublinie, lekarka powiedziała 
nam, że syn jest teraz w najlepszej kondycji, żeby przyjąć ten 
lek, bo choroba jeszcze nie zaczęła tak bardzo wyniszczać 

jego organizmu. Dzieci, które chorują na rdzeniowy zanik 
mięśni, mają problemy z oddychaniem, odkrztuszaniem, je-
dzeniem, powoli przestają u nich pracować mięśnie. Gdyby 
Bartuś otrzymał ten lek i był systematycznie rehabilitowany, 
mógłby żyć jak inne dzieci – mówi tata chłopca.
Pan Łukasz prosi o pomoc w zbiórce pieniędzy: – Jesteśmy na 
początku tej trudnej walki, a mamy coraz mniej czasu, bo lek 
najlepiej podać, zanim nasz syn skończy pół roku. Oczywiście 
przyjmują go też starsze dzieci, ale jeśli zaaplikuje się go póź-
niej, efekt leczenia może być gorszy, a choroba może zacząć 
siać spustoszenie w organizmie Bartusia w każdej chwili.

***
W zbiórkę zaangażowało się już wiele osób, w tym mieszkańcy 
Sandomierza oraz przedstawiciele różnych fundacji. Dzięki 
ludziom dobrej woli, do tej pory zebrano około 300 tysięcy 
złotych. Oprócz zbiórki na portalu Siepomaga, można włączyć 
się także w licytacje na Facebooku oraz przekazywać na rzecz 
Bartusia jeden procent podatku (numer KRS 0000396361). 
W celu szczegółowym należy wpisać: 0116442 Bartłomiej. 
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Z okazji Dnia Kobiet 

składamy wszystkim Paniom 
najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, pomyślności  
i spełnienia marzeń.

Niech każdy nowy dzień będzie 
wyjątkowy, pełen ciepła 

i miłości.

Andrzej Bętkowski
Marszałek

 Województwa Świętokrzyskiego
 

  Andrzej Pruś 
Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego

reklama
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„Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie.” 
Renata Janik Ambasador Konkursu

  KONKURS
,,ŚWIĘTOKRZYSKI PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM MŁODOCIANYM 2021”

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach 
organizuje Konkurs „Świętokrzyski Pracodawca Przyjazny Pracownikom Młodocianym 2021”.
Celem Konkursu jest upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych, poprzez wyróż-
nienie pracodawców odnoszących sukcesy w tym obszarze. 
Konkurs jest adresowany do pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, 
posiadających siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa świętokrzyskiego.  
Do 30 kwietnia 2021 r. można zgłaszać kandydatury pracodawców
do konkursu w dwóch kategoriach: 
• kategoria I –  pracodawca zatrudniający do 6 pracowników młodocianych
w celu przygotowania zawodowego w 2020 r. 
• kategoria II  –  pracodawca zatrudniający 7 i więcej pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego w 2020 r. 

Laureat Konkursu w każdej z kategorii otrzyma Nagrodę –statuetkę „Świętokrzyski Pracodawca
Przyjazny Pracownikom Młodocianym 2021” oraz informację promocyjną w Radio Kielce, Radio 

eM Kielce, TVP3 Kielce oraz Echo Dnia.

Szczegóły konkursu na stronie www.swietokrzyska.ohp.pl

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio eM Kielce, Radio Kielce, TVP3 Kielce oraz Echo dnia.
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Poruszyłaś 

nasze serca
Hania Terlecka na zdjęciu:

26 STYCZNIA 2020 r. 
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czytaj na stronie 14-15

Wesprzyj 
Tygodnik eM! 

Przekaż1% podatku

nr KRS: 0000532778 
MEDIA KATOLICKIE

 

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

 

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

 

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

 8 LISTOPADA 2020 r. 

NR 43 (0587) / EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

NOWY CYKL „DZIECIAKI CUDAKI”  - str. 22

Walka z pandemią

W ŚRODKU DODATEK  ŚWIĄTECZNY

 

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

Sto lat temu 
w Wadowicach…
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Bez krzyża 
nie ma zbawienia

Więcej w audycji „Tak wierzę” we wtorek, 9 marca 
o godz. 20 w Radiu eM Kielce oraz na www.emkielce.pl

współczesnych myśli podobnie. Jeśli nie ma się perspektywy 
wieczności, wiary, nigdy się tego nie zrozumie. 

– Dla nas Chrystus jest mocą i mądrością Bożą.

– Człowiek staje się umocniony, bo jeśli Bóg zniża się i uczest-
niczy we wszystkim, w czym on uczestniczy, to naprawdę 
jest wielki. Kiedy człowiek doświadcza cierpienia, następuje 
izolacja. Staje się niewidoczny dla innych. Cierpienie powo-
duje, że ludzie odsuwają się z różnych przyczyn, na przykład 
nie wiedzą, co mają powiedzieć, jak się zachować. A Bóg 
zawsze stoi przy nas. Jezus idzie głębiej, przyjmuje to, czego 

– Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Bez krzyża nie ma 
więc zbawienia… 

– Po grzechu pierworodnym została zaburzona więź mię-
dzy człowiekiem a Panem Bogiem. Człowiek nie był sam 
w stanie jej przywrócić, nawet gdy składał różne ofiary. Ini-
cjatywa mogła wypłynąć tylko ze strony Pana Boga. Jezus 
Chrystus poprzez swoje wcielenie, uniżenie, śmierć krzyżową 
oraz zmartwychwstanie przywrócił tę utraconą więź między 
człowiekiem a Stwórcą. 

– Jezus przyjął tę ofiarę dobrowolnie. Dlaczego? 

– To, co wydarza się w Nowym Testamencie, zapowiadali już 
prorocy Starego Testamentu. Prorok Izajasz mówił o słudze 
Jahwe, który zostanie niewinnie skrzywdzony przez swoich. Ta 
zapowiedź urzeczywistnia się w Jezusie Chrystusie. On godzi 
się złożyć siebie samego w ofierze, ponieważ wie, że wypełni 
się wola Boga Ojca i człowiek będzie mógł uniknąć śmierci 
wiecznej. Śmierć Jezusa różni się od śmierci innych, którzy 
umierali na krzyżu, ponieważ nie miał w sobie winy i dobro-
wolnie zgodził się na śmierć. Był też Synem Bożym i wyzwolił 
człowieka spod panowania grzechu, śmierci i szatana. 

– Święty Paweł także pisał o niezrozumieniu krzyża: „Nauka 
bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, którzy idą na zatrace-
nie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia” (1 
Kor 1,18). 

– Jako ludzie nie pragniemy cierpienia i upokorzeń. Naszą 
naturalną tendencją jest szukanie tego, co dla nas subiektyw-
nie przyjemne. Odsuwamy cierpienie, krzyż, chcielibyśmy 
wyeliminować wszystko, co dla nas niewygodne. Tymczasem 
święty Paweł mówi, że integracja trudów i cierpień dopro-
wadza do życia wiecznego. Chrześcijanin ma perspektywę 
wieczności, więc te trudne doświadczenia potrafi zintegro-
wać, bo wszystko służy mu, aby zbliżyć się do Pana Boga już 
na ziemi. Cierpienie nie może być cierpieniem dla samego 
cierpienia. To stopień na drodze ku niebu. 

– Święty Paweł uczy, że Chrystus ukrzyżowany „jest zgorsze-
niem dla Żydów, a głupstwem dla pogan” (1 kor 1, 23). Słowa 
aktualne również dzisiaj. 

– Dla Żydów jest zgorszeniem, ponieważ nie rozumieją sensu 
tego zdarzenia. Według nich Bóg nigdy nie zrobiłby czegoś 
takiego, nigdy nie dałby się tak poniżyć. Grekom głupstwem 
wydawało się dobrowolne przyjmowanie cierpienia. Wielu 

my doświadczamy: cierpienie, odrzucenie, samotność, zdra-
dę, śmierć. Skoro Bóg tak postępuje i to doprowadza Go do 
zmartwychwstania, to jeżeli razem z Nim to przeżywam, 
ostatecznie objawi się moc Boża także w moim życiu. 

– Jak przeżyć ten Wielki Post? 

– Dostrzec swoją kruchość, słabość, przyjąć łaskę Bożą… To 
przyczynia się o mojego zbawienia i innych. Nie odrzucać 
tego, co może być trudne albo niewygodne, co wymaga wy-
siłku czy wyrzeczenia. 

– Dziękuję za rozmowę. 
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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

Jest parę odkryć i wynalazków, które mogłyby nieco wcześniej 
uszczęśliwić ludzkość. Jakich? Na przykład penicylina, tworzywo 
sztuczne czy żarówka. Co do tego nie ma dwóch zdań. Ale wiecie 
Państwo, czego ja najbardziej żałuję? Tego, że u zarania rodzaju 
ludzkiego nie wynaleziono kamery. 
Jakie nam materiały przeszły z tego powodu koło nosa! Choćby 
o przeprawie Izraelitów przez Morze Czerwone, o starciu Dawida 
z Goliatem, obronie Termopil przez Leonidasa, przecinaniu węzła 
gordyjskiego przez Aleksandra Macedońskiego. I wielkie produkcje 
realizowane z użyciem dronów: o bitwie pod Grunwaldem, klęsce 
Napoleona pod Waterloo, bataliach wojny secesyjnej. Szkoda. Na-
prawdę szkoda.
No nic. Pozostaje nadzieja, że człowiek nauczy się przenosić w czasie. 
Usilnie nad tym pracuję, ale na razie bez efektów. Gdybym się jednak 
tego nauczył, zabieram telefon, zapasową kartę pamięci i rejestruję! 
Może by mnie nie wpuścili na wielkie bitwy, ale jest też parę mniej-
szych wydarzeń do sfilmowania.
Na początek zaczaiłbym się w pałacu watykańskim w 1510 roku 
i sfilmował rywalizację młodziutkiego Rafaela Santiego z Michałem 
Aniołem na dworze papieża Juliusza II. To na jego zlecenie pierwszy 
malował freski w Stanza della Signatura, a drugi – sklepienie Kaplicy 
Sykstyńskiej. Pracowali w tym samym czasie zaledwie sto metrów 
od siebie! Michał Anioł zazdrośnie strzegł przed Rafaelem tajem-
nicy powstawania malowideł. Ten dokonywał cudów, by uszczknąć 

z sekretów Buonarottiego. Udało mu się dopiero wtedy, gdy twórca 
Piety czmychnął do Florencji po tym, jak cisnął deską w papieża. 
I trafił, co gorsza. 
Skoro jesteśmy w Watykanie: zarejestrowałbym też słynną operację 
transportowania na odległość kilkuset metrów strzelistego obelisku 
stojącego dziś w sercu placu świętego Piotra. Przywieziono go do 
Rzymu z Egiptu na zlecenie cesarza Kaliguli. Przez setki lat sterczał 
pośrodku cyrku Nerona na Wzgórzu Watykańskim. Pewnego dnia 
przewrócił się i leżał tak sobie kilkaset lat. Papież Sykstus V w 1586 
roku postanowił go podnieść i przetransportować kilkaset metrów 
dalej. Ale jak?! Operacji ustawienia go do pionu i przewiezienia 
podjął się znakomity architekt Domenico Fontana. Była ona jednym 
z najbardziej skomplikowanych (i szalonych!) zadań inżynieryjnych 
tamtych czasów. Nikt nie wierzył, że się uda i że obelisk nie rozpadnie 
się w trakcie transportu. Ale stoi do dziś. A filmu nie ma.
Jeśli mówimy o inżynierach: zawsze mnie ciekawiło, w jaki sposób 
Ernest Malinowski, twórca położonej najwyżej na świecie linii ko-
lejowej w peruwiańskich Andach, dał sobie radę z budowaniem 
mostów nad przepaściami o głębokości dwóch-trzech kilometrów? 
A ściślej mówiąc: jak to robili Indianie, bez których ta niezwykła 
trasa by nie powstała? Ich cyrkowe umiejętności pozwalały praco-
wać na kruchych rusztowaniach, na których później kładziono tory. 
Dokument o ich pracy trzymałby widza w najwyższym napięciu.
Z Peru niedaleko do Boliwii, gdzie zginęli jedni z najsławniejszych 
rabusiów Dzikiego Zachodu: Butch Cassidy i Sundance Kid. Opo-
wiedział o tym w niezwykłym westernie George Roy Hill, a w ich 
rolach obsadził Paula Newmana i Roberta Redforda. Ale jak na-
prawdę wyglądały ostatnie godziny sympatycznych bandytów? 
Czy istotnie we dwóch stoczyli prawie całodzienną walkę z całą 
boliwijską armią? I zginęli dlatego, że zabrakło im amunicji? I czy 
rzeczywiście Butch Cassidy, widząc konającego przyjaciela, popełnił 
samobójstwo? Zaczaiłbym się za węgłem i nagrał to wszystko.
Chciałbym też uwiecznić moment, gdy znakomity dziennikarz 
„New York Herald” Henry Morton Stanley odnajduje zaginionego 
badacza Czarnego Lądu, Davida Livingstone’a. Przypomnijmy, iż 
rzecz miała miejsce w 1871 roku, a poszukiwania z zapartym tchem 
śledził cały świat. Stanley po wielu trudach dotarł wreszcie do leżącej 
w dzisiejszej Tanzanii wioski Udżidżi. Livingstone tam był. Gdy 
Stanley go zobaczył, głęboko wzruszony wykwintną angielszczyzną 
zadał pytanie, które przeszło do historii: „Doktor Livingstone, jak 
sądzę”? Na co ten odparł: „I istocie, tak właśnie się nazywam”.
No, jest parę rzeczy do nagrania. Idę trenować przenoszenie 
w czasie.  

Przenoszę się 
w czasie!
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Szach i mat!
ZDANIEM SENATORA

Kto gra w szachy, ten wie, że to wciąż najbardziej strategiczna gra wszech-
czasów. Im ktoś jest lepszym graczem, tym więcej potrafi zaplanować 
ruchów „w przód” i przewidzieć odpowiedzi przeciwnika. Żeby tak grać, 
potrzeba lat ćwiczeń, nauki na przykładach partii arcymistrzów, analizy 
i praktycznego zastosowania wypróbowanych schematów. Amatorzy 
i młodzi adepci szachów cieszą się, że potrafią poruszać poszczególnymi 
figurami, zaplanować jeden czy dwa ruchy i zastawiać proste pułapki na 
rywala. Jednak taka strategia w pojedynku z doświadczonym szachistą 
okazuje się niewystarczająca i prowadzi szybko do mata.

 Krzysztof Marek Słoń 
Senator RP, PiS

Wielokolorowa opozycja, w swoich działaniach mało korzysta z mą-
drości szachowej strategii. Jej ruchy są przewidywalne i szablonowe, 
nastawione na krótkotrwałe zdobycze. To być może na pierwszy rzut 
oka wydaje się atrakcyjne i nęcące, ale tak czy inaczej każdy ruch przybli-
ża do nieuchronnej porażki i zakończenia partii. Ten czy ów zawodnik 
cieszy się, że zdobył figurę, że pionka wymienił na skoczka, że udało 
mu się wzmocnić lewą stronę szachownicy, podczas gdy zapomniał 
o centrum i prawej flance. Doświadczony przeciwnik cierpliwie znosi 
te harce i w pewnym momencie zaczyna realizować swój przemyślany 
plan, wciągając amatora w zgubną dla niego sekwencję ruchów, aż do 
tego ostatniego… „Szach i mat”.
Wkrótce Prawo i Sprawiedliwość ogłosi szczegóły długofalowego planu 
dźwignięcia  kraju po pandemii. To Nowy Polski Ład. Pierwszy nasz 
ruch to Krajowy Plan Odbudowy. Z nawiązką zainwestujemy w oży-
wienie gospodarki, zadbamy o każdy samorząd, o każdego obywatela. 
Nasza strategia jest prosta, to propolskie działania i gospodarskie rządze-
nie, bez względu na chwilowe perturbacje u nas i ciągłe harce opozycji, 
które dla części naszego społeczeństwa wydają się wciąż atrakcyjne.

8 marca tuż, tuż… dlatego wszystkim Wam, drogie 
Panie, pragnę podziękować po prostu za to, że 
jesteście, że kochacie i chcecie być kochane, że 
świat dzięki Wam wciąż istnieje, jest piękniejszy 
i przez Waszą wrażliwość lepszy. I oczywiście życzę 
nam wszystkim by tegoroczna wiosna była ostatnią 
z maseczkami na Waszych buziach!

Trwa Wielki Post, czyli czterdziestodniowy okres przygotowania 
do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Kościół zwraca 
uwagę na triadę: modlitwę, post i jałmużnę, która pomoże nam 
lepiej przeżyć ten ważny czas. Ta ostatnia pełni wyjątkową rolę.
 – Możemy mówić o kilku wymiarach, w jakich można prak-
tykować jałmużnę. Pierwszym i z pewnością istotnym jest od-
mówienie sobie czegoś, rezygnacja z rzeczy niekoniecznych, 
a więc pewne samoograniczenie. Drugi wymiar to kwestia 
motywacji i celowości. Ważne jest, abyśmy odmawiając sobie 
danej rzeczy, służyli jakiemuś dobru i szukali okazji do po-
mocy – tłumaczy ksiądz Stanisław Słowik, dyrektor Caritas 

Diecezji Kieleckiej, której głównym celem jest pomoc bliźnim 
Warto więc przekazać jeden procent podatku dla Caritas. Jeśli 
zrobiliśmy to w ubiegłym roku i nie chcemy zmieniać też innych 
danych, Urząd Skarbowy za nas dokona rozliczenia podatku 
z przeznaczeniem jednego procenta. Jeśli pierwszy raz rozlicza-
my PIT lub chcemy zmienić organizację pożytku publicznego 
i przekazać jeden procent na Caritas, należy dokonać stosow-
nych zmian w zeznaniu podatkowym na stronie podatki.gov.
pl, wpisując w odpowiednim polu KRS 0000198087. Możemy 
też nadal rozliczać się na starych zasadach, a więc składając 
wersję papierową PIT lub wypełniając zeznanie elektronicznie.

Wesprzyjmy Caritas 
jednym procentem!
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