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To będzie rok 
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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
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W ŚRODKU DODATEK WUP

Tata smartfon, mama konsola
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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
Jesteśmy z Wami już od prawie trzech dekad. Abyśmy 
mogli nadal tworzyć niezależne i wartościowe, bezpłatne 
media katolickie, potrzebujemy Waszego wsparcia. Prosi-
my więc o przekazanie nam jednego procenta z PIT.
Specjalnie dla Was już od niemal 30 lat tworzymy diece-
zjalne radio. Od 13 lat przygotowujemy bezpłatny tygo-
dnik. Przez ten czas wydaliśmy już niemal 600 numerów 
Tygodnika eM z tysiącami wartościowych i ciekawych 
artykułów. To doświadczenie sprawiło, że zbudowali-
śmy z naszymi odbiorcami trwałą relację, opartą przede 
wszystkim na zaufaniu. – Dokładamy wszelkich starań, 
by treści przekazywane za pośrednictwem tygodnika 
i radia były tworzone rzetelnie i fachowo. Informujemy 
o najważniejszych sprawach zarówno z życia Kielc, jak 
i całego regionu świętokrzyskiego oraz diecezji kielec-
kiej. W naszym bezpłatnym tygodniku można znaleźć 
ciekawą publicystykę, a antena radiowa słynie z warto-
ściowych audycji. Wszystko to przekłada się na wysoką 
jakość tworzonych przez nas mediów i absolutnie tego 
standardu nie chcemy obniżać, chcemy się dla Państwa 
rozwijać – mówi Piotr Michalec, z-ca redaktora naczel-
nego Radia eM Kielce.

Aby nadal tworzyć wartościowe media katolickie w diecezji kielec-
kiej, prosimy  Państwa o wsparcie. Można nas wspomóc, przekazu-
jąc nam jeden procent podatku. Wystarczy w zeznaniu rocznym  
PIT wpisać w odpowiedniej rubryce 

nr 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
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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
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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

 

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

 

24 MAJA 2020 r. 

NR 21 (0567 ) / EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

TU RODZĄ SIĘ DRZEWA – str. 10 

Działkę tanio kupię
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

aktualności/reklama

Za burtą 
Łomża Vive Kielce pożegnała się z rozgrywkami 
Ligi Mistrzów. W środę, w rewanżowym meczu 
1/8 finału, przegrała w swojej hali z HBC Nan-
tes 31:34. Francuską drużynę do triumfu popro-
wadził kapitalnie dysponowany bramkarz Emil 
Nielsen. Duńczyk odbił 16 piłek, co dało mu 
35-procentową skuteczność. – Jestem najbar-
dziej odpowiedzialny za porażkę. W rewanżu 

Dziś Niedziela Miłosierdzia
Dziś obchodzimy drugą niedzielę wielkanocną, czyli Niedzielę Miłosierdzia. Została ona ustano-
wiona przez św. Jana Pawła II w 2000 roku. „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy 
była Świętem Miłosierdzia”, mówił Jezus do świętej siostry Faustyny. To szczególny czas, kiedy 
Pan Bóg obdarza wiernych swoimi łaskami. Z Niedzielą Miłosierdzia związany jest też dar od-
pustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Ten dzień zwany jest także Białą Niedzielą – nowo 
ochrzczeni, którzy od momentu przyjęcia sakramentu nosili białe szaty, przychodzili w tym dniu 
do kościoła już w zwykłym odzieniu.  /mł/

obroniłem tylko cztery rzuty. Przepraszam ko-
legów, że ich zawiodłem – mówił po spotkaniu 
Andreas Wolff, bramkarz mistrza Polski. Nantes 
zagra w ćwierćfinale z Telekomem Veszprem. 
Łomży Vive pozostała rywalizacja na krajowym 
podwórku, gdzie wszystko jest już praktycznie 
rozstrzygnięte… Kolejne emocje w LM dopiero 
od września.  /dw/

WYDAWCA: Radio eM Kielce 107,9 FM, Busko-Zdrój 91,8 FM, Kielce ul. Sienkiewicza 2, 25-333 Kielce; REDAKTOR NACZELNY: ks. Leszek Skorupa; ZASTĘPCY 
REDAKTORA NACZELNEGO: Piotr Michalec Tomasz Natkaniec red. prowadzący; DTP: Ar t Graf-Radosław Kaszyński; eM REKLAMA: www.em.kielce.pl/reklama, reklama@

em.kielce.pl, tel. 41 368 07 17, 41 349 50 33; facebook.com/radioemkielce , ADRES REDAKCJI: Tygodnik eM Kielce, ul. Sienkiewicza 2, 25-333 Kielce, tel. 41 368 04 

61; fax. 41 343 26 51; e-mail: tygodnik@em.kielce.pl; KONTAKT CZYTELNIKAMI: 41 349 50 23; /Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

reklama

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

Na szarym końcu
W województwie świętokrzyskim wykona-
no do tej pory 190 525 szczepień przeciw 
Covid-19. Według statystyk podanych przez 
Kancelarię Premiera Rady Ministrów, to naj-
niższy wynik w Polsce w przeliczeniu na liczbę 
mieszkańców. W Świętokrzyskiem mieszka  
1 233 961 osób, zatem zaszczepionych zo-
stało zaledwie  15 procent. Dr Rafał Mundry, 
ekonomista i demograf, przygotował staty-
styki szczepień w 20 największych miastach 
w Polsce. Tutaj Kielce zajmują 12 pozycję. Na 

Stolarstwa

196 804 mieszkańców 16 328 podano już 
dwie dawki, co stanowi 8,30 procent. Pierw-
szą dawkę szczepionki otrzymało w Kielcach 
40 221 osób.  /mn/

Tygodnik eM
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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

reklama

Łąki na Szydłówku
Rozpoczęły się pierwsze konsultacje społeczne 
w ramach projektu „Ekologiczny Szydłówek”. 
Dzięki inicjatywie na osiedlu powstanie aż 20 

Nazwij piec!
Kielecka odlewnia staliw Chemar S.A. ogła-
sza konkurs dla uczniów kieleckich przedszkoli 
i szkół podstawowych na nazwę nowego pie-
ca hutniczego. Do wygrania są cenne nagrody. 
– Konkurs związany jest z wydarzeniem, które 
niedługo będzie miało miejsce w naszych zakła-

Heydel na monecie
25 marca 2021 roku Narodowy Bank Polski 
wprowadził do obiegu srebrną monetę ko-
lekcjonerską o nominale 10 zł z serii „Wielcy 
polscy ekonomiści”. Tym razem na awersie 
widnieje podobizna Adama Heydela. Liczba 
wybitych egzemplarzy to około 10 tysięcy 
sztuk, średnica monety wynosi 32 mm, masa 
– 14,14 g. Wyprodukowała ją (na zlecenie 

Na sprzedaż
Jeden z największych terenów inwestycyjnych 
trafił właśnie na sprzedaż. Chodzi o prawie  
80 hektarów w Dyminach, które niegdyś na-

NBP) Mennica Polska S.A. Zapraszamy czytel-
ników do obejrzenia trzeciego odcinka z cyklu 
o wielkich polskich ekonomistach. Zaprezen-
tujemy monetę z Adamem Heydlem oraz jego 
zainteresowania, dorobek naukowy i historię 
tragicznej śmierci: www.emkielce.pl/audycje-
-radiowe.   /red/

Wracają hulajnogi
Prawdopodobnie od 15 kwietnia, a najpóźniej 
od pierwszego maja, pojawi się w Kielcach sto 
hulajnóg elektrycznych i 50 skuterów. Firma 
Blinkee City szykuje na początek sezonu także 
pewne nowości. Jak wyjaśnia Paweł Maliszew-
ski, jeden z założycieli Blinkee City, za minutę 
jazdy na hulajnodze zapłacimy 49 groszy, a na 

RADIO
TAXI

LIDER

510 33 80 80

19-666
41 345 88 88

skuterze 69-79 gorszy. – Na pewno zostanie 
zniesiona opłata startowa. Opracowaliśmy 
również abonamenty, które pozwolą na jeż-
dżenie w bardzo promocyjnych cenach – kilka 
groszy na za minutę. Chcemy, by nasze skute-
ry i hulajnogi stały się w tych ciężkich czasach 
alternatywą dla komunikacji miejskiej – mówi 
Maliszewski.  /ar/

dach. Po raz pierwszy od 67 lat chcemy urucho-
mić zmodernizowany piec łukowy – mówi Radiu 
eM Mariusz Gajowiec, prezes spółki. Ambasado-
rem konkursu ze strony samorządu wojewódz-
twa jest Renata Janik, wicemarszałek Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego. – Do wygrania 
są trzy nagrody o łącznej wartości sześciu tysię-
cy złotych. Nazwa musi być oryginalna, łatwa 
w wymowie i pasować do pieca łukowego. Nie 
może być już wcześniej zastrzeżona – precyzuje 
pani wicemarszałek. Szkoła, która zajmie pierw-
sze miejsce, otrzyma tablicę multimedialną, za 
drugie miejsce jest projektor, a zdobywca trze-
ciego miejsca dostanie pomoce dydaktyczne do 
nauki języka angielskiego. Zgłoszenia przyjmo-
wane są do 5 maja, natomiast 10 maja zostaną 
ogłoszone wyniki.  /wd/

nowych łąk kwietnych o różnej powierzchni. – 
Planujemy też rozdać mieszkańcom i wspólno-
tom mieszkaniowym budki lęgowe dla ptaków 

leżały do Browaru Belgia. Obecny właściciel, 
czyli Kompania Piwowarska, postanowił sprze-
dać nieruchomość. Teren jest w całości objęty 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Prze-
strzennego. Dominuje przeznaczenie produk-
cyjne, składy i magazyny, usługi, częściowo 
dopuszczony jest również handel wielkopo-
wierzchniowy. Na niektórych działkach znajdu-
ją się hale magazynowe i produkcyjne. Obszar 
jest bezpośrednio skomunikowany wewnętrz-
ną drogą z drogą krajową nr 73.  /mł/
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Uważaj, żaba!
Każdego roku tysiące żab i ropuch ginie pod ko-
łami rozpędzonych samochodów. Mieszkańcy 
ulicy Kleckiej postanowili zatroszczyć się o ich 
los i zgłosili radnej Annie Myślińskiej potrzebę 
zamontowania siatek ochronnych na Buków-
ce. – Płazy urządzają sobie spacery, ponieważ 
w okolicy znajduje się dawny basen, a jak wia-
domo, tereny podmokłe to idealne warunki do 
złożenia skrzeku. Żaby starają się więc do nich 
za wszelką cenę dotrzeć. Koszt zainstalowania 
tego typu siatek jest naprawdę niewielki. Po-
stanowiłam więc zwrócić się do Urzędu Miasta, 
aby zajął się tym jak najszybciej – informuje 
Anna Myślińska.  /wk/

Usuną odpady?
19 kwietnia minie rok od wybuchu pożaru 
składowiska odpadów przy ulicy Perłowej 
w Nowinach. Płonęły wtedy między innymi 
beczki z chemikaliami, konieczna była ewaku-
acja około 150 osób, a akcja gaśnicza trwa-
ła 19 godzin. W środę Starostwo Powiatowe 
w Kielcach podpisało umowę z wykonawcą, 
który uprzątnie teren. – Zwycięska firma zade-
klarowała, że pracę wykona w ciągu 75 dni, 
a kwota, na jaką opiewa umowa, to ostatecz-
nie siedem milionów złotych. Mamy nadzieję, 
że przed wakacjami teren zostanie oczyszczo-
ny – informuje Mariusz Ściana, członek zarzą-
du Starostwa Powiatowego w Kielcach.  /ar/

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

Dla czytelników Tygodnika eM
pierwsza pożyczka GRATIS 

- oddajesz tyle ile pożyczasz 

oraz zamontować kilkadziesiąt tabliczek przypo-
minających, że trzeba sprzątać po swoich pupi-
lach – informuje radna Agata Wojda. O lokaliza-
cjach nowych łąk kwietnych mają zdecydować 
sami mieszkańcy osiedla Szydłówek. Zrobią to 
za pośrednictwem internetowego formularza. 
Link do ankiety można znaleźć na naszej stronie 
internetowej.  /wk/

Kontakt z redakcją 41 349 50 23
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„Kup dwa, trzeci gratis”, „Mega 
promocje”, „Rabaty na święta” – 
sklepy bombardują nas komunikatami 
zachęcającymi do zakupów 
spożywczych. Niemal każdy wybrał 
się kiedyś do marketu po konkretny 
produkt, a wrócił z pełną siatką. 
I co z tym jedzeniem potem zrobić?

ZASTAW SIĘ, A POSTAW SIĘ…
Duży wpływ na to, że kupujemy za dużo jedzenia, ma trady-
cja związana ze świętami – przygotowywanie wielu posiłków, 
aby bliscy zasiedli przy suto zastawionym stole. – Stosujemy 
się do powiedzenia „zastaw się, a postaw się”. Nie chcemy być 
gorsi od cioci, bo pamiętamy, że w zeszłym roku było u niej 
kilkanaście dań. Gotujemy więc, pieczemy i przyrządzamy, 
a później zmuszamy siebie i bliskich do jedzenia. Ostatecznie 
wyrzucamy część potraw, co naturalnie jest zgubne choćby dla 
naszych portfeli – wyjaśnia Magdalena Piłat-Borcuch.

PRZED ŚWIĘTAMI SPRZEDAŻ ROŚNIE
To, że przed świętami Wielkanocy czy Bożego Narodzenia 
robimy większe zakupy, nie ulega wątpliwości. Warto jednak 

temat numeru/reklama

Nie wyrzucaj!
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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 

reklama

Za 60 procent zmarnowanej żywności odpowiadają konsu-
menci, a problem nasila się w okresie poświątecznym. Dane 
wskazują, że w Polsce wyrzucamy niemal dziewięć milionów 
ton żywności rocznie. FAO, czyli agenda  Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, podaje, że na świe-
cie co roku marnuje się 1,3 miliarda ton jedzenia nadającego 
się do spożycia.

SKLEPOWY ZAWRÓT GŁOWY
Jak stwierdza Magdalena Piłat-Borcuch, socjolog z Uniwersy-
tetu Jana Kochanowskiego, w XXI wieku staliśmy się bardziej 
konsumentami niż obywatelami. Ten stan rzeczy przekłada się 
na marnowanie żywności. – Statystyczny Polak co roku wyrzu-
ca do kosza 250 kilogramów jedzenia. Dzieje się tak między 
innymi dlatego, że pod wpływem bombardowania reklamami 
i hasłami promocyjnymi po prostu kupujemy za dużo. Zdarza 
się też, że do sklepu wybieramy się głodni, a wtedy wrzucamy 
do koszyka, co popadnie – wyjaśnia socjolog.
Rozwiązanie jest bardzo proste: wystarczy przed wyjściem 
z domu zajrzeć do lodówki i iść na zakupy z listą tego, czego 
rzeczywiście potrzebujemy. Nie jest jednak łatwo zachować 
zdrowy rozsądek, gdy sieci sklepowe próbują na każdym kroku 
zachęcić nas do robienia ogromnych sprawunków. – Żyjemy 
w czasach, w których sztucznie kreuje się potrzeby. Ciągle wyda-
je nam się, że musimy mieć nowe rzeczy, ubrania. Współczesny 
świat podsyca w nas ciągłą chęć posiadania. Przekłada się to na 
nasze wybory – uważa Magdalena Piłat-Borcuch.
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wspomnieć, że niektóre sieci sklepów angażują się w walkę 
z wyrzucaniem jedzenia. Przykładem może być popularna 
sieć Biedronka
- Już od 2016 roku rozwijamy program przekazywania pro-
duktów spożywczych na zasadzie darowizny, bezpośrednio 
ze sklepów do organizacji pożytku publicznego zajmujących 
się pomocą w tym zakresie. Przekazujemy przede wszystkim: 
świeże mięso, wędliny, nabiał, ryby, warzywa i owoce. Obecnie 
współpracujemy z ponad setką organizacji pożytku publicz-
nego, aby przeciwdziałać marnowaniu żywności. Od 2016 
roku przekazaliśmy im ponad dziesięć tysięcy ton jedzenia 
o łącznej wartości ponad dwustu milionów złotych - infor-
muje Sylwia Krzyżycka, dyrektor Działu Ochrony Środowiska 
w sieci Biedronka.

INFORMUJE
Od poniedziałku 12 kwietnia 2021 roku  przywracamy kursowanie autobusów linii 34, 102 i 112 według 
rozkładów jazdy obowiązujących jak w dni robocze.
Jednocześnie przypominamy, że do odwołania:

•  nie kursują autobusy linii 0W, 0Z, 55, 104, 105, N2,
•  w dni robocze autobusy linii 8, 13, 21, 36, 44, 54, 109, 113 i 114 kursują według rozkładów jazdy 

obowiązujących jak w soboty.
• autobusy linii 53 nie kursują w soboty i niedziele,
• autobusy linii 23 nie kursują w soboty.

reklama

W podobne działania angażują się również między innymi 
Auchan, Tesco, Makro, Kaufland i KFC. Każda z tych sieci 
współpracuje z Kieleckim Bankiem Żywności.

WYRZUCAMY NIEMAL WSZYSTKO
Najczęściej do koszy trafiają produkty o krótkim terminie 
ważności, między innymi chleb, warzywa, wędliny, owoce. – 
Największą zmorą gospodarstw domowych są resztki z obiadu. 
Zostaje nam makaron, ziemniaki, mięso i nie mamy pomysłu, 
co z nimi zrobić. A jest mnóstwo świetnych rozwiązań na wy-
korzystanie tych artykułów. Wystarczy poszperać w Internecie, 
popytać znajomych. Z ziemniaków można przyrządzić kopytka, 
z makaronu – zapiekankę, sałatkę. Zapominamy też o innym 
bardzo prostym rozwiązaniu: mrożeniu artykułów spożyw-
czych – wyjaśnia Anna Mazur z Kieleckiego Banku Żywności.
Jak podpowiada, można zainspirować się też zagraniczną kuch-
nią. Zwykła potrawka z ryżem i kurczakiem może nie brzmieć 
atrakcyjnie. Co innego risotto! – Wydawać się to może banalne, 
ale daje naprawdę duże rezultaty. Dzieci mogą nie mieć chęci 
na kopytka, ale jeśli powiemy im że przygotowaliśmy włoskie 
gnocchi, sprawa będzie wyglądała już inaczej. Jeśli mamy nie-
co czerstwe pieczywo, możemy przyrządzić bruschettę, czyli 
grzankę z masłem czosnkowym, serem, pomidorami. Smakuje 
jak zapiekanka, a atrakcyjna nazwa zachęca – dodaje.
Są i inne metody walki z marnowaniem żywności. Kielecki 
Bank Żywności podejmuje różne działania, by jak najmniej 
jedzenia trafiało do śmieci. – Przede wszystkim odbieramy 
produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia ze 
sklepów wielkopowierzchniowych. Te artykuły trafią później 
do najbardziej potrzebujących. Organizujemy także zbiórki 
żywności. To akcje nie tylko w sklepach, ale też w Internecie. 
Zdecydowaliśmy się na nie w związku z ograniczeniami epi-
demicznymi – wyjaśnia Anna Mazur.

***
Do koszy wyrzucamy około jednej trzeciej całej wyproduko-
wanej żywności. Jednocześnie z danych FAO wynika, że aż 821 
milionów osób na naszej planecie cierpi głód. Poziom tego zja-
wiska wzrasta od trzech lat, a przyczyniają się do niego także 
zmiany klimatu. To z kolei powoduje marnowanie żywności. 
I koło się, niestety, zamyka… 
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Brakuje osocza!
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ape-
luje do osób, które wyzdrowiały z Covid-19, aby oddawały 
osocze. Jak wiadomo, łagodzi ono objawy choroby, skraca 
jej okres i obniża śmiertelność. W magazynach już prawie 
nie ma tego leku. Centrum musi wspomagać się osoczem 
z innych centrów z całej Polski.
Do tej pory w województwie świętokrzyskim osocze od-
dało około tysiąca trzystu osób. – Przez pewien czas za-
chorowań było mniej, więc udało nam się zrobić niewielki 
zapas. Obecnie pandemia nabiera tempa, w efekcie nasz 
bank z przeciwciałami świeci pustkami. Musimy korzystać 
z pomocy innych centrów krwiodawstwa, ale w nich sytuacja 
nie jest dużo lepsza, więc odstępują nam osocze tylko w wy-
jątkowych sytuacjach – mówi Jerzy Stalmasiński, dyrektor 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Jak twierdzi dyrektor Stalmasiński, obecnie znacznie mniej 
osób zgłasza się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa by oddać osocze: – My tymczasem wy-
dajemy więcej jednostek niż pobieramy i ten stan utrzymuje 
się już około trzech tygodni. Stąd gorący apel do ozdrowień-
ców, którzy ukończyli 18 lat i nie przyjmują leków na stałe, 
o zgłaszanie się do naszych placówek. Wystarczy 15 osób 
dziennie, by zabezpieczyć nasze potrzeby, a moglibyśmy też 
pomóc innym województwom. 

Osocze mogą oddawać osoby w wieku 18-65 lat, u których 
od wyzdrowienia i ustąpienia objawów minęło co najmniej 
14 dni. Ponadto nie mogą chorować na choroby przewle-
kłe i przyjmować regularnie leków. Kandydaci rejestrują się 
w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
przy ul. Jagiellońskiej od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 7 do 13.  au
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Nic nie poradzą
Miała być głosem pań w stolicy województwa świętokrzy-
skiego, ale nie będzie. Kielecka Rada Kobiet znika, bo jej 
członkinie... zrezygnowały. Jak tłumaczą, z powodu braku 
odpowiedniej współpracy z miastem.
Historia Kieleckiej Rady Kobiet jest krótka i kuriozalna. 
Rada powstała w 2019 roku, wywołując entuzjazm wielu 
środowisk w naszym mieście. – Byłyśmy pełne energii i mia-
łyśmy wiele pomysłów na zmiany. Składałyśmy propozycje 
władzom miasta: szkolenia dla bezrobotnych kobiet, bez-

płatne badania, bezpłatny przejazd komunikacją miejską 
dla matek niepełnosprawnych dzieci. Niestety, wszystkie 
pomysły kwitowano krótkim: „Nie ma pieniędzy” – opo-
wiada Agnieszka Klusek-Gębska, była radna Kieleckiej Rady 
Kobiet.
Przeciwnego zdania jest Tomasz Porębski, rzecznik pre-
zydenta Kielc: – Panie mogły liczyć na wsparcie miejskich 
urzędników, obsługę rady zapewniało Biuro ds. Partycypacji 
Społecznych Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji 
Społecznej. Odbywały się rozmowy, które dotyczyły po-
prawy działania miejskich instytucji.
Niepowodzenia w kontaktach na linii Rada - Miasto, a także 
narastające napięcie w tematach światopoglądowych skło-
niły panie do rezygnacji z członkostwa w KRK. – Zgodnie 
z zarządzeniem prezydenta, które zawiera zasady powoły-
wania Kieleckiej Rady Kobiet, w przypadku odejścia jednej 
z członkiń, w jej miejsce wchodzi ktoś z listy rezerwowej. 
I tak się działo. Niestety, sukcesywnie skład się uszczuplał, 
a ostatecznie wszystkie panie podjęły decyzję o rezygnacji. 
Obecne zarządzenie nie reguluje uruchomienia naboru uzu-
pełniającego – mówi Tomasz Porębski i dodaje, że trwają 
prace nad sprawniejszym funkcjonowaniem Kieleckiej Rady 
Kobiet w przyszłości. au
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Wszystko dla mam

– Pomimo pandemii w Świętokrzyskim Centrum Matki i No-
worodka działa szkoła rodzenia, która cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem. Jak wyglądają zajęcia? 

– Prowadzimy je w formie online, wymuszonej przez sytu-
ację epidemiczną. Plusem przeniesienia zajęć do internetu 
jest to, że może wziąć w nich udział więcej osób, ponieważ 
nie ma ograniczeń lokalowych. Zajęcia podzielone są na trzy 
etapy. Pierwszy dotyczy okresu przedporodowego; w jego 
trakcie przyszłe mamy dowiadują się, które symptomy od-
czuwane w okresie przedporodowym są zupełnie normalne, 
a które powinny niepokoić, i w jakich przypadkach trzeba 
zgłosić się do lekarza. Przyszli rodzice mają również zajęcia 
z psychologiem klinicznym, który opowiada, jak radzić sobie 
z ciążą w okresie pandemii, oraz z dietetykiem prowadzącym 
wykłady na temat prawidłowego odżywiania w tym czasie. 
Drugi etap związany jest z samym porodem. Część trzecia 
dotyczy opieki nad noworodkiem oraz niezwykle ważnego 
elementu, jakim jest pierwsza pomoc. W pierwszej edycji 
szkoły rodzenia online wzięło udział ponad 60 par, czyli 
około dwa razy więcej niż w zajęciach stacjonarnych. Wielu 
przyszłych rodziców chciało dołączyć w trakcie wykładów. 
Uspokajamy – w planach mamy kolejną edycję. 

– Tematyka zajęć jest bardzo szeroka, jednak sami rodzice 
również mogą podsuwać tematy?

– Tak. Chcieliśmy, aby szkoła była interaktywna, czyli żeby 
w trakcie wykładów przyszli rodzice mogli zadawać pytania Ro
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i w razie potrzeby zmieniać tematykę wykładów. To rodzice 
najlepiej wiedzą, co ich interesuje i z czym mają problemy.

– Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka cały czas się 
rozwija, m.in. planuje kilka inwestycji. Jakich? 

– Rozbudujemy między innymi blok porodowo-operacyjny, 
otworzymy nowy oddział patologii ciąży i przebudujemy 
miejsce, w którym leczymy wcześniaki. Planujemy też zmia-
nę lokalizacji niektórych oddziałów. Ponadto utworzymy 
pracownię rezonansu magnetycznego. Chcemy także, aby 
w centrum placu szpitalnego stanął co najmniej trzykon-
dygnacyjny budynek, z lądowiskiem na dachu. Mamy już 
pozytywną decyzję dotyczącą lokalizacji, teraz analizujemy 
projekty. Nowy gmach znalazłby się pomiędzy budynkiem 
numer 3 a budynkiem bloku operacyjnego, co znacznie 
usprawniłoby komunikację wewnętrzną w szpitalu. Nie 
da się przeprowadzić nadbudowy na obecnej bazie z tego 
powodu, że są to bardzo stare obiekty i podlegają opiece 
konserwatora zabytków. 

– Dziękuję za rozmowę. 
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fizyczne. Mam nadzieję, że szala zwycięstwa przechyli się 
na moją korzyść. – tłumaczy Sandra Drabik, dla której to 
prawdopodobnie ostatnia szansa na igrzyska. – Władze fe-
deracji zapewniają, że turniej w Paryżu dojdzie do skutku. 
Nie zaprzątam sobie głowy innymi myślami. Pracuję nad 
formą, bo tylko na to mam wpływ. 

NADZIEJE KRÓLOWE SPORTU
W minionych latach najwięcej zdobyczy medalowych przy-
nosiły występy lekkoatletów. Naszą nadzieją olimpijską jest 
Katarzyna Furmanek. W poprzednim sezonie młociarka 
Kieleckiego Klubu Lekkoatletycznego zaczęła regularnie 
rzucać powyżej 70 metra. Rekord życiowy wywindowała 
na 73,61 m. Teraz chce szybko osiągnąć minimum olim-
pijskie, wynoszące 72,50 m. – W poprzednim roku odblo-
kowałam się psychiczne. Wiem, że potrafię to zrobić. Chcę 
rzucić minimum i mieć to z głowy – wyjaśnia ubiegłoroczna 
mistrzyni kraju.
Osiągnięcie minimum nie będzie jednak oznaczało wyjazdu 
na igrzyska. Polska wyśle do Tokio trzy młociarki. Zapewne 
mistrzostwa kraju ostatecznie zdecydują o składzie. Pewna 
miejsca może być dwukrotna mistrzyni olimpijska Anita 
Włodarczyk. O dwa pozostałe będą rywalizowały: Katarzyna 
Furmanek, Malwina Kopron i Joanna Fiodorow.
Do Tokio chce pojechać również Mateusz Borkowski, świeżo 
upieczony halowy mistrz Europy w biegu na 800 metrów. 
Pochodzący z Krynek koło Starachowic 24-latek pokazał 
bardzo dobrą dyspozycję. Swój rekord pod dachem wywin-
dował na 1.45,79, co oznacza, że na otwartym stadionie może 
biegać nawet o sekundę szybciej. Minimum na igrzyska 
wynosi 1.45,20. – Na wszystko jednak trzeba zapracować, 
a potem pokazać tę pracę na bieżni. Przygotowania rozpo-
czynam od większego pułapu tlenowego. Jest motywacja. 
Pokazałem sam sobie, że mogę wygrywać z najlepszymi. 
Wierzę, że zdobędę kwalifikację, a w Tokio zaprezentuję się 
z dobrej strony – mówi utalentowany biegacz. 
Igrzyska olimpijskie w Tokio odbędą się między 23 lipca 
a 8 sierpnia. 

Przed rokiem sportowy świat 
przeżył rozczarowanie związane 
z przełożeniem igrzysk olimpijskich. 
W kolejnych miesiącach sportowcy 
nauczyli się rywalizować w reżimie 
sanitarnym. Dotyczy to również 
świętokrzyskich sportowców, których 
nie powinno zabraknąć w Tokio

W Azji na pewno zaprezentują się szczypiorniści Łomży 
Vive, choć mniej licznie w porównaniu z poprzednimi 
igrzyskami. W turnieju olimpijskim zobaczymy Hiszpana 
Alexa Dujszebajewa, Niemca Andreasa Wolffa i Francuza 
Nicolasa Tournata. Spore szanse na znalezienie się w kadrze 
„Trójkolorowych” ma również Dylan Nahi. Lewoskrzydłowy 
obecnie gra w Paris Saint-Germain, ale od 1 lipca będzie 
zawodnikiem kieleckiego klubu. Najważniejszą imprezę 
opuści Daniel Dujszebajew z powodu poważnego urazu 
kolana. – Wielka szkoda. Nie ma nic ważniejszego dla spor-
towca niż igrzyska. To ogromny ból, ale takie jest życie – 
mówi jego ojciec, Tałant. Trener mistrza Polski wywalczył 
„złoto” olimpijskie w Barcelonie w 1992 roku. 

SPEŁNIĆ OLIMPIJSKI SEN
O krok, a lepiej powiedzieć o walkę od uzyskania przepustki 
na igrzyska jest Sandra Drabik. 33-letnia pięściarka z Kielc 
na początku czerwca zmierzy się Brytyjką Charley Davi-
son w ćwierćfinale europejskiego turnieju kwalifikacyjnego 
w Paryżu. – Przygotowujemy na ten pojedynek konkretne 
akcje, jednak w boksie nie da się wszystkiego przewidzieć. 
Davison też może nas zaskoczyć. Jedno jest pewne: to walka 
strategiczna, nie chodzi w niej tylko o umiejętności czysto 

Pojadą do Tokio?

au
to

r: D
am

ia
n 

W
ys

oc
ki

au
to

r: 
Ad

ria
nn

a 
Li

ne
rto

w
ic

z



11 KWIETNIA 2021 11

Tygodnik eM nasze sprawy

gry League of Legends, z którego wpisowe przeznaczono na 
leczenie zmagającego się z guzem mózgu Krystiana. 
Warto dodać, że Świętokrzyskie Futra nie są finansowane 
z zewnętrznych źródeł. Wszystkie akcje (również pomoco-
we) opłacają z własnych kieszeni. – Jestem uczniem Zespołu 
Szkół Elektrycznych w Kielcach. Najczęściej przed naszymi 
większymi akcjami roznoszę ulotki, a zarobione pieniądze 
przeznaczam na rzecz futrzaków – przyznaje Michał Matok. 
Co takiego sprawia, że niektórzy wolą wydać kieszonkowe 
lub ciężko zarobione pieniądze na tego typu akcje? – Jeste-
śmy ludźmi chętnymi do niesienia pomocy, ludźmi z otwar-
tymi sercami, którzy bezinteresownie chcą sprawić, by życie 
stało się nieco bardziej pozytywne i kolorowe – wyjaśnia 
Michał. 
Jak dodaje, wszystkie akcje organizowane przez kieleckie 
futrzaki mają pomóc kielczanom choć na chwilę zapomnieć 
o troskach: – Jesteśmy też otwarci na wszelkiego rodzaju 
współpracę i z chęcią pomagamy tam, gdzie tylko jest to 
potrzebne. Można do nas napisać na Facebooku, na pewno 
odpowiemy. 

Mają misję: obdarowywać 
uśmiechem. Czy to się udaje? 
Zdecydowanie! Tam, gdzie się 
pojawiają, od razu robi się weselej 
i bardziej kolorowo. Nawet teraz, 
w tych trudnych czasach, grupa 
Świętokrzyskie Futra zaraża 
pozytywną energią

Świętokrzyskie futrzaki działają w Kielcach od czerwca 
2019 roku. W samej Polsce jest ich kilka tysięcy, a u nas 
ponad dziesięć. Grupę tworzą nastolatki i dorośli, którzy 
nie zapomnieli, że nadal mogą się powygłupiać. – Trudno 
powiedzieć, ilu nas dokładnie jest. Nie mamy stałej liczby 
członków, niektórzy biorą udział w naszych akcjach je-
dynie okazyjnie – mówi Michał Matok, przewodniczący  
futrzaków.

UŚMIECHÓW NA KILOGRAMY
Skąd wziął się tak niecodzienny pomysł? Otóż w Polsce i na 
świecie istnieje subkultura furries (z języka angielskiego 
futrzaki). Jej członkowie przebierają się za antropomorficzne 
zwierzaki, a idea ta jest ściśle połączona z nurtem fantastyki. 
– Pomyśleliśmy, że taka forma zabawy przemówi głównie 
do dzieci. Nie myliliśmy się, bo one zawsze cieszą się na nasz 
widok i lgną do nas. Sprawianie im radości daje ogromną 
satysfakcję – tłumaczy Michał Matok.
Do zrealizowania pomysłu potrzebne były specjalne stroje. 
Mnóstwo sztucznego futra, dużo pianki tapicerskiej i po-
miarów krawieckich. Pod starannie przygotowanym ko-
stiumem futrzaka kryje cały skomplikowany mechanizm: 
oczy, które mogą świecić w ciemności, chłodzący wiatrak 
na USB i mnóstwo innych szczegółów. W tych kostiumach 
członkowie grupy wyruszają na kieleckie ulice, żeby na przy-
kład rozdawać dzieciom słodycze, a kobietom – kwiaty na 
Dzień Kobiet. 

NIOSĄ POMOC
W tej kolorowej zabawie nie chodzi tylko wzbudzanie zain-
teresowania. Od 2019 roku Świętokrzyskie Futra angażują 
się w wiele akcji charytatywnych. Co roku wspomagają 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ale starają się także 
nieść pomoc lokalnej społeczności. Uczestniczą na przykład 
w zbiórce charytatywnej na rzecz chorej kielczanki, Ewy 
Stanek. Przekazali również ręczniki bezdomnym z kielec-
kiego schroniska Brata Alberta, wzięli udział w turnieju 

Futrzaki na pomoc!
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„W niektórych miejscach 
usuwana jest nawet jedna trzecia 
drzew. Kiedy osiągną określoną 
wysokość i wielkość są ścinane, 
sprzedawane, a na ich miejsce 
sadzi się kolejne. Takie podejście 
do lasów (...) jest po prostu 
szkodliwe”, twierdzi radny 
Michał Braun

W kieleckich lasach trwa wycinka drzew. Taki sposób zarzą-
dzania terenami zielonymi niepokoi nie tylko mieszkańców, 
ale również przedstawicieli stowarzyszeń ekologicznych 
oraz radnych. Problem dotyczy w szczególności terenów 
na tak zwanym Stadionie i Biesaku.

 WYCINANE PŁUCA
- Kieleckie lasy są wartością dla każdego mieszkańca. To 
miejsce, w którym spędzamy swój wolny czas, relaksujemy 
się i odpoczywamy - stwierdza radny Michał Braun. 
- Niestety, coraz więcej osób zwraca uwagę na fakt, że 
zielone płuca naszego miasta są wycinane. W niektórych 
miejscach usuwana jest nawet jedna trzecia drzew. Kiedy 
osiągną określoną wysokość i wielkość są ścinane, sprze-
dawane, a na ich miejsce sadzi się kolejne. Takie podejście 

Wycinać, nie wycinać?
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do lasów, zwłaszcza tych położonych w granicach miasta, 
gdzie chodzimy na spacery i jeździmy na rowerach, jest po 
prostu szkodliwe - dodaje.
Większość tych terenów należy do Lasów Państwowych. 
Radny postanowił więc wystosować apel do organizacji 
o wstrzymanie wycinki oraz przedstawienie szczegółowych 
informacji dotyczących planów i skali prowadzonych działań. 
- Ta sytuacja bulwersuje i porusza mieszkańców Kielc. Moim 
zdaniem działania leśników powinny być natychmiast 
wstrzymane. Trzeba również zrobić wszystko, by w przy-
szłości takie historie się nie powtarzały - stwierdza Braun.

DOBRE INTENCJE, ZŁE POMYSŁY?
Radny postuluje, żeby obszar kieleckich lasów został prze-
kształcony w tak zwaną zieleń parkową, w której prowadze-
nie tego typu gospodarczych wycinek będzie niemożliwe. 
Kieleckie Nadleśnictwo uważa, że to nie jest dobry pomysł. 
- Bardzo często z dobrych intencji rodzą się złe pomysły. 
Wydaje się, że kiedy nie będziemy zarządzać lasami w gra-
nicach miasta, te będą ładniejsze i bardziej przystosowane 
dla potrzeb społeczeństwa. Jednak jeśli lasy nie będą wła-
ściwie pielęgnowane, na ich terenie zrobią się starodrzewia 
- w efekcie zieleń zacznie się rozpadać i stwarzać bezpośred-
nie zagrożenie dla życia spacerowiczów. Skutkowałoby to 
zamknięciem większości tras leśnych - komentuje Roman 
Wróblewski, rzecznik prasowy kieleckiego Nadleśnictwa.
Leśniczy odnosi się również do zawartego w interpelacji 
radnego Michała Brauna stwierdzenia „wycinka lasów”. - 
Zgodzę się z tym, że drzewa są wycinane, w końcu przede 
wszystkim na tym polega pielęgnacja lasu. Natomiast ab-
solutnie nie mogę podpisać się pod twierdzeniem, że wy-
cinamy lasy - jest ono nieprawdziwe. Bowiem na miejscu 
usuniętych drzew pojawią się nowe, lasy wciąż będą istnieć 
- tłumaczy Wróblewski.
Gajowy podkreśla również, że leśnicy kochają drzewa, do-
brze znają się na swojej pracy i robią wszystko, by tereny 
zielone zachowały swój urok. 
- Zostawiamy w tych lasach swoje serca i bardzo nam przy-
kro, że niewiele osób interesuje się tym, dlaczego wykonu-
jemy dane czynności. Zamiast tego jesteśmy już na starcie 
oskarżani. Zdajemy sobie sprawę, że w kieleckich lasach 
jest bardzo dużo sędziwych, pięknych drzew. W związku 
z tym, w zeszłym roku wystąpiliśmy z wnioskiem o uznanie 
kilkudziesięciu z nich za pomniki przyrody. Jak widać, nie 
tylko wycinanie nam w głowie - stwierdza Wróblewski.

***
Rzecznik kieleckiego Nadleśnictwa nie ukrywa, że z glo-
balnego punktu widzenia, w Polsce wycina się naprawdę 
niewiele drzew - 65 procent przyrostu rocznie. Dla porów-
nania, w Skandynawii usuwa się ich ponad 90 procent. 
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Spiszmy się już teraz na spis.gov.pl! 

Aktywność ekonomiczna, narodowość, zasoby mieszkaniowe – między inny-
mi takie informacje przekażemy podczas Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań 2021. Rozpoczął się on już 1 kwietnia.
Spis odbywa się w każdym kraju Unii Europejskiej raz na dziesięć lat. W Pol-
sce poprzedni miał miejsce w 2011 roku, dlatego teraz trzeba przeprowadzić 
kolejny. O co zapyta nas Urząd Statystyczny? Szczegółowe pytania znajdują 

się w trzech kwestionariuszach. Pierwszy dotyczy gospo-
darstwa domowego, drugi – jego mieszkańców, a trzeci 
– mieszkania.
– Interesuje nas również historia migracyjna danej osoby, 
co pozwoli nam lepiej poznać to zagadnienie. Będziemy 
wdzięczni za informacje dotyczące wyznania, oraz na-
rodowości – tłumaczy Agnieszka Piotrowska-Piątek, 
dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach.
Podstawowym sposobem udziału w spisie jest tzw. sa-
mospis dostępny poprzez stronę internetową spis.gov.pl  
– To metoda obowiązkowa. W przypadku jeśli ktoś nie 
posiada dostępu do internetu czy komputera, będzie mógł 
to zrobić w każdym Urzędzie Miasta, Urzędzie Gminy lub 
Urzędzie Statystycznym. 
Wszystkie osoby, które spiszą się przez Internet mogą 
wziąć udział w Loterii Spisowej i wygrać cenne nagrody. 
W każdym województwie do wygrania jest samochód 
miejski Toyota Yaris wraz z polisą ubezpieczeniową i kwo-
tą pieniężną na pokrycie podatku. 
- Jeśli ktoś nie ma możliwości przekazania nam infor-
macji poprzez samospis, będzie mógł to zrobić dzwo-
niąc od poniedziałku do piątku na infolinię spisową pod  
nr 22 279 99 99 – dodaje nasza rozmówczyni.
Spis rozpoczął się 1 kwietnia i zakończy 30 września. 

JESTEŚMY Z WAMI OD 1991 ROKU

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

608 694 435
 41 34 347 81

Serdecznie Państwa zapraszamy do korzystania z naszej oferty.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o Wasze bezpieczeństwo 
na terenie naszego sklepu.

realizujemy wnioski oraz prowadzimy sprzedaż wyrobów i sprzętu medycznego

Alfa med. dla dobra pacjenta
SKLEP MEDYCZNYSKLEP MEDYCZNY

Nowa kolekcja wiosennego obuwia
WYGODNE  BUTY  RENOMOWANYCH FIRM 

Scholl, Berkemann, Comfortabel
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Ślichowice 
- stacja widmo
Europa i świat z powodów 
ekologicznych znów stawia na 
transport kolejowy, natomiast 
województwo świętokrzyskie zdaje 
się ten temat traktować marginalnie. 
Dobrze widać to w samych Kielcach

Jedyna poważna inwestycja w unowocześnienie sieci kolejo-
wej w mieście to zapowiadany od wielu lat remont Dworca 
Głównego PKP. Natomiast tematu kolei aglomeracyjnej, no-
wych przystanków kolejowych czy zwiększenia regionalnej 
siatki połączeń nie poruszają ani władze wojewódzkie, ani 
władze miejskie. Dobrym przykładem kompletnego lekcewa-
żenia sprawy lokalnej kolei jest przystanek Kielce-Ślichowice.

KIEDYŚ WIEŚ, DZIŚ MIASTO
Ma on długą historię – powstał już w 1945 roku, na terenach 
wówczas słabo zurbanizowanych. Najbliższą miejscowością 
był Czarnów Rządowy i taką też nazwę przystanek nosił przez 
kilkadziesiąt lat. 
Wszystko zmieniło się pod koniec lat 90., kiedy zaczęły po-
stawać Ślichowice. Wcześniej oddalony od ludzi przystanek 
znalazł się nagle blisko wielkiego osiedla mieszkaniowego, 
zaledwie 150 metrów od pętli autobusów miejskich i wielo-
poziomowego parkingu dla samochodów. 

Niewiele brakowało, by Ślichowice stały się osiedlem najle-
piej skomunikowanym ze śródmieściem. Mówiąc dokład-
niej: zabrakło… 150 metrów asfaltu. Bo mimo że z peronu 
odjeżdżały pociągi do Krakowa i Warszawy oraz regionalne, 
większość mieszkańców osiedla wolała poświęcić kilkana-
ście minut na dojazd autobusem do centrum i skorzystać 
z głównego kieleckiego dworca autobusowego, niż ryzy-
kować złamanie nogi w drodze na przystanek kolejowy 
Ślichowice.

NOWA NADZIEJA
Światełko w tym tunelu pojawiło się kilka lat temu, bo peron 
został gruntownie wyremontowany w 2016 roku przez PKP. 
Powstały zatoki parkingowe dla samochodów, oświetlenie, 
wiaty peronowe – wtedy też władze miasta zobowiązały się 
do połączenia go z pętlą autobusową przy ulicy Massalskie-
go. Zaczął nawet kursować szynobus pomiędzy Ślichowica-
mi a Kielcami Głównymi; w cenie biletu autobusowego moż-
na było dojechać do centrum ponad dziesięć razy szybciej. 
Połączenie jednak okazało się pustą obietnicą, a z szynobusu 
szybko zrezygnowano, gdyż z powodu braku odpowiedniej 
promocji niewiele osób wiedziało o jego istnieniu. 
O zapomnianym przystanku kolejowym zrobiło się głośno 
jesienią 2019 roku, kiedy drogę dojazdową zablokował pry-
watny developer. Okazało się wtedy, że miasto nie wykupiło 
działek pod planowane przedłużenie ulicy, a zrobił to pry-
watny przedsiębiorca. Po skandalu, który wybuchł w lokal-
nych mediach, władze miasta zadeklarowały, że w porozu-
mieniu z właścicielem terenu w końcu uporządkują sprawę. 

I CO TERAZ?
Planowane prace miały być skończone już w 2020 roku, 
jednakże Rada Miasta przesunęła tę inwestycję na rok 2021. 
A pociągów zatrzymuje się tu coraz mniej, bo jak wskazywali 
przewoźnicy, zainteresowanie jest niewielkie. 
Według aktualnych planów i zgodnie z zapewnieniami 
Miejskiego Zarządu Dróg prace nad tym odcinkiem drogi 
rozpoczną się w trzecim kwartale tego roku. Żaden projekt 
inwestycji nie został jednak zaprezentowany ani skierowany 
do konsultacji z mieszkańcami. Czy kolejny raz skończy się 
na pustych obietnicach? 
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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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Wspieraj Radio i Tygodnik eM!
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Dar dla Radia eM Kielce na cele kultu religijnego

Szanowni Państwo, od kilkudziesięciu lat w diecezji kielec-
kiej istnieją media katolickie pełniące misję ewangelizacyj-
ną. Radio eM Kielce codziennie transmituje Mszę świętą 
o godz. 6.30 (w niedzielę o godz. 11). O godz. 7.50 można 
wysłuchać Ewangelii wraz z komentarzem księży, a o godz. 
15 pomodlić się Koronką do Miłosierdzia Bożego. Nie brak 
też audycji pogłębiających wiarę oraz dotyczących spraw 
ludzi wierzących: rodzin, małżeństw, młodzieży i seniorów. 
Od blisko trzynastu lat wydajemy także Tygodnik eM, za-
wierający artykuły dotyczące wiary, społeczeństwa, kultury, 
sportu. Uzupełnieniem jest strona internetowa emkielce.pl, 
 która między innymi nadaje transmisje wideo z Mszy świę-
tych, rekolekcji, koncertów i innych wydarzeń katolickich 
i nie tylko.
Słuchacze, Czytelnicy i Widzowie otrzymują wspomniane 
treści BEZPŁATNIE. Jednak dla nas wiąże się to z kosz-
tami: utrzymaniem pracowników, zapewnieniem sprzętu 
i innych niezbędnych środków technicznych. Jeśli więc dla 
Państwa ważne jest to, co oferujemy, uprzejmie prosimy 
o wsparcie. Bo media katolickie, które nadają wartościowe 
chrześcijańskie programy są niezbędne we współczesnym, 
zlaicyzowanym świecie.

Zachęcamy do finansowej współodpowiedzialności
 za katolickie media Diecezji Kieleckiej. 
Ofiarodawcom, którzy wpłacą minimum sto złotych prze-
ślemy pocztą dwie wiosenne książki: „Z ogrodu na stół” 
oraz „Zupy, które leczą”. 
Za wszystkie przekazane wpłaty składamy serdeczne 
Bóg zapłać. 
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„Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo 
domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też roz-
dzielano według potrzeby” – te słowa z Dziejów Apostolskich 
usłyszymy w niedzielnej Liturgii Słowa. Dla pracowników 
i wolontariuszy Caritas Diecezji Kieleckiej są one inspiracją 
do spełniania uczynków miłosierdzia .

TRZY DEKADY POMOCY
Minęły 32 lata od reaktywacji Caritas Diecezji Kieleckiej. 
Przez ten czas zmieniała się działalność organizacji, ale rów-
nież uwarunkowania społeczne. – Od wielu lat naszą ambicją 
jest to, abyśmy mieli jakąś ofertę dla każdej grupy osób. Zro-
zumiałe, że nie damy rady pomóc wszystkim, którzy się zgła-
szają z prośbą o wsparcie, ale objęliśmy nim w ubiegłym roku 
ponad czterdzieści tysięcy osób. Myślę, że to jedna czwarta 
tych ludzi, którzy zasługują na pomoc. Chcemy pomagać 
zarówno seniorom, jak i bezdomnym, bezrobotnym i nie-
pełnosprawnym - wszystkim potrzebującym - mówi ksiądz 
Stanisław Słowik, dyrektor kieleckiej Caritas.

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
Caritas Diecezji Kieleckiej przez lata swojej działalności 
wprowadzała wiele innowacji. Jedna z nich to tak zwane 
mieszkania wspierane dla osób niepełnosprawnych i star-
szych. Ten rodzaj pomocy realizowany jest od siedmiu lat.
– W skali kraju jesteśmy wiodącą organizacją, która ma naj-
więcej tego typu inicjatyw i najszerszą ofertę pomocy. Mówi-
my o około trzystu osobach przebywających w mieszkaniach 
wspieranych. W Domach Pomocy Społecznej, Zakładach 
Opiekuńczo-Leczniczych czy schroniskach dla bezdomnych 
znajduje się z reguły wiele osób, które są ograniczone w swoim 
stylu życia i sposobie funkcjonowania, bo muszą się dopaso-

Caritas pomoże
Niedziela Miłosierdzia, którą właśnie obchodzimy, to również święto patronalne Caritas. 
W diecezji kieleckiej wsparcie organizacji trafia do dziesiątek tysięcy osób i wielu grup 
społecznych

wać do rygorów panujących w danym miejscu. Wspomniane 
mieszkania mają charakter zindywidualizowany. W ostatnich 
latach, w całej Europie dostrzegamy trend deinstytucjonaliza-
cji, czyli odejścia od pomocy poprzez wielkie placówki. Dąży 
się do tego, aby forma wsparcia była dostosowana do potrzeb 
danej osoby – tłumaczy ksiądz Stanisław Słowik.
Mieszkania wspierane oznaczają dla ich lokatorów swobodę 
działania. – Dajemy im możliwość samodzielnego funkcjo-
nowania, w tym robienia posiłków czy układania własnego 
harmonogramu dnia. W ciągu dobry proponujemy udział 
w terapii zajęciowej i inne formy spędzenia wolnego czasu. 
Jest też wsparcie medyczne, takie jak rehabilitacja i fizjoterapia 
– dodaje dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej.

NA ŚWIĘTA
Przed Wielkanocą nie zabrakło również przedświątecznej 
pomocy. Caritas Diecezji Kieleckiej przygotowała i przeka-
zała ubogim tysiąc trzysta paczek świątecznych. Siedemset 
zostało wydanych w Kielcach, pozostała część w placówkach 
terenowych i parafiach. Z pomocy skorzystało także stu bez-
domnych. 
– To nieco mniej, niż w roku ubiegłym, ale przy obecnej sy-
tuacji i tak jest nieźle – mówi ksiądz Słowik.

***
Każdy z nas może wspomóc Caritas Diecezji Kieleckiej w jej 
pracy na rzecz osób potrzebujących. Trwa okres składania 
PIT-ów, w których możemy wyrazić chęć przekazania jed-
nego procenta podatku wybranej organizacji pozarządowej. 
Wsparcie przekazane Caritas z pewnością zostanie odpowied-
nio i mądrze wykorzystane. Szczegółowe dane: 

Caritas Diecezji Kieleckiej KRS 0000198087. 
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Przebywajmy 
w obecności Chrystusa

kuletniego człowieka, który próbował to robić. Skończyło 
się opętaniem. Wywoływany duch nie przyjdzie, a w jego 
miejsce zjawia się demon, który zostaje i utrudnia życie. 

– Jak dbać o bliskość Chrystusa, aby nie bać się współczesnego 
świata? 

– Receptą jest codzienna relacja z Panem Jezusem i prze-
bywanie z Nim na ulicy, w domu, w pracy. Także modlitwa 

– Święta siostra Faustyna przekazała nam orędzie o bożym 
miłosierdziu. Dlaczego jest ono wciąż aktualne? 

– Ludziom i światu niczego bardziej nie potrzeba niż bożego 
miłosierdzia. Przypomniał nam o tym papież Jan Paweł II 
podczas kanonizacji siostry Faustyny. Ona otrzymała od 
Pana Jezusa misję głoszenia i spisania dla całej ludzkości 
orędzia o bożym miłosierdziu. Zawiera ono miedzy innymi 
prośbę o ustanowienie święta miłosierdzia bożego, które ma 
najwyższą rangę wśród wszystkich postaci nabożeństwa do 
miłosierdzia bożego. Po raz pierwszy o ustanowieniu tego 
święta Jezus mówił do świętej Faustyny w Płocku w 1931 
roku, gdy przekazywał jej swą wolę powstania obrazu: „Ja 
pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, 
który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony 
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy – ta niedziela ma być 
świętem Miłosierdzia” (Dzienniczek 49). Niedziela miło-
sierdzia wiąże się ściśle z Triduum Paschalnym, ponieważ 
w Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa objawiło się 
największe miłosierdzie. Pan Bóg zbawił ludzkość, pokonał 
śmierć i szatana. 

– Ksiądz w swojej posłudze egzorcysty doświadcza bożego 
miłosierdzia. 

– To, co widzimy w Ewangelii, urzeczywistnia się w mojej 
posłudze. Pan Jezus pokazuje, jak bardzo Mu zależy na każ-
dym człowieku, bez względu na to, jak daleko odszedł od 
Niego i jak bardzo się pogubił. Bóg jest większy niż ludzki 
grzech, niż ludzka niewiara i upadki. W tej posłudze towa-
rzyszy mi również Apostołka Bożego Miłosierdzia, siostra 
Faustyna. Od kilku lat posiadam jej relikwie, które zabieram 
na egzorcyzmy. 

– Jakie ludzkie grzechy skutkują opętaniem i zniewoleniem?

– Do opętania dochodzi wtedy, kiedy człowiek odchodzi 
od Pana Boga. Kiedy zaczyna układać życie po swojemu, 
bez Bożych przykazań, bez sakramentów świętych, i trwa 
w przekonaniu, że Pan Bóg jest mu do niczego niepotrzeb-
ny. Trwając w grzechach ciężkich, przyzwyczaja się do 
nich, a jego sumienie słabnie. Wtedy demon ma na niego 
ogromny wpływ, zaczyna zniewalać człowieka grzechem 
ciężkim, a w konsekwencji nękać go i dręczyć w myślach, 
w bluźnierstwach i niepokoju. Musimy pamiętać, że demon 
nas nienawidzi. Kolejną przyczyną jest wchodzenie w świat 
nadprzyrodzony. Młodzi ludzie często próbują doświadczać 
czegoś, co nie jest namacalne, na przykład wywołują duchy. 
Miałem niedawno przypadek zniewolonego dwudziestokil-

Więcej w audycji „Tak wierzę” we wtorek, 13 kwietnia, godz. 20 
w Radiu eM Kielce oraz na www.emkielce.pl

w myślach, słowach i poprzez akty strzeliste daje moc i po-
czucie obecności Boga. Ale największą siłą są sakramenty 
święte, post i różaniec. To najlepsza ochrona. 

– Możemy więc cieszyć się, że jesteśmy katolikami i żyć Zmar-
twychwstałym. 

– Oczywiście, bo posiadamy pełnię prawdy, która jest tylko 
w Kościele katolickim. Nie ma w nikim innym zbawienia, 
tylko w Jezusie Chrystusie. I tego Zmartwychwstałego i Mi-
łosiernego Boga ukazuje nam jeden, święty, powszechny 
i apostolski Kościół. 

– 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

Po świętach nigdy nie mam łatwo. Obżarłwszy się wcześniej bez 
umiaru, nawet nie ważę się zważyć. W dodatku zamiast później 
spalać w pocie czoła, rozprzestrzeniam się na kanapie, zorien-
towany jak świątynie pogańskie, czyli głowa na wschodzie, nogi 
na zachodzie, i trwam. Tak było też w miniony wtorek, gdy błogi 
odpoczynek zakłócił SMS od firmy dostarczającej mi prąd: 
„Szanowny panie Tomaszu! Uprzejmie przypominamy, że dnia 
takiego a takiego mija termin opłacenia przez Pana rachunku 
w wysokości takiej i takiej. Z wyrazami szacunku. Firma”. 
Zrobiło mi się przykro. O jakim szacunku mowa, skoro Firma 
zakłada, że musi mi jak dziecku przypominać o obowiązku? 
Gdyby mnie szanowała, dostałbym SMS o treści dajmy na to 
takiej: „Niezawodny panie Tomku! Zelektryzowani Pańską so-
lidnością postanowiliśmy pójść pod prąd naszym zwyczajom 
i uwolnić Pana na pół roku od bólu bulenia, ponieważ świeci 
pan przykładem. Całuski”. Taki SMS nawet Hioba wprawiłby 
w szampański nastrój, a co dopiero mnie. Ale gdzie tam, trzeba 
człowieka moralnie sponiewierać po świętach.
Jakiś czas po tym SMS-ie odebrałem pocztę, a w niej aż roiło się 
od różnych ofert, propozycji i tym podobnych. Kilka przykuło 
moją uwagę, więc się nimi z Państwem podzielę. Na przykład 
firma X postanowiła rozprawić się z moimi kurzajkami, któ-
rych nie mam i zaoferowała wyciąg z glistnika górskiego po 
okazyjnej cenie. Nie wiem co to za cholerstwo, ale osobiście od 
wielu lat pozostaję pod wrażeniem pionierskich metod Tomka 
Sawyera i Hucka Finna.

Obaj chłopcy czerpali pełnymi garściami z doświadczeń me-
dycyny naturalnej. Huck eliminował kurzajki, wykorzystując 
fasolę. Pozwolę sobie przytoczyć, bo może ktoś zechce wypró-
bować: trzeba wziąć fasolę, rozłupać, naciąć brodawkę do krwi, 
posmarować jedną połówkę fasoli rzeczoną krwią, a potem 
o północy, na rozstajach, podczas nowiu księżyca, zakopać ją 
w ziemi, zaś drugą spalić. Połówka nasmarowana krwią przycią-
ga brodawkę i ta musi odpaść. Dobrze jest przy tym powiedzieć: 
„Idź fasolo do dziury, precz brodawko ze skóry!”.
Tomek wolał metodę o tyle trudniejszą, że wymaga ona użycia 
zdechłego kota i nieboszczyka. Otóż trzeba wziąć takiego kota 
i udać się z nim w nocy na cmentarz w dniu, w którym po-
chowano bezbożnika. O północy przychodzi po niego diabeł, 
a może nawet dwa lub trzy, ale widzieć ich nie można, słyszy się 
tylko – według Tomka oczywiście – coś jakby rozmowę. Gdy 
zabierają umarlaka, trzeba za nim rzucić kotem i powiedzieć: 
„Uciekaj diable z trupem / uciekaj kocie z diabłem / uciekaj bro-
dawko z kotem / już cię nie ma!”. I po kłopocie. 
No dobrze, pożartowaliśmy trochę, a teraz na poważnie, bo to 
nie był koniec intrygujących propozycji. Otrzymałem jeszcze 
imienne zaproszenie do Oleśnicy na otwarcie wystawy poświę-
conej profesorowi Antoniemu Cieszyńskiemu, ojcu polskiej 
stomatologii. Nie wiem, czym sobie zasłużyłem, ale to bardzo 
miłe, że pamiętają o człowieku w dalekiej Oleśnicy. Gdybym 
miał nieco więcej czasu, może nawet bym i skorzystał, by wpro-
wadzić ożywczy ferment do tezy, iż to prof. Cieszyński położył 
podwaliny. Bo moim zdaniem ojcem polskiej stomatologii, 
przynajmniej ojcem duchowym, był Bolesław Chrobry. Przy-
pominacie sobie Państwo, jak przekonywał poddanych do idei 
postu? Opornym kazał wybijać zęby. Zakładam, iż pewna część 
dotkniętych karzącą ręką Bolesława była nawet zadowolona, 
bo nie musiała udawać się do znajomego kowala i bulić za nie-
standardową usługę resekcji.
Wracając do odebranej poczty: niestety, nie znalazłem nigdzie 
wiadomości od Europejskiej Agencji Kosmicznej, która jakiś 
czas temu rozpoczęła rekrutację na stanowisko astronauty. 
Bo teraz biorą ich właściwie z łapanki. Nawet nie trzeba być 
zwinnym jak Tarzan. Zatrudniają też niepełnosprawnych. Mam 
nadzieję, że nie wykluczają osób z nadwagą, bowiem poważnie 
rozważam udział w naborze. Bo wyznam Państwu w tajemnicy, 
że zawsze marzyłem o tym, by znaleźć się choć raz w życiu 
w prawdziwym stanie nieważkości. 
To by był naprawdę kosmos!  

Ja chcę w kosmos!au
to

r: 
To

m
as

z N
at

ka
ni

ec

ZAKRĘCONE
Przekąska z ciasta półfrancuskiego
z nadzieniem serowo-oliwkowym



ZAKRĘCONE
Przekąska z ciasta półfrancuskiego
z nadzieniem serowo-oliwkowym

ZAKRĘCONE
Przekąska z ciasta półfrancuskiego
z nadzieniem serowo-oliwkowym



11 KWIETNIA 202120

materiał partnera/reklama


