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To praca dla Ciebie, jeśli: 
•  chcesz zdobyć pożądany na rynku pracy zawód (oferujemy szkolenie od podstaw podczas trzymiesięcznego okresu próbnego), 
• chciałbyś otrzymywać zwiększające się – wraz ze stażem w firmie i nowymi umiejętnościami – wynagrodzenie,
•  motywują Cię premie, dofinansowanie do wypoczynku czy pożyczki na dogodnych zasadach,
• planujesz związać się na dłuższą metę ze stabilnym pracodawcą, który dba o bezpieczeństwo pracowników.

Do Twoich obowiązków należeć będzie: 
• zapewnienie ciągłości produkcji,
• obsługa maszyn,
• wsparcie produkcji w systemie trzyzmianowym i czterobrygadowym.

Jeśli chcesz do nas dołączyć: 
• Prześlij swoje CV na adres: sinczak-e@nsk.com lub dostarcz je do siedziby firmy: Kielce ul. Jagiellońska 109, tel. 41 36 70 578
•  Aby dowiedzieć się więcej na temat zaktualizowanej Polityki prywatności dla kandydatów do pracy odwiedź:  

www.nskeurope.pl/pl/disclaimer-privacy-statement.html

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

TOKARZ AUTOMATOWY
Lokalizacja: Kielce 

Fundusz 
Świadczeń 
Socjalnych

Rozwój 
zawodowy 
i szkolenia

Premie Stabilizacja Ubezpieczenie 
Grupowe

Praca 
dla najlepszych 

marek

Klub biegaczy Płatne wakacje Bezpieczeństwo

Oto „Rzym” autorstwa ks. Witolda Kaweckiego. To trzecia książka 
tego autora, po „Tajemnicach Caravaggia” i „Toskanii, jakiej nie znacie”. 
W środku znajdziecie piękne fotografie m.in. Rzymu, Castel Gan-
dolfo, Via Appia, wnętrza wielu kościołów, muzea, obrazy, rzeźby, 
są też ilustracje. Razem z autorem schodzimy do katakumb bazyliki  
św. Agnieszki za Murami, spacerujemy uliczkami Zatybrza i idziemy 
do gospody Spirito di Vino w dawnej synagodze, poznajemy Rzym 
Rafaela, Caravaggia i Berniniego. Opowieść o Wiecznym mieście 
kończy się w Muzeach Watykańskich. 

Publikacja liczy 464 strony, format 178 x 239 mm, 
oprawa twarda z obwolutą

rzym moje miasto
 NAJPIĘKNIEJSZY PRZEWODNIK

Najpiękniejszy 

przewodnik

Ks. Witold Kawecki

WYGRAJ ALBUM RZYM moje miasto!
Zadzwoń w poniedziałek 19 września 2022 roku na antenę Radia eM Kielce pod numer 
telefonu 41 3495051 o godz. 12.15 i opowiedz dlaczego to właśnie Tobie powinniśmy prze-
kazać album Rzym moje miasto. Album wygrają dwie pierwsze osoby, które dodzwonią 
się na antenę radiową z ciekawym uzasadnieniem. Do usłyszenia! 

KONKURS!
RADIA

www.jednosc.com.pl
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Współsfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 
na lata 2018–2030 PROO
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Będzie słodko
Na kieleckim Rynku szykuje się czekoladowy 
weekend. Od 23 do 25 września stanie wie-
le straganów i stoisk. – To będzie najsłodszy 
weekend w Polsce. Przyjadą manufaktury cze-
kolady z całego kraju. Przygotowaliśmy też 
bardzo atrakcyjny program: dzieci będą mogły 
zrobić swoją tabliczkę czekolady, będzie też 

Nowe pojemniki
Choć mieszkańcy Kielc mogą w każdej chwili 
oddać elektrośmieci w punkcie przy ul. Maga-
zynowej, to jednak nie zawsze jest im po dro-
dze. Dlatego też miasto chce zwiększać liczbę 
pojemników, do których można wrzucać tego 

dekorowanie pierników, warsztaty z lukrem, 
robienie figurek z masy cukrowej i wiele in-
nych przyjemności – zachęca Izabela Augustyn 
z agencji eventowej We Form. Dodatkowo 
pierwszego dnia akcji będzie można oddać 
krew. Każdy, kto się na to zdecyduje, otrzyma 
dużą torbę słodyczy.  /wd/

Oni zbudują S74 
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor zaprojektuje i zbuduje odcinek drogi S74 przez Kiel-
ce. Zwycięska oferta opiewa na kwotę 713,4 miliona złotych. W ramach prac powstaną m.in. dwa 
tunele drogowe. Nowy odcinek o długości około pięciu kilometrów połączy węzeł Kielce Zachód 
(usytuowany w ciągu drogi ekspresowej S7) z węzłem Bocianek, stanowiącym część odcinka drogi 
S74, który łączy Kielce z Cedzyną. Po oddaniu do użytku nowa trasa powinna całkowicie oddzielić 
ruch tranzytowy od lokalnego, głównie dzięki tunelom. Trasę będzie można pokonać w około trzy 
minuty. Dłuższy z tuneli, mniej więcej półkilometrowy, planowany jest niedaleko bloków między 
ulicami Klonową a Warszawską.  /mł/

Parking zarabia
Opłaty za parkowanie przy Suzuki Arenie za-
częły obowiązywać w drugiej połowie sierp-
nia bieżącego roku. Choć na co dzień teren 
wydaje się świecić pustkami, dyrektor MOSiR 
zapewnia, że zainteresowanych postojem 
w tym miejscu nie brakuje. – Wyniki finanso-
we z pierwszego tygodnia funkcjonowania 

płatnego parkingu spełniają zarówno nasze 
oczekiwania, jak i firmy, która dzierżawi teren. 
Zakładaliśmy, że rozwiązanie przyniesie MOSiR 
dochody w wysokości dwustu tysięcy złotych 
rocznie i wszystko wskazuje na to, że tak się 
stanie – zapewnia Przemysław Chmiel. Każda 

Wysoka jakość Wysoka jakość 
w najlepszej ceniew najlepszej cenie

OKNA•DRZWI•ROLETKI•BRAMYOKNA•DRZWI•ROLETKI•BRAMY

Kielce ul. Wspólna 6, tel. 515 015 563, biuro@abe.kielce.pl;  www.abe.kielce.pl
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typu odpady. – Obecnie na terenie Kielc stoją 
24 pojemniki na elektrośmieci, większość przy 
pawilonach osiedlowych. Chcemy zwiększyć 
liczbę takich punktów. Do końca roku w Kiel-
cach stanie kolejnych siedem pojemników – 
mówi wiceprezydent Agata Wojda.  /wk/
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Komedia po czesku
24 września o godzinie 16 na Małej Scenie 
KCK, Teatr TeTaTeT zaprezentuje przedsta-
wienie Jakuba Zindulka „Teściowe wiecznie 
żywe”. Spektakl pełen humoru reżyseruje 

Spotkanie i wycinka
W najbliższym czasie rozpocznie się przebu-
dowa skrzyżowania ulicy Jagiellońskiej z uli-

Złocisto-krwiste wtorki
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Kielcach startuje z nową akcją. 
W ramach inicjatywy „Złocisto-krwiste wtorki” 
osoby, które zdecydują się na oddanie krwi we 
wtorek (począwszy od 13 września), otrzymają 
bilet na najbliższy domowy mecz Korony Kielce. 
– Zapotrzebowanie na krew zmienia się z dnia 

Pietraszki w centrum
W styczniu 2021 roku, dzięki pieniądzom z Sa-
morządu Województwa Świętokrzyskiego oraz 
PFRON, powstał Zakład Aktywności Zawodo-
wej Manufaktura Pietraszki. Zatrudnia 40 osób, 
wśród nich 30 z niepełnosprawnościami. ZAZ 

reklama

godzina parkowania samochodu osobowego 
przy Suzuki Arenie kosztuje 2,50 zł.  /wk/

cami Karczówkowską i Kamińskiego. Po jej 
zakończeniu znacznie łatwiejszy powinien być 
dojazd do szpitali wojewódzkiego i onkolo-
gicznego. W połowie sierpnia protestowali 
przeciwnicy wycięcia 84 drzew w okolicy 
planowanych prac. 22 sierpnia przedstawi-
ciele tej grupy rozmawiali z Bożeną Szczypiór, 
zastępcą prezydenta Kielc, złożyli też petycję. 
Pani wiceprezydent deklaruje, że dopóki po-
nownie nie spotka się z protestującymi, to 
przy ul. Karczówkowskiej firma nie rozpocz-
nie wycinki. Kolejne spotkanie ma się odbyć 
w przeciągu dwóch tygodni.  /łc/

prawdopodobnie jeszcze w tym roku uruchomi 
filię w Kielcach. – Chcemy otworzyć kawiaren-
kę przy Placu Wolności, w której chętni skosz-
tują naszych produktów. Będziemy też wysta-
wiać i sprzedawać nasze rękodzieła – mówi 
ksiądz Witold Janocha, prezes Fundacji „Gramy 
z Tobą”.  /łc/

… i plebiscyt
Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” ogłasza I Plebiscyt 
Publiczności „Wystrzałowy Kubuś!”. Wyłoni on 
najpopularniejszą aktorkę, najpopularniejszego 
aktora oraz najpopularniejsze przedstawie-
nie sezonu artystycznego 2021/22. Głosować 
można do 11 grudnia 2022 roku na kartach 
dostępnych w siedzibie teatru lub na stronie 
www.teatrkubus.pl. Brane pod uwagę będą 
następujące tytuły: „Arka czasu”, „Wróżka 
z kranu”, „Lato Muminków”, „Legendy ziemi 
świętokrzyskiej”, „Jak zostałam wiedźmą”. 30 
grudnia, podczas koncertu finałowego, laureaci 

Sezon się zaczyna…
Przedstawienie „Chodź na słówko” rozpoczę-
ło nowy sezon w Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”. 
Spektakl to zaskakująca zabawa słowami, opo-
wiadająca o poszukiwaniu własnej tożsamości 
i akceptacji siebie. Po premierze sztuki Aleksan-
dra Sapiaska, aktorka „Kubusia”, odebrała Na-
grodę im. Leona Schillera za rok 2021, przyzna-
waną przez Związek Artystów Scen Polskich. 
W tym sezonie „Kubuś” przygotuje jeszcze trzy 

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

PM
/0

1/
02

/2
02

2

na dzień. Najlepiej obserwować naszą stronę 
internetową, na której na bieżąco aktualizu-
jemy stany magazynowe – informuje Olgierd 
Oksza-Orski z RCKiK. Krew może oddać każda 
zdrowa osoba od 18. do 60. roku życia. Cen-
nym darem można się podzielić od poniedział-
ku do piątku w godzinach 7-14.  /wk/

nowe spektakle: „Cyryl, gdzie jesteś?” według 
Wiktora Woroszylskiego, „Pan Tom buduje 
dom” Stefana Themersona oraz „Ony” Marty 
Guśniowskiej.  /łc/

plebiscytu otrzymają statuetki Wystrzałowego 
Kubusia!  /łc/
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Odnów wiarę
Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia 
św. Pawła” w Kielcach zaprasza od 4 paździer-
nika do 29 listopada 2022 r. na „Wieczory Wia-
ry dla odnowy życia z Bogiem” To cykl ośmiu 
spotkań, które mają na celu odnowienie rela-
cji. - Każdy z nas otrzymał na chrzcie świętym 
wspaniały dar nowego życia. Czasami pozostaje 
on jednak jak nierozpakowany prezent. Trzeba 
na nowo odkryć ten dar, aby nim żyć. Dokonuje 
się to na drodze słuchania Słowa Bożego, które 
rodzi wiarę i prowadzi do osobistego spotkania 
z Bogiem – przypominają organizatorzy. Spotka-
nia odbywają się we wtorki po Eucharystii w go-
dzinach: 18.50 – 21.00.  /wd/

Zaszczepią lisy
Od 26 września na terenie województwa odby-
wać się będą szczepienia wolno żyjących lisów 
przeciwko wściekliźnie. Pakiety z preparatem 
zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy. Szcze-
pionka będzie zawierała szczep wirusa wściekli-
zny w ampułce zatopionej w przynęcie. Pakiety, 
ważące około 50 gramów, zostaną rozrzucane 
z samolotów i wyłożone ręcznie przez pracow-
ników Inspekcji Weterynaryjnej. Warto pamiętać 
o trzymaniu na smyczy psów oraz kotów w trak-
cie akcji i przez około dwa tygodnie po jej zakoń-
czeniu. Akcja zakończy się 30 września.  /ar/

reklama

Nowy rok akademicki Świętokrzy-
skiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Kielcach.
Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Kielcach informuje, że od października 2022 
roku rozpoczyna kolejny rok zajęć.
Zaprasza seniorów, którzy pragną zdobywać 
wiedzę, doskonalić swoje umiejętności, rozwi-
jać swoje pasje i zainteresowania – naukowe, 
artystyczne, kulturalne, sportowe i rekreacyjne 
– do wstąpienia w swoje szeregi.
Zapisy dla wszystkich chętnych odbywają się 
w każdy wtorek w godz. 10-13 przy ulicy Se-
minaryjskiej 28A w Kielcach. Tel. 41-361-00-05

reklama

Mirosław Bielański. Sztuka podejmuje temat 
drażliwych relacji między teściową a zięciem, 
synową a teściową, między matką a córką, 
młodymi małżonkami i… między samymi te-
ściowymi! W historii o charyzmatycznych ma-
musiach, które są jak ogień i woda, zagrają 

Pociągi po nowemu
Wyszukiwarka portalpasazera.pl zamieściła 
projekt rozkładu jazdy pociągów na 2023 rok. 
W województwie świętokrzyskim szykuje się 

„Krystyna” nowocześniejsza
Rozbudowaną część Uzdrowiskowego Szpi-
tala „Krystyna” otwarto w Busku-Zdroju. To 
ponad 150 dodatkowych miejsc dla pacjen-
tów. W ramach inwestycji dobudowano dwie 
kondygnacje w budynku 1 i jedną w budyn-
ku 2. Wyremontowano i zmodernizowano 
również istniejące pomieszczenia. W nowych 
pomieszczeniach znalazły miejsce m.in. od-
dział kardiologiczny wraz z salą intensywnej 
opieki oraz część do leczenia sanatoryjnego, 
a pomieszczenia dawnych piwnic zagospoda-
rowano na bibliotekę i czytelnię. Wymieniono 
instalacje, dobudowano balkony oraz wyko-
nano termomodernizację obiektu. Zakupiono 
także sprzęt medyczny, m.in. aparaty do EKG, 
systemy holterowskie, defibrylatory, zestawy 
do intubacji i wentylacji, a także elektryczne 
łóżka oraz sprzęt medyczny służący zapobie-
ganiu COVID-19.  /mł/

Radio eM Kielce
poszukuje

DZIENNIKARZA / REPORTERA

Wymagania:
• Dobry głos i dykcja
• Umiejętność tworzenia tekstów dziennikarskich
• Orientacja w bieżących wydarzeniach w regionie
• Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
• Prawo jazdy
• Mile widziane doświadczenie dziennikarskie

Oferujemy:
•  Różne formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło, staż)
• Ciekawą pracę w zgranej i dynamicznie rozwijającej się redakcji
• Przyjazną atmosferę pracy

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie (CV + demo nagrania głosu w mp3) 
na adres e-mail: rekrutacja@em.kielce.pl lub osobiście: ul. Sienkiewicza 2, 25-333 Kielce 

wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Radio eM Kielce w celu 
prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko” w terminie do 28 września 2022 r.

UWAGA! Odpowiemy tylko na wybrane oferty.

na terenie powiatu buskiego

m.in. Teresa Bielińska, Ewa Pająk oraz Łukasz 
Oleś. Przedstawienie będzie można zobaczyć 
także 25, 29 oraz 30 września.  /łc/

wiele istotnych zmian. Niektóre pociągi zmienią 
zestawienie, do Warszawy pojedzie dodatkowy 
skład, a relacja Skarżysko Kamienna-Łódź bę-
dzie obsługiwana pojazdami hybrydowymi. Od 
marca nie dojedziemy do stołecznego Dworca 
Centralnego ani Warszawa Śródmieście, za-
miast tego wysiądziemy na stacjach Warszawa 
Młynów i Warszawa Gdańska, tuż przy metrze. 
Nowy rozkład jazdy wejdzie w życie 11 grudnia 
2022 roku. Wcześniej, bo 6 listopada, czeka nas 
ostatnia korekta obowiązującego rozkładu.  /wd/
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na szczęście nowe i w pełnym standardzie, a płaciłam za nie 
600 zł co miesiąc. Pokój co prawda był o wiele mniejszy od 
poprzednich, ale to akurat mi odpowiadało – opowiada. 
Alternatywą dla wynajmu mogą być akademiki. Miejsc nie 
brakuje. – Nie zdarzyło się w ostatnich latach, że trzeba było 
komuś odmówić – zapewnia Kamil Dziewit, rzecznik Poli-
techniki Świętokrzyskiej. 
Na PŚk studenci mogą liczyć na pokoje dwuosobowe. Opłata 
za miesiąc wynosi 430 złotych. Można wynająć go także dla 
jednej osoby za 735 złotych miesięcznie. – Wszystkie nasze 
akademiki są wyremontowane i zapewniają bardzo wysoki 
standard – dodaje rzecznik.
Domy studenta oferuje także Uniwersytet Jana Kochanow-
skiego. Samodzielny pokój kosztuje od 590 do 690 złotych, 
miejsce w pokoju dwuosobowym 470 złotych, a trzyoso-
bowym 420 złotych. – Dom Studenta „Melodia”, który ma 
dwieście miejsc, wraca do użytkowania po rocznym remon-
cie – informuje Piotr Burda, rzecznik prasowy UJK.
Studenckie życie to także transport – z domu lub stancji 
na uczelnię, na imprezy czy spotkania ze znajomymi. Se-
mestralny bilet z ulgą studencką na komunikację miejską 
w Kielcach kosztuje 165 złotych w pierwszej strefie i 180 
złotych w drugiej, podmiejskiej. Opłacalne jest także po-
dróżowanie koleją – we wszystkich pociągach obowiązuje 
duża zniżka na bilety, bo aż 51 procent. 

WSZYSTKO DROŻEJE!
Większość naszych rozmówców najwięcej pieniędzy prze-
znacza – poza wynajmem – na tak zwane życie. Niestety, 
drożeje ono w szybkim tempie. – Ceny w sklepach są teraz 
absurdalne. Za takie same zakupy płacę dzisiaj o wiele więcej 
niż kilka miesięcy temu – mówi Aleksandra. Przyznaje jed-
nak, że inflacja nie dotknęła jej na tyle, aby musiała zmieniać 
swoje nawyki. 
Mniej szczęścia ma Kinga, kielczanka studiująca w Krako-
wie: – Moje zakupy podrożały, więc teraz jeszcze skrupu-

Studenci na zajęcia na kieleckich uczelniach przyjeżdżają nie 
tylko z Kielc, ale z całego województwa, a nawet z dalszych 
stron. Codzienne dojazdy mogą zabrać wiele czasu, dlatego 
żacy decydują się na wynajęcie mieszkania lub pokoju. Ile 
to kosztuje?

KĄT DO SPANIA
Według portali internetowych ceny wynajmu kawalerek 
w Kielcach zaczynają się od około 700 złotych. Nieco ta-
niej, bo od około 400 złotych, można wynająć pojedynczy 
pokój w mieszkaniu. Aleksandra, studentka Politechniki 
Świętokrzyskiej, w minionym roku wynajmowała już swoje 
trzecie lokum: – Kiedy podczas pandemii mogliśmy wrócić 
na uczelnię, szybciutko znalazłam mieszkanie, jednak nie 
wspominam tego miło. Mieszkaliśmy tam w pięć osób z ko-
tem. Cena była absurdalna – 650 zł plus co dwa miesiące po-
nad 100 zł za media. W poprzednim miejscu miałam więcej 
udogodnień, a różnica wynosiła zaledwie 50 zł. Mieszkanie, 
które zajmowałam w poprzednim roku akademickim, było 

Studia 
kosztują...

Wielkimi krokami zbliża się nowy 
rok akademicki. Od 1 października 
naukę na kieleckich uczelniach 
rozpoczną tysiące studentów. Ze 
studenckim życiem jednak wiążą się 
niemałe wydatki

reklama
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latniej wybieram to, co wkładam do koszyka. Przez pewien 
czas zrezygnowałam nawet z trzech posiłków dziennie na 
rzecz dwóch.
– W takim zwykłym dniu, w którym zrobię drobne zakupy 
i zjem coś w mieście, wydaję od 50 do nawet 100 złotych. 
Dla studenta to naprawdę sporo – dodaje Weronika z UJK. 
Kasia studiująca w Toruniu ma swój sposób na wzrost cen: 
– Mieszkamy w akademiku we trzy, więc zrzucamy się na 
zakupy, a wtedy drożyzna nie jest aż tak odczuwalna. 

WYJECHALI…
Wiele osób wyjeżdża z Kielc do innych miast na studia. 
Dlaczego się na to zdecydowali? – Zależało mi bardzo na 
jakości edukacji, a osoby kończące prawo na UJ mają naj-
większy odsetek zdawalności na aplikacje po studiach. Kra-
ków zapewnia też większe możliwości, jeśli chodzi o staże 
w kancelariach – wyjaśnia Kinga.
Bartek wybrał Warszawę: – Studiowanie dziennikarstwa 
w stolicy ułatwia nawiązywanie znajomości i znalezienie 

reklama

INFORMUJE
W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, w czwartek 22 września 
2022 roku dla wszystkich niezależnie od wieku oraz tego czy posiadają samochód czy nie 

przejazdy komunikacją miejską w Kielcach będą DARMOWE!. 
Obchodzony corocznie Dzień bez Samochodu ma wspomóc proekologiczne idee i 

zmniejszyć ilość spalin wytwarzanych przez miliony aut poruszających się po miastach.
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pracy. Kielce nie dają takich możliwości. Poza tym bywa-
łem w Warszawie przed wyborem uczelni i spodobało mi 
się miasto.
A jak wyglądają kwestie mieszkaniowe? – Im mniej wy-
najmujących, tym wyższe koszty najmu, ale za to lepsze 
warunki do nauki. Wynajmuję taki pokój i kosztuje mnie 
on – po podwyżce związanej z pandemią – tysiąc złotych. 
To i tak nie dużo. Koszty pokoju w większym mieszkaniu są 
niższe, choć i tak wzrosły w porównaniu z okresem sprzed 
kilku lat, kiedy można było znaleźć miejsce za 500 złotych 
– wyjaśnia Kinga.
– Zdecydowałem się na kawalerkę w mieście pod Warszawą, 
na którą wydawałem 1150 złotych ze wszystkimi opłatami. 
To podobny koszt, jak pokój w większym mieszkaniu bliżej 
centrum. Choć dojazdy zajmowały mi sporo czasu, to po 
powrocie miałem spokój i swobodę – podkreśla Bartek.

POMOC FINANSOWA
Publiczne uczelnie nie pozostawiają studentów samych so-
bie i przyznają trzy rodzaje stypendiów: socjalne (dla osób 
w trudnej sytuacji finansowej), dla niepełnosprawnych oraz 
stypendium rektora dla studentów z najwyższymi wynika-
mi. – Aby starać się o stypendium, trzeba złożyć wniosek 
w odpowiednim terminie – podkreśla Kamil Dziewit z Po-
litechniki Świętokrzyskiej. W minionym roku akademickim 
studenci tej uczelni mogli liczyć na 1550 złotych stypendium 
socjalnego, 600 złotych stypendium dla niepełnosprawnych 
i 1500 złotych stypendium rektora. 
W trudnych sytuacjach można liczyć także na bezzwrotną 
zapomogę. – Dużo wniosków o jej przyznanie pojawiało się 
podczas pandemii, kiedy trzeba było kupić sprzęt do nauki 
zdalnej. Często wnioskodawcy piszą o problemach zdrowot-
nych. Wiele zapomóg otrzymali także studenci z Ukrainy 
– mówi Piotr Burda, rzecznik prasowy UJK.

***
Dla wielu osób studia to najpiękniejszy okres życia – mło-
dość, a jednocześnie niezależność od rodziców. Minusem 
jest konieczność pilnowania finansów, zwłaszcza w ostatnich 
czasach. Ale to się przyda w późniejszym, dorosłym życiu. 
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Karta miejska i już!

Ciepło pod kontrolą

– Projekt jest adresowany głównie do mieszkańców Kielc, 
czyli osób, które płacą tutaj podatki, ale również do przyjezd-
nych. Oprócz atrakcji i ofert promocyjnych, skierowanych 
wyłącznie do mieszkańców, aplikacja zawiera szereg informa-
cji, które umożliwiają podróżowanie i zwiedzenie Kielc – od 
instytucji kulturalnych poprzez miejsca, w których można 
dobrze zjeść, aż po atrakcje turystyczne – informuje Michał 
Sadowski, reprezentujący projekt.
Z karty można również korzystać w wersji plastikowej. – By ją 
otrzymać, wystarczy zainstalować aplikację i złożyć wniosek 
o zatwierdzenie danej osoby jako faktycznego mieszkańca 
Kielc przez Urząd Miasta. Co ważne, trzeba zaznaczyć, że 
prosi się o wydanie karty w wersji plastikowej. Po weryfikacji 
zostanie ona dostarczona do wybranego punktu – dodaje 
Sadowski.
Dzięki karcie mieszkańcy mogą między innymi kupować 
tańsze bilety do miejskich instytucji kulturalnych, korzystać 
z darmowych wejściówek, przeglądać bieżące informacje 
dotyczące miasta oraz zasoby biblioteczne. Mają również 
dostęp do bieżących przetargów, inwestycji i zapytań, a także 
do transmisji obrad rady miasta. Aplikacja jest darmowa i do-
stępna zarówno na aparaty z systemem IOS, jak i Android. au
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Gdzie dobrze zjeść i odpocząć, gdzie się rozerwać, co zwiedzić 
i jak tam dojechać? Na te pytania mieszkańcy Kielc znajdą 
odpowiedź w bezpłatnej aplikacji „Miejska Karta Kielce”. Jej 
zainstalowanie zajmuje zaledwie kilka sekund.

Sytuacja dotycząca cen i dostępu do energii w całej Polsce 
jest… dramatyczna. Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Kielcach zaznacza jednak, że miesz-
kańcy naszego miasta nie mają powodów do niepokoju.
24 lutego br. kieleckie MPEC podjęło decyzję o szybkich 
zakupach węgla, dostępnego wtedy jeszcze w starych ce-
nach. – Określiliśmy też nowe warunki współpracy z Polską 
Grupą Górniczą, której efektem są ceny znacznie niższe od 
tych, jakie mamy dzisiaj na rynku. To daje mieszkańcom 
Kielc dwie ważne informacje. Po pierwsze, będzie ciepło. 
Po drugie, wzrost cen zatrzyma się na mniej więcej dziesię-
cioprocentowym poziomie. Jesteśmy w bardzo korzystnej 
sytuacji – zapewnia Arkadiusz Bąk, prezes MPEC.
W nadchodzącym sezonie największe pozytywne zmiany 
odczuje 10 tysięcy mieszkańców osiedla Czarnockiego. 
– Z trzech źródeł, które do tej pory były w sieci miejskiej 
MPEC, znikają kotłownie KSM. Oczywiście, będą dostar-
czały ciepło mieszkańcom spółdzielni, natomiast już nie dla 
mieszkańców osiedla Czarnockiego, które zostanie przepięte 
do elektrociepłowni z Hubalczyków. Chciałbym podkreślić, 
że współpraca z KSM–em była bardzo dobra, ale dla nas 
nadrzędnym celem jest dostarczanie energii jak najtaniej. 
Dzięki tej decyzji mieszkańcy będą płacić za ogrzewanie 
połowę mniej niż gdyby to się nie stało – dodaje prezes.

To oznacza, że mieszkańcy KSM–u będą musieli zmierzyć się 
ze znaczącymi podwyżkami za ciepło, które istotnie wpłyną 
na ich budżety. Z pewnością będą to kwoty wyższe o co 
najmniej kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt procent. 
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Doceniajmy naszych przedsiębiorców

Jak zauważa Marcin Perz, problemy przedsiębiorców mają 
związek między innymi z wysokimi cenami energii: - Z da-
nych wynika, że od stycznia tego roku do dzisiaj świętokrzy-
skie firmy zainwestowały niemal 870 milionów złotych dzięki 
wsparciu Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach. 
Takiego wyniku dotąd nie było, a przecież mierzymy się z kry-
zysem energetycznym – podkreśla.

DBAJMY O NASZE FIRMY
Jak stwierdza, warto zauważyć działalność naszych regional-
nych firm, które inwestują w województwie świętokrzyskim 
i tworzą szereg nowych miejsc pracy: - Najwyższa pora, byśmy 
zaczęli doceniać rolę świętokrzyskich firm. To one zapewniają 
stabilne wpływy dla budżetu samorządów i stabilne zatrud-
nienie dla mieszkańców regionu. Niestety miarą sukcesu 
w rozwoju gospodarczym jest ciągle pozyskanie inwestora 
zagranicznego. Ja się z tym nie zgadzam. Nikt przed naszymi 
lokalnymi firmami nie rozwija czerwonych dywanów a mimo 
to  nasze świętokrzyskie firmy inwestują najwięcej w rozwój 
gospodarczy regionu. Musimy dbać o nasze firmy, wspierać 
je, być z nich dumni, bo w bardzo wielu przypadkach są one 
obecne na rynkach zagranicznych. Świętokrzyskie firmy ze 
swoimi produktami lub usługami są najlepszymi ambasado-
rami ziemi świętokrzyskiej  – mówi Marcin Perz.
Specjalna Strefa Ekonomiczna umożliwia przedsiębiorcom 
z naszego regionu korzystanie z instrumentów ułatwiających 
im przetrwanie trudnego czasu. Jednym z nich jest zwolnienie 
podatkowe.
- To najstabilniejszy sposób wsparcia przy inwestycjach. Dla 
dużych firm jest to zwolnienie wynoszące aż 50 procent, dla 
średnich – 60, a dla mikro- i małych – aż 70 procent– wylicza 
prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach.

DOBRE MIEJSCE DO INWESTOWANIA
Takie zwiększenie wysokości ulg podatkowych dla przedsię-
biorców jest przede wszystkim z korzyścią dla naszej lokalnej 
gospodarki. Im więcej pieniędzy zostaje u przedsiębiorcy tym 
większe szanse na jego kolejne inwestycje a także zwiększenie 
płacy dla pracowników. To też ogromne zwiększenie atrak-
cyjności inwestycyjnej regionu świętokrzyskiego. Od 2022 
roku w województwie świętokrzyskim mamy możliwość 
przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców 
na poziomie najwyższym w całej Unii Europejskiej.
Jak ocenia, Województwo Świętokrzyskie jest dobrym miej-
scem do inwestowania, także dla zagranicznych firm. Marcin 

Perz odnosi się także do sprawy włoskiej firmy Cromodora 
Wheels, która zapowiedziała dużą inwestycję w Kielcach:
- Włosi obiecali ją ponad trzy lata temu, otwarcie fabryki 
miało nastąpić w przyszłym roku. Po raz kolejny przesunię-
to termin rozpoczęcia inwestycji. W maju bieżącego roku 
firma Cromodora Wheels zrezygnowała ze wsparcia ze strony 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” w wysokości 
około 117 mln zł. W między czasie firma ta zaciągnęła zobo-
wiązania finansowe wobec Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w Starachowicach. A każde przedsiębiorstwo musi spłacać 
swoje zobowiązania. W tym przypadku tak się nie stało, dla-
tego sprawa trafiła do sądu. Stąd zapewne niezadowolenie 
ze strony przedstawicieli firmy włoskiej. Wciąż liczymy, że 
ta inwestycja mimo wszystko dojdzie do skutku, bo przypo-
mnijmy, że dzięki niej miało powstać ponad dwieście miejsc 
pracy, a inwestycja sięgać 440 milionów złotych. Jako Specjal-
na Strefa Ekonomiczna „Starachowice” deklarujemy pomoc 
w realizacji tej inwestycji– wyjaśnia Perz. 

au
to

r: A
le

ks
an

dr
a 

Rę
ka

s

- Obecny rok, od chwili gdy odczuwamy konsekwencje wojny na Ukrainie, jest 
ekstremalnie trudny dla przedsiębiorców, nie tylko w naszym województwie i nie 
tylko w Polsce. Jednak, jak się okazuje, nasze firmy sporo inwestowały w ostatnim 
czasie – mówił Marcin Perz, prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice
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Już czas iść w las!
Lato powoli mija, o czym przypominają nam coraz chłodniejsze wieczory 
i poranki. Na zbliżającą się jesień nie narzekają jednak miłośnicy grzybów, 
którzy liczą na obfite zbiory. Swoje dyżury zaczynają też grzyboznawcy ze stacji 
sanitarno-epidemiologicznejau
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maślaki i kurki. Są na dosłownie na wyciągnięcie ręki… jeśli 
wiemy, gdzie szukać!
- Warto wybrać się do lasu pomiędzy Sukowem a Krano-
wem, czyli odwiedzić teren Leśnictwa Marzysz. Oprócz tego 
lasy bogate w grzyby są w okolicach Niestachowa i Góry 
Otrocz. Popularne są również Lasy Cisowskie – stwierdza 
leśnik.
Nasi czytelnicy wybierają na grzybobranie okolice Mało-
goszcza i Mójczy, a także Staszowa oraz Włoszczowy. Obfite 
zbiory zdarzają się niedaleko Zagnańska, grzybów nie bra-
kuje również w lasach, które znajdują się w dolinach rzek 
- na przykład w dolinie Nidy. Warto przeczesać też zalesione 
rejony Ponidzia, gdzie można znaleźć prawdziwe rarytasy.
Z relacji naszych czytelników wiemy także, że nie gardzicie 
kaniami, zwłaszcza usmażonymi w panierce. Gdzie znaleźć 
te przysmaki (niestety bez panierki…)?
- Kanie często rosną na śródleśnych polanach, łąkach, polach 
przy lasach. Zwykle pojawiają się przy roślinności wysokiej. 
To nie jest typowo leśny grzyb, ale oczywiście i tam go znaj-
dziemy – dodaje Paweł Kosin.

WARTO SPRAWDZIĆ
Jeśli mamy wątpliwości co do gatunku danego grzyba, mo-
żemy skorzystać z porad fachowców Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach. Prowadzą oni 
dyżury w dni powszednie od godziny 7.25 do 14, przy ul. 
Jagiellońskiej 68. Porady udzielane są także w Busku-Zdroju, 
Końskich, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku-
-Kamiennej, Sandomierzu i Starachowicach.
By zminimalizować ryzyko zerwania trującego grzyba, 
warto stosować się do kilku zasad. Początkujący grzybia-
rze podczas zbiorów powinni korzystać z atlasów albo 
specjalnych aplikacji. Warto wybierać „wyrośnięte” okazy. 
Młode owocniki bez wykształconych cech danego gatunku, 
to częsta przyczyna tragicznych pomyłek.
Co istotne, można paść ofiarą nie tylko trującego grzyba, 
ale i źle przechowywanego. Dlatego ważne, by zbierać je do 
przewiewnych opakowań – na przykład koszy wiklinowych. 
Należy unikać plastikowych toreb i wiaderek, bo w takich 
pojemnikach grzyby zaparzają się, wytwarzając szkodliwe 
substancje. 

***
Niektórzy twierdzą, że zbieranie grzybów jest naszym spor-
tem  narodowym. W tej dziedzinie rywalizować może każ-
dy z nas. Ale, jak to ze sportem bywa, trzeba się do niego 
przygotować. 

Borowiki, rydze, kanie, maślaki… Skarbów jesieni nie bra-
kuje, a jak mówią leśnicy – wrzesień to najbardziej „grzybny” 
miesiąc roku. Co i gdzie znajdziemy w naszym regionie?

MOC PRAWDZIWKÓW I RYDZÓW
Na początku września plany grzybiarzy w województwie 
świętokrzyskim pokrzyżowała pogoda. Jednak ostatnie 
opady deszczu zmieniły tę złą passę.
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- Choć pierwsze dni tego miesiąca były kompletnym „bez-
grzybiem”, to sytuację poprawiły ostatnie opady. Prognozy 
pogody pokazują nam więcej deszczu, grzybiarze mogą 
zacierać już ręce i szykować koszyki – mówi Paweł Kosin 
z Nadleśnictwa Daleszyce.
Lasy naszego regionu są bogate w dary jesieni. W woje-
wództwie świętokrzyskim znajdziemy borowiki szlachetne, 
a więc uwielbiane przez Polaków prawdziwki. Nie brakuje 
też mleczajów jodłowych i rydzów, zwykle pojawiają się też 
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Fabryka będzie, ale kiedy?

Przypomnijmy: w 2020 roku miasto ogłosiło, że włoska firma 
Cromodora Wheels zainwestuje w Kielcach blisko sto milionów 
euro i stworzy fabrykę felg aluminiowych. Zgodnie z ustale-
niami jej budowa miała ruszyć w 2021 roku, a sama produkcja 
w 2022 roku. Dzięki temu w stolicy województwa świętokrzy-
skiego przybyłoby około czterystu nowych miejsc pracy. 

WSTRZYMANA, NIE ANULOWANA
Ponieważ na działce przy ulicy Olszewskiego wciąż nic się nie 
dzieje, pojawiły się spekulacje, że firma wycofuje się z inwestycji. 
Na szczęście to nieprawda. Do kieleckich mediów dotarł list 
podpisany przez Donato Di Gilio, prezesa Cromodora Wheels. 
Czytamy w nim: „Kielecka inwestycja włoskiej grupy Cromo-
dora Wheels, działającej w branży motoryzacyjnej, nie została 
anulowana. Ze względu na kryzys makroekonomiczny, który 
negatywnie wpłynął na łańcuch dostaw sektora motoryzacyj-
nego w Europie, najpierw w wyniku pandemii, a następnie 
konfliktu zbrojnego na Ukrainie, fizyczna realizacja inwestycji 
została jedynie wstrzymana do czasu normalizacji zamówień”.
Jak się okazuje, firma już zainwestowała w Kielcach ponad 
30 mln zł, trwają też prace nad przygotowywaniem projektu 
budynku.

TRUDNA WSPÓŁPRACA
W liście firma wspomina również, że bardzo ceni sobie współ-
pracę z lokalnymi władzami, które w żaden sposób nie przyczy-
niły się do opóźnień w realizacji: „Cromodora Wheels wyraża 
uznanie dla władz lokalnych, zarówno Urzędu Miasta Kielce, 
jak i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskie-
go za fachową pomoc udzieloną w procedurach administra-
cyjnych związanych z realizacją inwestycji. (…) Cromodora 

Od momentu, w którym miasto ogłosiło, że firma Cromodora Wheels zainwestuje 
w Kielcach blisko sto milionów euro, minęły już dwa lata. Przez ten czas niewiele 
się wydarzyło na działce przy ulicy Olszewskiego. Pojawiły się pogłoski, że spółka 
zamierza wycofać się z Kielc. Sprawę wyjaśnili jej przedstawiciele

Wheels deklaruje chęć sfinalizowania inwestycji i rozpoczęcia 
produkcji w Kielcach, gdy tylko ustąpią niekorzystne warunki 
zewnętrzne, niezależne od woli i możliwość racjonalnej pro-
gnozy Grupy”.
Jednocześnie spółka negatywnie wypowiedziała się o współpra-
cy ze Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice. Jak czytamy 
w liście, „nie możemy pozytywnie wyrazić się o współpracy 
z Zarządem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice, któ-
ra była dla nas ogromnym rozczarowaniem, ponieważ naszym 
zdaniem nie wykonano żadnej istotnej z usług otoczenia bizne-
su, które były przedmiotem podpisanej między nami umowy”.
SSE Starachowice odniosła się do tych słów. „Cromodora 
Wheels od początku (…) oczekiwała od Zarządu SSE Stara-
chowice traktowania w sposób uprzywilejowany pod wzglę-
dem finansowym w stosunku do innych przedsiębiorców od 
lat korzystających ze zwolnienia podatkowego. (…) jednym 
z podstawowych założeń specjalnych stref ekonomicznych 
jest równorzędne traktowanie wszystkich przedsiębiorców. 
Szczególne potraktowanie Cromodora Wheels byłoby nie-
dopuszczalne i krzywdzące dla innych podmiotów, mogło-
by stanowić także podstawę do podejrzeń korupcyjnych, na 
co SSE Starachowice kilkukrotnie zwracała uwagę”, czytamy 
w oświadczeniu zarządu SSE.

***
Okazuje się, że zamierzający otworzyć fabrykę felg aluminio-
wych w Kielcach przedsiębiorca jest dłużny SSE „Starachowice” 
300 tysięcy złotych, a pomiędzy podmiotami toczą się obecnie 
procesy sądowe o zapłatę. Mimo to spółka deklaruje, że nie 
zamierza kończyć współpracy z włoską firmą i jest gotowa do 
udzielania jej pomocy. 
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Nadchodzi święto jazzu 

W teatrze jak w domu

niał kierunki tego gatunku muzyki, niedościgłego wirtuoza 
trąbki. 
Ale tym razem chodziło też o uhonorowanie kogoś innego. 
– W 2018 roku zmarł Tomasz Stańko, najwybitniejszy polski 
trębacz. Mieliśmy kilka pomysłów na jego upamiętnienie. 
Pierwotnie planowaliśmy zaprosić kogoś, kto przypomni 
jego twórczość. Ostatecznie postawiliśmy na Kasię Pietrz-
ko i Tomasza Dąbrowskiego. Może to nie są spadkobiercy 
Tomasza Stańki, ale na pewno kontynuują jego filozofię ży-
ciową i podejście do muzyki – opowiada Krzysztof Zięba 
z impresariatu Kieleckiego Centrum Kultury. 
Największą gwiazdą imprezy będzie jednak Mino Cinelu, 
który wystąpi 25 września na Dużej Scenie KCK. – Jego 
dyskografia zdaje się sugerować, że co dwa tygodnie reali-
zuje nowy projekt. Jest bardzo kreatywny. Współpracował 
z muzykami wielu nurtów, między innymi Stingiem oraz 
Milesem Davisem. Davies ciepło się o nim wypowiadał, gdy 
wspólnie koncertowali w Polsce – mówi Zięba.
Inne ważne wydarzenie jazzowe odbędzie się w Kielcach  
17 listopada. Zagra sam Ron Carter, jeden z najwybitniejszych 
kontrabasistów oraz kolega Milesa Davisa z zespołu. Har-
monogram koncertów znajduje się na stronie emkielce.pl. au
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Od 22 do 25 września posłuchamy dobrego jazzu dzięki 
dwudziestej edycji Memorial To Miles Targi Kielce Jazz Fe-
stival. Gwiazdą będzie kwartet Mino Cinelu. Muzyk w prze-
szłości grał z samym Milesem Davisem. 
To jubileuszowa edycja festiwalu, który upamiętnia naj-
większego innowatora, jakiego znał jazz – Milesa Davisa. 
Człowieka, który właściwie w pojedynkę kilkukrotnie zmie-

Na przełomie września i października odbędzie się IV Kie-
lecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny. Jego tematem 
przewodnim będzie dom. 
Na zaproszenie głównego organizatora, czyli Teatru im. 
Stefana Żeromskiego, do naszego miasta przyjadą między 
innymi Magdalena Cielecka, Katarzyna Herman, Andrzej 

Chyra oraz specjalni goście z Węgier. – Chcemy sprowadzać 
do Kielc spektakle, które spodobały się w innych miastach. 
Festiwal to również debaty na bieżące tematy społeczne i kul-
turalne oraz dwa czytania sztuk teatralnych. Mottem festi-
walu będzie dom rozumiany jako sentymentalna przestrzeń 
tradycji oraz miejsce relacji międzyludzkich. Ten temat 
wybrał się właściwie sam, ponieważ w minionym sezonie 
był poruszany w wielu sztukach – mówi Marcin Zawada, 
dyrektor festiwalu. 
Od 27 września do 13 października na kieleckich deskach 
wystąpi wielu znakomitych gości. – Publiczność czeka na 
gwiazdy i one u nas będą. W spektaklu „Kruk z Tower” wy-
stąpi w fantastycznej roli Katarzyna Herman, a pokazywa-
na w KCK „Odyseja” to praktycznie same znane nazwiska. 
Specjalną troską otaczamy zagraniczne przedstawienie, 
ponieważ wiąże się ono z barierą językową. Nie trzeba od 
razu iść na kurs języka węgierskiego, aby zrozumieć sztu-
kę, ponieważ będziemy wyświetlać polskie napisy – dodaje 
Marcin Zawada.
Tegoroczną zagraniczną sztuką będzie węgierski „Kartonpa-
pa/Tata z tektury”. To historia rodziny po śmierci ojca tyra-
na. Informacje o programie festiwalu znajdują się na naszej 
stronie internetowej. 
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Wezwania zagranicznych urzędów skarbowych 
dla osób pracujących za granicą

2 sierpnia 2022 roku belgijski Urząd Skarbowy wysłał do kilku 
tysięcy Polaków , którzy pracowali w Belgii  w roku 2019 , a nie 
rozliczyli się z tamtejszym Urzędem decyzje , z których wynika 
dopłata podatkowa. Decyzje te są bardzo nie-
korzystne  dla wielu osób , ale w ponad połowie 
przypadków możliwe jest odwołanie od niej i co 
ważne zamiast   kilkuset euro podatku do za-
płacenia możemy uzyskać kilkaset euro zwrotu 
podatku.
Co istotne zarówno belgijski urząd skarbowy jak 
i pozostałe urzędy zagraniczne wysyłają całą ko-
respondencję listami zwykłymi , i czas aby złożyć 
odwołanie od decyzji lub też odpowiedzieć na 
dane pismo wyznaczają odrębne przepisy po-
datkowe danego kraju.
W najbliższym czasie , osoby pracujące w Niem-
czech , a które miały obowiązek rozliczenia po-
datkowego do końca lipca 2022 , a nie zrobiły tego, również 
otrzymają wezwania do rozliczenia i niestety , część osób które 

w latach poprzednich nie dotrzymywały terminów rozliczeń 
podatkowych zostanie ukarana karą finansową .
W przeciągu całego roku  niemiecki Urząd ,  -Familienkasse 

-  który zajmuje się wypłatą zasiłków na dzieci  
- KINDERGELD – wysyła pisma do osób po-
bierających to świadczenie . Pisma dotyczą wielu 
różnych spraw związanych z tym świadczeniem 
. Wspólnym mianownikiem ich jest , że prawie 
na każde z nich trzeba odpowiadać.
Brak odpowiedzi , może skutkować decyzją na 
zwrot wypłaconego zasiłku nawet w przypad-
kach , kiedy zasiłek się należał !!!
WAŻNYM zatem jest , aby nie lekceważyć żad-
nego pisma , które otrzymaliśmy z europejskich 
instytucji finansowych .
Zapraszamy do ponad 40 biur naszej Kancelarii 
na terenie Polski i zagranicy , w których zespół 

naszych pracowników w sposób kompetentny i rzeczowy zajmie 
się Państwa sprawami.

mecenas Krzysztof Szostak
właściciel  Kancelarii Prawno-Finansowej SIS

wiceprezes GRUPY KDF-PODATKI.pl

„SIS” Kancelaria Prawno-Finansowa 
25-334 Kielce, ul. Winnicka 24 tel.: 41 249 57 83 

 www.zwrotpodatkusis.pl
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Najważniejsze są spotkania z mieszkańcami
Kielce za granicą – mówi poseł Piotr Wawrzyk, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Parlamentarzysta podkreśla także, że tegoroczny salon był 
największy.
- Było to związane z wojną na Ukrainie. Sprzętowo uczest-
niczymy bardzo intensywnie w tym konflikcie,  walczy kara-
binek Grot, armatohaubice Krab, polskie drony są jednymi 
z najlepszych w tej wojnie. 
Wiceminister mówił także o swojej działalności dla regionu 
świętokrzyskiego
Najważniejsza jest dla mnie możliwość spotkania z wybor-
cami i rozmowy o ich bieżących sprawach. 
Ostatnio byłem w żłobku w Działoszycach, na który udało 
mi się wylobbować pieniądze w ramach Polskiego Ładu. To 
nutka satysfakcji, że udało się zrobić coś dobrego dla dzieci. 
Miasto Kielce prowadzi też remont ulicy Wojska Polskiego. 
Dzięki temu, że byłem jedynym posłem, który lobbował, 
by te pieniądze do Kielc trafiły, udało się uzyskać ponad 
sto milionów.
- Taka jest rola posła - pokazywanie potrzeb realizacji in-
westycji z pieniędzy centralnych i przekonywanie osób, 
podejmujących decyzje, że dana inwestycja jest potrzebna 
– podsumował Piotr Wawrzyk. au
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– Nie wyobrażam sobie, żeby Międzynarodowy Salon Prze-
mysłu Obronnego miał odbyć się gdzieś indziej niż w Kiel-
cach, to jest międzynarodowa wizytówka miasta, symbol, 
można powiedzieć ikona Kielc. Z tego właśnie są znane 

Poseł Piotr Wawrzyk
wiceminister spraw zagranicznych
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Jakie są najlepsze sposoby na oszczędzanie energii w domu? 
Które z nich sprawdzili już kielczanie? Przekonajcie się Państwo. 
Zapraszamy do lektury!

PRZEDE WSZYSTKIM - OGRANICZAJ
Ograniczanie sztucznego światła to jeden z najlepszych spo-
sobów na zmniejszenie rachunków za energię. Choć jest to 
oczywiście zdecydowanie prostsze w czasie letnich miesięcy, 
to i zimą można znaleźć na to metodę. Choćby urządzić swoje 
mieszkanie tak, by móc jak najdłużej korzystać ze światła dzien-
nego do czytania czy odrabiania lekcji. W takich sytuacjach 
sprawdzą się też praktyczne rolety oraz przesłony. 
Choć ograniczenie światła do pewnego stopnia jest możliwe, to 
oczywiście nie jesteśmy w stanie obyć się bez niego całkowicie. 
Dlatego warto pomyśleć o energooszczędnych żarówkach LED. 
Ich główną cechą jest to, że pobierają mniej energii elektrycznej, 
a dają w trakcie użytkowania dużo światła. Warto wiedzieć, że 
najbardziej energooszczędne żarówki nie zawierają w sobie 
szkodliwych substancji takich jak rtęć i nie emitują dwutlenku 
węgla.
Ładowarka wpięta do kontaktu, nawet gdy nie ładujemy swoje-
go telefonu, to niestety dość częsty widok. A takie zachowanie 
naraża nas na dodatkowy, zupełnie niepotrzebny pobór ener-
gii. Nawet nieużywany sprzęt podłączony do gniazdka może 
czerpać prąd. 
Kolejna istotna sprawa to redukowanie ilości energii, jaką 
pobierają nasze sprzęty domowe. Warto zorientować się, czy 
wybierane przez nasz urządzenia posiadają tryb „eko”. Dzięki 

niemu możliwy jest zdecydowanie mniejszy pobór energii 
i optymalizowanie wydajności naszego sprzętu. Czajnik, tele-
wizor, pralka, zmywarka, a nawet ekspres do kawy – w obecnych 
czasach, każdy z tych sprzętów może być eko!
Nie brakuje także, wydawałoby się zupełnie prozaicznych czyn-
ności, które w dużym stopniu mają wpływ na pobór energii 
w naszych domach. Mowa choćby o gotowaniu pod przykry-
ciem. W ten sposób ciepło nam nie umyka, skraca się więc pro-
ces gotowania, a co za tym idzie – czas w którym potrzebujemy 
energii elektrycznej, na przykład w postaci płyty indukcyjnej. 
Ale dobrym sposobem jest też całkowite zapełnianie pralki 
i zmywarki. Urządzenia te pobierają taką samą ilość prądu 
bez względu na to, jak dużo do nich włożymy. A przecież im 
mniej rzeczy w nich umieścimy, tym częściej będziemy musieli 
je uruchamiać. 
Ze statystyk wynika, że do największych pożeraczy energii na-
leży płyta indukcyjna, a także piekarnik, zmywarka i lodówka. 
Dlatego tak ważne, by w przypadku tych urządzeń wybierać 
tryb eko i gospodarować nimi jak najrozsądniej.

MIESZKAŃCY REGIONU TO WIEDZĄ
Rozsądne gospodarowanie energią to oszczędność – zgodnie 
przyznają to mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Jakie 
mają pomysły na ekologię i zmniejszenie rachunków?
- Pamiętam, aby nieużywane przeze mnie sprzęty elektryczne 
wyłączać z gniazdek. Staram się też przyzwyczajać do spędzania 
czasu w mieszkaniu przy niewielkim oświetleniu, oczywiście 
kiedy nie czytam. Dbam też o to, by żarówki były energo-
oszczędne – zdradza nam Bartek, student. Z kolei Paulina z gmi-
ny Zagnańsk mówi nam, że stara się pamiętać o wyłączaniu 
światła, gdy wychodzi do innego pokoju.
- To samo dotyczy telewizora czy radia. Czasem łapię się na tym, 
że wychodzę do innego pomieszczenia, a zostawiam zapalone 
światło, czy włączony sprzęt – zauważa.

***
Zmiana codziennych nawyków wystarczy, by przynieść ogrom-
ne korzyści. Całemu środowisku – i naszym portfelom. 

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

Oszczędzanie energii jest eko
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idą w górę. Odczuwamy to jako 
konsumenci, gdy przychodzi do zapłaty 
rachunku. Oszczędzanie energii daje 
nam szereg korzyści – począwszy od 
tych finansowych, a skończywszy na 
najważniejszych – ekologicznych
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Wietrzne atrakcje w Kielcach
Kielce

Podczas Aeropikniku na ternie Politechniki Świętokrzyskiej ode-
rwiemy się od ziemi. Wśród atrakcji będą loty balonem na uwięzi, 
symulator szybowca, prezentacja hangaru pneumatycznego, zoba-
czymy jak działa żyroskop, makiety samolotów, nietypowe latawce 
i modele na przykład rakiety wodnej.
Warto będzie zajrzeć nad Zalew Kielecki, żeby złapać „Wiatr w ża-
gle” podczas Pikniku Rodzinnego z mnóstwem atrakcji. Gwoździem 
programu będzie Święto Kolorów.
W programie Festiwalu mamy również „Zwiewny wieczór z modą, 
tańcem i makramami” na Dworcu Autobusowym i milonga z po-
kazem w Centrum Geoedukacji.

TROCHĘ SPORTU…
Uczniowie szkół ponadpodstawowych na obiektach sportowych 
Politechniki Świętokrzyskiej będą biegać i skakać z wiatrem i pod 
wiatr. Planowany jest również turniej piłki nożnej „Wysokie Loty”.
W ramach Festiwalu odbędą się zmagania o Puchar Prezydenta Kielc 
podczas Łuczniczych Zawodów Sportowych w Klubie Stella i Regaty 
Żeglarskie nad Zalewem Kieleckim.

…I EDUKACJI
„Wiatromierzenie”, „Zrób to z wiatrem…”, „Wietrzniańska podróż 
w czasie”, „Wietrzna gra”, „Ciśnienie a równowaga w przyrodzie”, 
„Z wiatrem historii przez Kielce” – to coś dla wszystkich spragnionych 
wiedzy. Warsztatowe propozycje mają Muzeum Zabawek i Zabawy, 
Centrum Geoedukacji, Energetyczne Centrum Nauki KPT i Muzeum 
Historii Kielc.
Podczas spotkania z uczniami szkół średnich prof. Marek Jóźwiak 
opowie o „Zdarzeniach ekstremalnych i ponadprzeciętnych z udzia-
łem wiatru”. Uczestnicy wykładu poznają również atrakcje w kom-
pleksie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK, takie jak rafa 
koralowa, obserwatorium astronomiczne czy mobilne laboratorium.

SPEKTAKLE I MUZYKA
Widzowie będą mogli zobaczyć „Kopciuszka” w wykonaniu Kie-
leckiego Teatru Tańca. Teatr TeTaTeT zaprasza na spektakl „Teścio-
we wiecznie żywe”, a kielecki „Kubuś” proponuje sztukę „Chodź na 
słówko”. 
Szczegóły imprez II Festiwalu Wiatru dostępne są na kielce.eu/fe-
stiwal-wiatru. 

Od 16 do 25 września na kielczan i gości naszego miasta czeka szereg imprez, które mają odczarować słynne 
powiedzenie „Wieje jak na dworcu w Kielcach”. Łącznie to 30 imprez przygotowanych przez 36 podmiotów 

współpracujących z Miastem Kielce

- Festiwal Wiatru ma przede wszystkim zintegrować mieszkańców 
naszego miasta. Obserwujemy jak chętnie kielczanie spotykają się 
na różnych wydarzeniach, dlatego zapraszamy we wrześniu dzieci, 
młodzież i dorosłych do wspólnej zabawy. Dziękuję też wszystkim 
podmiotom, które włączyły się w przygotowanie tak różnorodnych 
atrakcji – mówi prezydent Kielc Bogdan Wenta.

W KIELCACH WIATR NAM NIESTRASZNY
Festiwal jest nawiązaniem do znanego w Polsce powiedzenia – „Wieje 
jak na dworcu w Kielcach”. I choć dotyczyło Pałacu Biskupów Kra-
kowskich to przylgnęło do dworca.
Warto zaznaczyć, że nie potwierdziły tego badania przeprowadzone 
przez naukowców Politechniki Świętokrzyskiej w ramach ubiegło-
rocznej edycji Festiwalu. Z opracowanej „Kieleckiej mapy wiatru” 
wynika, że najmocniej wiało na kampusie Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego i właśnie Politechniki.
- W tym roku naukowcy ponownie sprawdzą, gdzie w naszym mieście 
możemy spodziewać się najsilniejszych podmuchów wiatru. „Wietrz-
na mapa Kielc” będzie służyła także przy planowaniu zabudowy w na-
szym mieście, tak aby nie zaburzać korytarzy powietrznych– mówi 
Dariusz Detka, dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji 
Społecznej Urzędu Miasta Kielce.
Naukowcy zmierzą siłę wiatru przede wszystkim w tych samych 
punktach co przed rokiem, ale na mapie pojawią się również nowe 
punkty. 

PIKNIKI I WYSTAWY
- 30 różnorodnych imprez kierujemy do każdej grupy wiekowej, 
od najmłodszych po seniorów. Czekają nas loty balonem na uwięzi, 
kąpiel w kolorowych proszkach holi, spektakularne latawce, zawo-
dy sportowe, wietrzna gra na Wietrzni, spektakle, koncerty i spacer 
historyczny – informuje Iwona Sabat, kierownik Biura Promocji 
i Współpracy z Zagranicą. 
Już pierwszego dnia Festiwalu nietypowo prezentowane fotografie bę-
dzie można podziwiać w Ogrodzie Botanicznym na wystawie „Trochę 
przyjemności”. W Punkcie Promocji Kielc zobaczymy piękne makra-
my. Z kolei w Teatrze Lalki i Aktora Kubuś chętni będą mogli zrobić 
sobie zdjęcie z Malutką Czarownicą, Babą Jagą Agą, złą czarownicą 
Wojewodzianką czy Córką Króla Wiatrów. Wszystkie prezentowa-
ne na ekspozycji lalki „wyleciały” z pracowni plastycznej „Kubusia”.

Pokaz tanga argentyńskiego będzie można zobaczyć w Centrum Geoedukacji. Na zdjęciu z tan-
cerzami Świętokrzyskiego  Stowarzyszenie Tanga Argentyńskiego „El Viento” prezydent Kielc 
Bogdan Wenta, dyr. Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta 
Kielce Dariusz Detka i kierownik Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą Iwona Sabat. 

Tancerzy ze Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Tańca Argentyńskiego „El Viento” będzie moż-
na zobaczyć podczas wieczory „Tango - tańcz, kochaj, żyj” w Centrum Geoedukacji.
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