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Współsfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 
na lata 2018–2030 PROO

reklama

SZYCIE KOŁDER •PRANIE PIERZA
z materiałów własnych i powierzonych przez klienta

Z Klienta starych pierzyn,
 kołder, poduszek szyjemy 

nowe kołdry, poduszki

Kołdra puchowa zastąpi, drogie ogrzewanie domu

ul. Sikorskiego 20d, (os. Na Stoku), 25-434 Kielce (vis a vis Kaufland)
czynne  pn-pt 9-17, sob 9-14

 tel.41 345-27-93, 534 222 122,  biuro@koldrex.pl

Gra w nas country 
Trzydziestego września przypada VIII Polski 
Dzień Muzyki Country. W całym kraju organi-
zowane są różnego rodzaju spotkania. Dlatego 
26 września o godzinie 18 w sali koncertowej 
naszego radia wystąpi zespół Wheels of Steel 
Band oraz Karolina Jastrzębska. – Ideą tego 
wydarzenia jest szerzenie muzyki i kultury co-

Misyjny Synod Dzieci
Za nami Misyjny Synod Dzieci, który odbył 
się w ramach trwającego jubileuszu stule-
cia Dzieła Misyjnego Dzieci. Spotkanie miało 

untry wśród polskich fanów. Chcemy dzielić się 
swoją pasją i pozyskiwać nowych słuchaczy. 
Zapraszamy do wspólnego celebrowania na-
szego ulubionego gatunku – zachęca Michał 
Tokarski, organizator koncertu. Będzie on w ca-
łości transmitowany na naszej antenie.  /łc/

miejsce w kampusie Uniwersytetu Kardynała 
Stefa Wyszyńskiego w Warszawie. Uczest-
niczył w nim biskup kielecki Jan Piotrowski, 
przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. 
Misji. Synod zakończyła Koronka do Bożego 
Miłosierdzia, poprowadzona przez księdza 
biskupa Piotrowskiego. – Kochani mali misjo-
narze, posyłam was w imię Chrystusa, aby-
ście byli Jego świadkami każdego dnia. Niech 
towarzyszy wam Boże błogosławieństwo 
– mówił do zebranych. Naszą diecezję repre-
zentowały dwie parafie: Wolica-Tokarnia oraz 

Kolejne utrudnienia
Dwudziestego drugiego września pojawiły się w Kielcach kolejne utrudnienia dla kierowców.  
– Wyłączono skrajny prawy pas ruchu oraz chodnik na IX Wieków Kielc, na odcinku pomiędzy Win-
nicką i Źródłową. Z alei IX Wieków Kielc w ulicę Źródłową można skręcić w prawo tylko ze środ-
kowego pasa. Piesi powinni poruszać się ulicami Winnicką i Jarońskich. Nie skorzystają natomiast 
z przejścia dla pieszych przez aleję IX Wieków Kielc po zachodniej stronie skrzyżowania z ulicami 
Źródłową i Solidarności – informuje Jarosław Skrzydło, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg 
w Kielcach. Prace mają związek z budową ścieżki dla rowerów. Zmiany będą obowiązywać przez 
mniej więcej miesiąc.  /wk/

Antoś wygrał
Po trzech latach postępowań sądowych zosta-
ła podpisana ugoda dotycząca błędu medycz-
nego popełnionego podczas przyjmowania 
porodu w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdro-

wotnej w Starachowicach. To porozumienie 
rekordowe w skali Polski. Przypomnijmy, że 
postępowanie, które rozpoczęło się w grud-
niu 2019 roku przed Sądem Okręgowym 
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Chełmce. – W czasie spotkania dzieliliśmy się 
tym, co dla misji robią dzieci. Zastanawialiśmy 
się także, jak bardziej można ożywić ducha 
misyjnego w lokalnych wspólnotach Kościoła 
– mówi ks. Łukasz Zygmunt, dyrektor Misyjne-
go Dzieła Diecezji Kieleckiej.  /mł/
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Oj, zapłaci…
Słono za swój pospiech zapłaci kierowca, któ-
ry przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 

Ulice po nowemu
Kieleccy radni wyrazili zgodę na zmianę na-
zwy ulicy Szybowcowej na Pilotów oraz 
nadanie nazwy Dywizjonu 303 ulicy Nowo-
szybowcowej, usytuowanej między ulicami 
Radomską i Warszawską. Pierwsza zmiana 
jest podyktowana koniecznością uporządko-
wania numeracji posesji, z kolei druga nawią-
zuje tematycznie do istniejących w tym rejonie 

ulic oraz ma uczcić zasługi sławnej jednostki 
Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. 
Obie uchwały wejdą w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego, czyli 
z pewnością jeszcze w tym roku.  /wk/

Ktokolwiek widział…
Kielecki restaurator Maksymilian M. w kwietniu 
tego roku nie stawił się w więzieniu, by odbyć 
karę roku pozbawienia wolności. Na razie szu-
kają go świętokrzyscy policjanci, ale już wkrót-
ce w poszukiwania włączą się funkcjonariusze 
z całego kraju. – Maksymilian M. został skaza-
ny za dwa przestępstwa: uporczywego nękania 
oraz zniszczenia mienia. Za to pierwsze sąd wy-
mierzył mu karę trzech miesięcy, zaś za drugie 
dziewięciu miesięcy. W sumie jego wyrok to rok 
więzienia – mówi Jan Klocek, rzecznik prasowy 
Sądu Okręgowego w Kielcach. Maksymilian M. 

Kodowali z Gigantami
W tym roku po raz jedenasty dzieci i młodzież 
mogły wziąć udział w kursie programowania. 
„Koduj z Gigantami” to cykl bezpłatnych warsz-
tatów, na których można się było go nauczyć 
oraz poznać nowe rozwiązania technologiczne. 
W tym roku tematem przewodnim zostało cy-

Jest ciepło!
Choć temperatury w ciągu dnia stale przekra-
czają dziesięć stopni Celsjusza, w przedostat-
nim tygodniu września do wielu kieleckich 
mieszkań popłynęło już ciepło. „Biorąc pod 
uwagę sytuację pogodową oraz liczne prośby 
mieszkańców, podjęliśmy decyzję o włączeniu 
dostaw ciepła dla naszych Osiedli: Zagórska 
Południe, Zagórska Północ i Sandomierskie 
oraz odbiorców indywidualnych z naszych 
kotłowni znajdujących się przy ulicy Szcze-
cińskiej i Żniwnej”, czytamy w komunikacie 

berbezpieczeństwo, a uczestnicy zdobyli wie-
dzę na ten temat, świetnie się przy tym bawiąc. 
Program zakładał poznanie podstaw jednego 
z języków programowania, stworzenie własnej 
gry komputerowej oraz aplikacji mobilnej. Zo-
stał dopasowany również do osób, które po raz 
pierwszy próbowały programowania. Warszta-
ty zakończyły się 24 września.  /ks/

był rzecznikiem komitetu referendalnego na 
rzecz odwołania prezydenta Kielc Wojciecha 
Lubawskiego. Prowadził restaurację Bohomass 
Lab przy ulicy Kapitulnej.  /ar/

reklama

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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w Kielcach, dotyczyło zdarzenia z 2015 roku. 
Wówczas na oddział ginekologiczno-położni-
czy starachowickiego szpitala trafiła Zuzanna  
Plewińska. Urodziła synka Antosia, ale oka-
zało się, że chłopiec ma padaczkę lekoopor-
ną i porażenie mózgowe czterokończynowe. 
Rodzice chłopca zarzucili szpitalowi, że stan 
ich dziecka to skutek błędów popełnionych 
przez lekarzy przyjmujących poród. Ostatecz-
nie w lipcu 2021 roku strony podjęły rozmo-
wy ugodowe, zakończone porozumieniem 
zawartym kilka tygodni temu. PZOZ wypłacił 
rodzinie Antosia odszkodowanie, jednak ze 
względu na klauzulę poufności jego wysokość 
nie może zostać ujawniona.  /mł/

Będzie fabryka!
Na profilu facebookowym radnego Macieja 
Burszteina, który na co dzień zarządza firmą For-
master, pojawiła się informacja, że spółka planu-
je otwarcie kolejnej fabryki: „(…) już mogę się 
pochwalić, że mój wyjazd związany jest z kolej-
ną fabryką Formaster, która najpewniej powsta-
nie w moich ukochanych Kielcach”. Przypomnij-
my, że Formaster to regionalna, rodzinna firma, 
która zatrudnia ponad 380 osób. Specjalizuje się 
w produkcji urządzeń i akcesoriów do filtrowania 
wody, przechowywania żywności oraz podgrze-
wania powietrza. Otwarcie kolejnej fabryki ozna-
czałoby nowe miejsca pracy dla kielczan.  /wk/ 

Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Gorące 
kaloryfery mają też mieszkańcy ze Świętokrzy-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bocianek.  /wk/
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Do domu czy do teatru?
Już 27 września w Teatrze im. Stefana Żerom-
skiego w Kielcach rozpocznie się IV Kielecki Mię-
dzynarodowy Festiwal Teatralny. Wydarzenie 
zainauguruje spektakl „Kruk z Tower” z Kata-
rzyną Herman. Na kieleckiej scenie zaprezento-
wane zostaną przedstawienia, których tematem 
przewodnim jest dom rozumiany jako miejsce 
relacji międzyludzkich. Najciekawiej zapowiada 
się spektakl warszawskiego Teatru Nowego – 
9 października w KCK będzie można zobaczyć 
„Odyseję. Historię dla Hollywoodu”, wyreżyse-
rowaną przez Krzysztofa Warlikowskiego. Pełen 
program na emkielce.pl.  /łc/

60 km i przed przejściem dla pieszych wy-
przedzał kilka samochodów. 35–letni miesz-
kaniec Staszowa swoją niebezpieczną jazdę 
zakończył… kolizją z radiowozem. Mężczyzna 
zwrócił na siebie uwagę policjantów, jadąc 
w obszarze zabudowanym aż 112 km/h. Funk-
cjonariusze ruszyli za nim, a gdy zablokowa-
li piratowi drogę, ten gwałtownie ruszył i… 
uderzył w policyjny radiowóz. Po zatrzymaniu 
szalony kierowca został ukarany rekordowym 
mandatem w wysokości 8200 złotych oraz 55 
punktami karnymi. (Więcej - str. 10)  /ar/

ISKRA 
Centrum Narzędzi Specjalnych sp. z o.o. w Kielcach

operator obróbki metali:

 tokarz, szlifierz, frezer
Jeżeli chcesz:

•  Podnosić swoje wynagrodzenie wraz ze zdobywanymi kwalifikacjami 
zawodowymi;

•  Związać się z producentem narzędzi o ponad stuletniej tradycji, który 
bezpieczeństwo stawia na pierwszym miejscu i bezwzględnie przestrzega 
prawa pracownicze. 

Jeżeli oferujesz:
•  Wykształcenie minimum zawodowe zaangażowanie i chęć dłuższego związania 

się z pracodawcą
Złóż do nas swoje CV : 

•   bezpośrednio w siedzibie firmy: 25-734 Kielce, ul. Mielczarskiego 35 
lub na adres e-mailowy: Winter-g@cns-pl.eu 
Kontakt telefoniczny 41 36 70 454.

Zapewniamy szkolenie zawodowe.

zatrudni osoby na stanowisko:

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ISKRA 
CNS sp. z o .o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko, jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji.”
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morządu. Zresztą urząd starał się o ich dofinansowanie ze-
wnętrzne. Niestety – bez powodzenia. Postanowiliśmy więc 
to kontynuować – wyjaśnia wiceprezydent.
- Jeśli chodzi o zazielenienie rynku, to w ostatnich latach bar-
dzo dużo mówiło się o tym, że o ile to miejsce funkcjonalnie 
i przestrzennie zmieniło się na plus to jednak szczególnie latem 
bardzo potrzebne są drzewa. Zabetonowanych kilkanaście lat 
temu miejsc w całej Polsce jest bardzo dużo. Dzisiaj nawet 
nie chodzi o to, żeby odwracać tę tendencję, tylko uzupełnić 
te projekty o elementy, o których wówczas się nie myślało, 
gdyż przede wszystkim nie było takiej świadomości zmian 
klimatycznych – zaznacza i dodaje, że rewitalizacja skweru 
przed synagogą to z kolei część większego projektu, w ramach 
którego miasto planuje na nowo zagospodarować budynek 
zlokalizowany przy al. IX Wieków Kielc i Warszawskiej. 

CO Z PARKIEM I DOLINĄ?
Nieco mniej optymistycznie wygląda sprawa Parku Miejskie-
go i Doliny Silnicy. O ich rewitalizacji w Kielcach mówi się 
już co najmniej kilka lat.

W ramach zielonej rewitalizacji zabytkowego śródmieścia 
Kielc, swoje oblicze ma zmienić przede wszystkim rynek, ale 
również skwer Ireny Sendlerowej, ulica Bodzentyńska z placem 
św. Wojciecha oraz teren przed dawną synagogą. Wspomniany 
projekt opiewa na kwotę 23 mln zł, z czego 90 procent to dofi-
nansowanie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych 
Polski Ład.

BODZENTYŃSKA NA PIERWSZY OGIEŃ
W lipcu miasto podpisało umowę z wykonawcą inwestycji. 
Pierwsze prace mają ruszyć jeszcze w tym roku.
- Na trzy z czterech inicjatyw potrzebne jest przygotowanie 
technicznej dokumentacji projektów budowlanych. Wykonaw-
ca ma na to pięć miesięcy. Jedno miejsce, a mam na myśli ulicę 
Bodzentyńską, posiada już taki projekt i właśnie dlatego jest to 
inwestycja, od której zaczniemy zieloną rewitalizację. Według 
wstępnego harmonogramu prace powinny ruszyć już w grud-
niu bieżącego roku – mówi wiceprezydent Agata Wojda.
Jak zaznacza nasza rozmówczyni, roboty nie powinny wiązać 
się z wielkimi utrudnieniami dla kierowców, gdyż inwestycja 
nie ingeruje w samą ulicę, a skupia się przede wszystkim na 
okolicy.
- Ten projekt polega głównie na zmianie przestrzeni wokół 
ulicy Bodzentyńskiej. Pojawią się tam liczne elementy ma-
łej architektury służące do wypoczynku oraz dużo zieleni  
– dodaje Wojda.
Po uzyskaniu pozostałych dokumentów, w Kielcach rozpoczną 
się prace przy rewitalizacji skweru Ireny Sendlerowej, terenu 
przed dawną synagogą oraz rynku. Z jednym zastrzeżeniem:
- By nie tracić sezonu wakacyjnego i nie zabierać mieszkań-
com możliwości korzystania z ogródków gastronomicznych, 
prace na płycie rynku będą mogły ruszyć nie wcześniej niż 
we wrześniu przyszłego roku – wyjaśnia nasza rozmówczyni.

NAGŁA DECYZJA CZY KONTYNUACJA?
Władze miasta tłumaczą, że zielona rewitalizacja nie wzięła 
się znikąd. Całość została zapoczątkowana w poprzednich 
kadencjach i z racji, że była słuszna, zdecydowano o jej kon-
tynuacji gdy tylko nadarzyła się okazja.
- Te cztery inwestycje to nie jest nagły pomysł. Dwie z nich: 
skwer Sendlerowej i ulica Bodzentyńska są projektami, które 
funkcjonowały już w poprzedniej kadencji kieleckiego sa-

Zielona rewitalizacja zabytkowego 
śródmieścia Kielc ruszy jeszcze 
w tym roku. Miasto planuje również 
stworzenie woonerfów.  
A co z czekającymi od lat na 
odrodzenie Parkiem Miejskim 
oraz Doliną Silnicy? Ich przyszłość 
z jednej strony wydaje się pewna, 
z drugiej – jest nieokreślona w czasie

Kielce grają w zielone
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- Park Miejski i Dolina Silnicy mają zagwarantowane dofi-
nansowanie w ramach kolejnej perspektywy programów eu-
ropejskich. Przypomnę, że te projekty są wpisane w program 

reklama

INFORMUJE
Od soboty 24 września 2022 roku na wniosek Gminy Miedziana Góra  zmianie ulegają 

godziny kursowania autobusów podmiejskiej linii 9 w dni robocze oraz linii 106 w  
dni robocze, soboty i niedziele. Prosimy o zapoznanie się ze zmienionymi godzinami 

odjazdów.
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kontraktowy województwa świętokrzyskiego, a to oznacza, 
że mogą liczyć na pieniądze – mówi Agata Wojda.
- Oczywiście pojawiają się pytania o termin – sami obser-
wujemy dynamikę sytuacji. Wiemy, że zarząd województwa 
właśnie negocjuje z Komisją Europejską. Jesteśmy spokojni 
o te projekty, ponieważ priorytety komisji również dotyczą 
zieleni, natomiast pod znakiem zapytania jest termin. Pra-
cujemy tak, jakby te środki miały być w perspektywie dość 
bliskiej, ale czasem patrzymy z niepokojem na to, co dzieje 
się wokół środków unijnych. Staramy się jednak być optymi-
stami – kwituje wiceprezydent.
Przypomnijmy, że dwa lata temu w Kielcach mówiło się 
o pierwszym etapie rewitalizacji Parku Miejskiego. 
– Wówczas został wykonany przegląd zieleni, co wiązało się 
także z wycinką drzew. Jeśli chodzi o Dolinę Silnicy również 
prowadzimy działania przygotowawcze. Jesteśmy po szero-
kich konsultacjach. W przyszłym roku chcemy pracować nad 
przygotowaniem projektu budowlanego, żeby wszystkie do-
kumenty mieć w przysłowiowej szufladzie i być przygotowa-
nym na uruchomienie środków – dodaje Wojda.

WOONERFY W KIELCACH?
Na tym jednak nie koniec zielonych inicjatyw. Do tegorocznej 
edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego został bowiem 
zgłoszony woonerf. Ten miałby powstać na ulicy Hipotecznej.
- Woonerfy co do idei nie mają być ulicami zamkniętymi dla 
ruchu samochodowego, ale powinny uspokajać ten ruch: auta 
będą tu jeździć znacznie wolniej. Wymusi  to nie tylko znak 
ograniczenia prędkości, ale również naturalne przeszkody. 
Dzięki temu, że trochę ogranicza się miejsce na ulicę, odzy-
skuje się przestrzeń na przykład na ogródki gastronomiczne 
– wyjaśnia nasza rozmówczyni.
Niebawem miasto planuje również ogłosić konkurs archi-
tektoniczny na zaaranżowanie ulicy Staszica pod woonerf. 

***
Jak więc widać -  nadszedł czas na zielone zmiany. Miejmy 
nadzieję, że na wszystkie znajdą się pieniądze, a kielczanie 
zaakceptują rewitalizacyjne koncepcje kieleckiego Ratusza. 

Kielce grają w zielone
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Głosujemy!

Festiwal pełen pięknych roślin 

po przywrócenie kapeli wygrywającej hejnały z kieleckiej 
wieży katedralnej.
Przypomnijmy, że w tym roku na Kielecki Budżet Obywa-
telski przeznaczono w sumie osiem milionów złotych. Pro-
jekty były zgłaszane w czterech kategoriach: inwestycyjne 
duże, inwestycyjne małe, zielone i nieinwestycyjne. Lista 
tych dopuszczonych do głosowania została opublikowana 
przez władze miasta 22 września, a samo głosowanie ruszyło 
dzień później.
Podobnie jak w ubiegłym roku odbywa się ono wyłącznie 
poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie inter-
netowej: www.bo.kielce.eu. By go wypełnić wymagane jest 
podanie numeru telefonu komórkowego, na który zostanie 
wysłany SMS z kodem weryfikacyjnym. Każdy numer tele-
fonu może być użyty tylko raz.
W ramach jednego głosu spośród wszystkich propozycji 
mieszkaniec może wybrać jeden projekt inwestycyjny duży, 
dwa projekty zielone, trzy projekty inwestycyjne małe oraz 
cztery projekty nieinwestycyjne. 
Osobom, które nie mają dostępu do Internetu lub telefonu 
komórkowego miasto oferuje pomoc i zachęca do wizy-
ty w specjalnie przygotowanych punktach stacjonarnych. 
Wśród nich jest między innymi Urząd Miasta przy ulicy 
Strycharskiej, ale również miejskie kluby seniora. Wyniki 
głosowania zostaną opublikowane do 13 października. 
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Dwudziestego trzeciego września ruszyło głosowanie na 
projekty zgłoszone do tegorocznej edycji Kieleckiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. To łącznie około 130 różnorodnych 
propozycji – od woonerfów, przez lodówki pełne dobra, 

Wnętrza pełne zieleni, kwiatów i roślin z roku na rok zyskują 
na popularności. Nic więc dziwnego, że w Kielcach już po 
raz czwarty odbędzie się uwielbiany przez kielczan festi-
wal, podczas którego mieszkańcy będą mogli zaopatrzyć 
się w nietuzinkowe rośliny w okazyjnych cenach.
Impreza rozpocznie się w sobotę (24 września) i potrwa do 
niedzieli (25 września). Tym razem rośliny opanują Targi 
Kielce (hala B).
„Tradycyjnie szykujemy nowe odmiany, które przesyłacie 
nam w swoich propozycjach oraz te, które sami dla was 
wyselekcjonowaliśmy. Zmieniamy też ofertę doniczek na 
nowe wzory, dodajemy literaturę dla początkujących i trochę 
gadżetów dla pasjonatów”, czytamy w opisie.
W zielonym raju mieszkańcy i przyjezdni, mali i duzi, ge-
neralnie wszyscy miłośnicy ogrodnictwa będą mogli nie 
tylko podziwiać oraz zakupić wyjątkowe rośliny, ale rów-
nież zaopatrzyć się między innymi w eko nawozy, środki do 
ochrony kwiatów, doniczki i inne gadżety.
Jak czytamy na stronie organizatora, oferowane na festiwalu 
rośliny pochodzą prosto z hodowli, dzięki czemu ich jakość 
przewyższa tę z marketów. 
Ceny zaczynają się już od pięciu złotych. Za kwiaty można 
płacić zarówno gotówką, jak i kartą oraz BLIK-iem. Wstęp 
na wydarzenie jest bezpłatny.

Harmonogram:
24 września (sobota) - 8:00-20:00
25 września (niedziela) - 10:00-18:00
Oprócz Kielc, tegorocznej jesieni festiwal roślin zagości rów-
nież między innymi w Olsztynie, Krakowie, Wrocławiu, Lu-
blinie, Łodzi, Katowicach, Warszawie, Poznaniu i Tarnowie. 
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„ŚWIĘTOKRZYSKIE DLA UKRAINY” 
 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PRZEZNACZYŁ PONAD 21 MILINÓW ZŁOTYCH. 
KILKASET OSÓB NA PIKNIKACH INTEGRACYJNYCH I NIEZWYKŁA ATMOSFERA

    

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

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

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

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

oraz na stronie www.swietokrzyskie.pro

Projekt jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. 

Projekt “Świętokrzyskie dla Ukrainy”, realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Liderem projektu jest 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Partnerami projektu są:  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Miasto Kielce, Powiat kielecki, Powiat 

skarżyski, Powiat starachowicki, Powiat włoszczowski. Okres realizacji Projektu, od 24 lutego 2022 do 30 czerwca 2023. 15
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Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował w lipcu 
2022 roku o realizacji projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” 
adresowanego do obywateli Ukrainy, którzy na terenie na-
szego województwa znaleźli schronienie w związku z agresją 
Rosji. Ten pomysł okazał się przysłowiowym strzałem w dzie-
siątkę, co pokazały pikniki intergracyjne w Parku Etnogra-
ficznym w Tokarni oraz w Skarżysku - Kamiennej. Atmosfera 
była niesamowita, a goście z Ukrainy ciągle podkreślali wielką 
pomoc ze strony Polaków i mieszkańców Świętokrzyskiego. 

W pikniku w Tokarni wzięli udział goście z Ukrainy, którzy na 
terenie naszego województwa znaleźli schronienie w związku 
z agresją Rosji na ich kraj, a także mieszkańcy naszego re-
gionu. Celem imprezy była integracja obywateli Ukrainy ze 
społecznością województwa, a także możliwość prezentacji 
kultury i dziedzictwa naszego regionu. Był szereg atrakcji dla 
dorosłych i dzieci, między innymi konkursy, pokazy taneczne, 
zabawy oraz bezpłatna strefa gastronomiczna z pysznymi 
pierogami oraz chlebem ze smalcem.

- To wydarzenie integracyjne pozwalające poznać się nawza-
jem, swoją kulturę, zwyczaje. Tego typu imprezy służą zawie-
raniu przyjaźni i budowaniu empatii – mówiła wicemarszałek 
Renata Janik. 

Podczas pikniku odbyły się występy artystyczne lokalnych 
artystów oraz zespołów dzieci z Ukrainy. Gwiazdą wydarzenia 
był zespół Taraka, łączący kulturę polską oraz ukraińską a jest 
znany z utworu „Podaj rękę Ukrainie” oraz Amelia Aniso-
vych dziewczynka, która śpiewała piosenkę „Mam tę moc” 
w schronie w Kijowie. Wykonanie,  gdy tylko pojawiło się 
na youtubie, stało się bardzo szybko niezwykłym symbolem 
walki z wrogiem. 

- Ta piosenka to ogromne przeżycie zarówno dla mieszkań-
ców Ukrainy, jak i dla mieszkańców naszego regionu. Mam 
nadzieję, że mimo tych trudnych, traumatycznych przeżyć 
uchodźcy zapomną choć na chwilę o problemach i przeżyją 
kilka radosnych godzin w pięknej Tokarni – podsumowała 
imprezę w Tokarni Renata Janik.

Piknik w Skarżysku-Kamiennej odbył się w niedzielę 18 wrze-
śnia. Na placu na osiedlu Dolna Kamienna na uczestników 
czekało wiele atrakcji.  Wszystkie były bezpłatne. Na najmłod-
szych czekały dmuchane zjeżdżalnie, zabawy i animacje, ma-
lowanie buzi, kolorowych tatuaży i plecenie warkoczyków, 
a także darmowe przejażdżki konne i quadami, lody , wata 
cukrowa i regionalne przysmaki. Na scenie wystąpiły dzieci 
ze Szkoły Podstawowej numer 8, oraz ich przyjaciele z Ukra-
iny. Rozdawano też sadzonki drzew. Jako gwiazda pikniku 
koncert dała popularna wokalistka z Ukrainy  Ana Danch.

W obu piknikach wzięło udział ponad tysiąc osób a w sumie 
projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy” obejmuje już wsparciem 
kilka tysięcy gości z Ukrainy. Bardzo zadowolony jest ze sku-
teczności akcji Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
Andrzej Bętkowski. 

-Atmosfera jaka panowała podczas pikników pokazuje, że 
podjęliśmy przygotowując ten projekt dobrą decyzję. Bardzo 
się cieszę, że mieszkańcy naszego regionu tak sympatycznie 
przyjęli gości z Ukrainy. Nie mniejsza radość z tego, że nasi 
uchodźcy świetnie u nas sobie radzą, znakomicie się asymi-
lują. Było mi bardzo miło, kiedy wiele osób podkreślało jak 
ważna jest pomoc jaką dostają z naszego projektu. Wsparcie 
w urzędach, w sprawach prawnych, w szkołach i wielu innych 
jest jak się okazuje niezwykle ważne. 
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Podwójny mandat w przypadku recydywy, 
przedłużenie ważności punktów karnych 
i koniec z redukującymi je kursami. 
Od 17 września sporo się zmieniło 
w przepisach drogowych. Czy podobnie 
jest z zachowaniem na drogach? au
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punktów, czyli maksymalną liczbę. – To kara na przykład 
za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 kilometrów na 
godzinę. Generalnie we wszystkich kategoriach wzrosła 
maksymalna liczba punktów karnych – informuje Kamil 
Tokarski, rzecznik świętokrzyskich policjantów.
Od 17 września nie można już redukować liczby punktów 
na koncie kierowcy dzięki uczestniczeniu w kursach orga-
nizowanych przez ośrodki ruchu drogowego. Bez zmian 
pozostaje limit 24 punktów karnych, po którego przekro-
czeniu kierowca traci prawo jazdy.

PONAD OSIEM TYSIĘCY MANDATU
Zmiany funkcjonują od kilku dni, a już odczuli je rekordziści 
tacy jak 35-latek ze Staszowa, który wpadł w niedzielę (18 
września), a więc dzień po wejściu w życie nowych przepi-
sów. Jego wyczyny drogowe zauważyli policjanci w miejsco-
wości Rudniki, w powiecie staszowskim. Mężczyzna jechał 
bmw w obszarze zabudowanym aż 112 km/h i wyprzedził 
kilka aut stojących przed przejściem dla pieszych. – Funk-
cjonariusze natychmiast ruszyli za samochodem. W Rytwia-
nach wyprzedzili bmw i zablokowali mu drogę. Kierowca 
próbował uciec, uderzył jednak w radiowóz. Za swoje wyczy-
ny ukarany został mandatami w łącznej wysokości… 8200 
złotych oraz aż 55 punktami karnymi – informuje Joanna 
Szczepaniak z KPP w Staszowie.
Słono przyjdzie też zapłacić 55-latkowi zatrzymanemu  
17 września przez policję za to, że podczas jazdy rozmawiał 
przez telefon komórkowy. Zgodnie ze znowelizowanymi 
przepisami dostał 12 punktów karnych oraz 500 złotych 
mandatu. – To, czy odczujemy surowość nowych przepisów, 
zależy wyłącznie od nas jako uczestników ruchu drogowego 
– stwierdza Małgorzata Perowska-Kiepas.

***
Krótko mówiąc – noga z gazu. Inaczej przyjdzie nam coraz 
głębiej sięgać do portfeli. 

Już nie 10, a 15 punktów karnych za jedno wykroczenie 
i potężne mandaty za recydywę. Choć nowe kary za prze-
winienia drogowe są bardzo surowe, to już pojawiają się 
rekordziści zbierający nawet kilkadziesiąt punktów karnych 
podczas jednej kontroli!

RECYDYWIŚCI ZAPŁACĄ
Recydywa na drogach obejmuje dwa lata. Jeśli w tym okresie 
popełnimy dwukrotnie to samo wykroczenie, mandat bę-
dzie podwojony. – Naruszenia przepisów, które podlegają 
recydywie, to przekroczenie prędkości o ponad 31 kilome-
trów na godzinę, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, 
nieprawidłowe wyprzedzanie, wjazd na przejazd kolejowy 
po opuszczeniu zapór. Jeżeli za pierwszym razem dosta-
niemy mandat powiedzmy w wysokości ośmiuset złotych, 
to przy recydywie zapłacimy już tysiąc sześćset – wyjaśnia 
Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowa Komendy 
Miejskiej Policji w Kielcach. Recydywa obejmuje także ta-
kie wykroczenia, jak omijanie pojazdu, który zatrzymał się, 
by przepuścić pieszego, czy kierowanie autem po spożyciu 
alkoholu. 
Od 17 września spodziewać się możemy też większej liczby 
punktów karnych za jedno wykroczenie. Rozrosła się lista 
tych drogowych „przestępstw”, za które można dostać 15 

Łamiesz przepisy? 
Oj, zapłacisz…



25 WRZEŚNIA 2022 11

Tygodnik eM

Łamiesz przepisy? 
Oj, zapłacisz…

Leśna przygoda. Za nami Bukowisko
Bukowisko 2022 przechodzi do historii. Od 9 do 11 września, 
las w Zawadzie, w gminie Nowiny, zamieszkali survivalow-
cy, bushcraftowcy i ludzie kochający las. Przyjechali z całej 
Polski, by spędzić weekend bez prądu, z dala od miejskiego 
zgiełku, w zgodzie z naturą i samym sobą. W wydarzeniu 
wzięło udział pół tysiąca gości.
Wyzwaniem tegorocznego „Bukowiska” była deszczowa 
pogoda. Chociaż jak w mediach społecznościowych sko-
mentował Adam Gełdon z Nadleśnictwa Spychowo, tropiciel 
wilków i aktywny uczestnik „Bukowiska”: dla ludzi kochają-
cych las pogoda zawsze jest dobra. – Są i tacy, którzy wręcz 

czekają na opady deszczu, aby ruszyć w teren. Z pewnością 
las wtedy ma zupełnie inny klimat – mówił Adam Gełdon.
Merytorycznie program „Bukowiska” wspierało Stowarzy-
szenie Polska Szkoła Surwiwalu. Kowale Kuźni Barbarian za-
prezentowali uczestnikom powrót do rzemiosła i kowalstwo 
tradycyjne. Pojawili się biegacze na czele z jednym z najlep-
szych biegaczy ultra w Polsce – Marcinem Świercem. Marian 
Wyrzykowski instruował jak rozpalić ogień. Terapię lasem, 
zgodnie z japońską szkołą shinrin-yoku przeprowadziła Jo-
lanta Sokołowska. O rozpoznawaniu hipotermii rozmawiał 
z uczestnikami Piotr Marczewski. Warsztaty „Zielna chata” 
prowadzone przez Lilię Kowalewską przybliżyły nam wła-
ściwości ziół i naparów.
– Przyjaciele! Jesteście prawdziwymi surwiwalowcami, któ-
rym nic nie przeszkodzi w realizacji zadania. Dziękujemy 
też za Wasze postawy etyczne i „zero śladów” po pobycie 
w lesie. Przecież to my jesteśmy gośćmi lasu i przychodzimy 
za jego zaproszenie. Pamiętajcie co było w lesie, zostaje w le-
sie – dziękowali organizatorzy, Sebastian Nowaczkiewicz, 
wójt gminy Nowiny i Michał Madej, prezes Stowarzyszenia 
Madejówka Bushcraft & Survival. Gospodarzem terenu, 
na którym zostało zorganizowane wydarzenie były Lasy 
Państwowe. 31
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UNIJNY PASZPORT DO SUKCESU 
DLA UCZNIÓW W BOLMINIE 

- Ciekawość świata to fundament do rozwijania 
pasji i zainteresowań, a w konsekwencji 
do sukcesów edukacyjnych. Bardzo się 
cieszę, że dzięki funduszom europejskim 
uczniowie w Bolminie mogą zdobywać 
wiedzę, korzystając z najnowocześniejszych 
technologii, w tym tak bliskiej młodym 
ludziom wirtualnej rzeczywistości – mówiła 
wicemarszałek województwa świętokrzyskiego 
Renata Janik podczas otwarcia nowoczesnych 
pracowni w Szkole Podstawowej z oddziałami 
dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Bolminie.

Nowe pracownie to część realizowanego w szkole, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego, projektu „Paszport do sukcesu”. Blisko 360 
tys. zł unijnego dofinansowania pozwoliło na wyposażenie 
szkoły w nowoczesny sprzęt do pracowni językowej oraz 
w mobilną pracownię, wspierającą naukę przedmiotów ta-
kich jak biologia, fizyka, chemia czy matematyka. 
– Ponadto do istniejącej już wcześniej międzyszkolnej 
pracowni, wykorzystującej sprzęt firmy Lego, zakupiono 
wyposażenie ułatwiające korzystanie z niej osobom z nie-
pełnosprawnościami. Myślę, że swego rodzaju hitem i wielką 
atrakcją dla dzieci będzie pracownia do prowadzenia lekcji 

z użyciem rozszerzonej, wirtualnej rzeczywistości. Posłużą 
do tego specjalne gogle VR – podkreślała wicemarszałek 
Renata Janik.    
Z projektu skorzysta 59 uczniów i 21 nauczycieli. Uczniowie 
będą mieć zajęcia w nowych pracowniach, a nauczyciele - 
szkolenia z kompetencji cyfrowych i kurs pedagogiki spe-
cjalnej. Projekt potrwa do czerwca 2023 r. GM

-I.
10

.2
02

2

materiał partnera



25 WRZEŚNIA 202212

historia

Ile straciła Kielecczyzna? 

Przypomnijmy, że raport został przygotowany przez Parla-
mentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań 
Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w Trak-
cie II Wojny Światowej. Oficjalnie przedstawiono go w 83. 
rocznicę wybuchu najtragiczniejszego konfliktu w dziejach – 1 
września 2022 roku. Według szacunków autorów dokumentu 
należne Polsce reparacje od Niemczech to sześć bilionów 220 
miliardów 609 milionów złotych.

STRATY OSOBOWE
Według historyków w samych Kielcach z rąk niemieckich 
zginęło 25 353 mieszkańców miasta. Warto jednak pamiętać, 
że w dniu wybuchu wojny nasze miasto było znacznie mniej 
ludne niż obecnie. Według statystyk w 1939 roku Kielce za-
mieszkiwało nieco ponad 70 tysięcy osób.
W raporcie zdecydowanie częściej od naszego miasta wy-
mieniane jest przedwojenne województwo kieleckie, zde-
cydowanie większe obszarowo i ludnościowo od obecnego 
województwa świętokrzyskiego. Liczyło ponad dwa miliony 
mieszkańców i obejmowało w 1939 roku tereny od Często-
chowy, Buska i Miechowa po Sandomierz, Ostrowiec, Radom 
i Kozienice. 
Liczba zabitych Polaków w trakcie okupacji oszacowana zo-
stała na ponad 250 tysięcy. To 8,95 procent wszystkich ofiar 

Niedawno poznaliśmy raport na temat 
polskich strat poniesionych w wyniku 
niemieckiej okupacji. W dokumencie 
przedstawiono również dane o naszym 
regionie

na ziemiach należących zarówno przed wojną, jak i po niej do 
Państwa Polskiego. Z województwa kieleckiego pochodziło 
ponadto 12 procent ofiar niemieckich obozów i więzień. By-
liśmy także jednym z trzech regionów, z których wywieziono 
najwięcej ludzi do Niemiec na roboty przymusowe (11,63 
procent). 
W roku szkolnym 1937/1938 w województwie kieleckim 
pracowało 7934 nauczycieli. Z tej grupy w czasie okupacji 
zginęło 778 osób, czyli niemal 10 procent. Dokument przed-
stawia również liczbę osób, które przeżyły okupację, ale do-
znały poważnego uszczerbku na zdrowiu. W województwie 
kieleckim odnotowano 4421 ciężko poszkodowanych i 5291 
poważnie chorych.

CO UTRACILIŚMY?
Straty w zagrodach wiejskich oszacowano na Kielecczyźnie 
na blisko cztery miliardy złotych (dokładnie 3 937 937 tys. 
zł). W czasie wojny ucierpiało także 34 procent zabytkowej 
architektury. Szkody wyceniono na ponad 166 milionów 
przedwojennych złotych, a więc ponad 2,5 miliarda współ-
czesnych złotych. Z kolei na ponad 3,7 miliarda złotych wy-
ceniono straty wynikające z utraconych korzyści z powodu 
zaboru mieszkań i 288 milionów z powodu zaboru budynków 
użyteczności publicznej. 

***
Raport wspomina także między innymi o pacyfikacji Mich-
niowa, w którym niemieccy okupanci zamordowali 204 
mieszkańców, w tym 54 kobiety i 48 dzieci, oraz o niemieckim 
obozie pracy przymusowej w Skarżysku-Kamiennej, miejscu 
śmierci od 20 do 35 tysięcy osób. W dokumencie znajdziemy 
również listę miejsc zbrodni niemieckich w województwie 
świętokrzyskim.  
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Uwaga na grypę!
Okres jesienno-zimowy to sezon 
częstych przeziębień i zachorowań na 
grypę. Kto choruje na nią najczęściej, 
co robić, kiedy już zachorujemy, jakie 
mogą być powikłania oraz jak się 
przed nią ustrzec? O to zapytaliśmy 
lekarza

Jak możemy przeczytać na stronie Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego, w 2019 roku, czyli poprzedzającym 
rok pandemiczny, w województwie świętokrzyskim było 
828 zachorowań na grypę. Biorąc pod lupę 2020 rok, cho-
rujących było zaledwie 243. Przeglądając statystyki z tego 
samego okresu bieżącego roku, okazuje się, że grypa zaata-
kowała już 1506 mieszkańców regionu.

COVID-19 „PRZYĆMIŁ” GRYPĘ?
– Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i wirusem grypy może 
mieć podobny przebieg. Objawy są podobne – w obu 
przypadkach występuje gorączka, suchy kaszel oraz złe 
samopoczucie. Nie jest jednak możliwe rozróżnienie obu 
zachorowań bez testu – zwraca uwagę lekarz Izabela An-
tecka-Kępska.
Jak informuje specjalista – wirus jest bardzo groźny i ła-
two się nim zarazić. Przenoszony jest drogą kropelkową, 
a źródłem zakażenia może być zarówno chory człowiek jak 
i skażony przedmiot. 

W GRUPIE ŁATWIEJ
Przebywanie w skupiskach ludzi potęguje możliwość za-
chorowania, a to może zdarzyć się każdemu, bez względu 
na wiek i stan zdrowia.
– Na ciężki przebieg i powikłania narażeni są zwłaszcza starsi 
pacjenci, po 65. roku życia oraz dzieci do pięciu lat. Grypa 
potrafi być niebezpieczna dla osób z niektórymi choroba-
mi przewlekłymi, w szczególności z chorobami płuc oraz 
układu krążenia. Powikłania po grypie są bardzo groźne 
również dla kobiet w ciąży.
Ale to nie wszystko, co należy wiedzieć o grypie.
–  Wirus atakuje i namnaża się w drogach oddechowych, 
wywołując objawy takie jak suchy kaszel, ból gardła i nieżyt 
nosa, ale także gorączka, bóle mięśniowe oraz dreszcze. Na-
leży jednak pamiętać, że nie wszyscy przechodzą zakażenie 
jednakowo – dodaje Izabela Antecka-Kępska.

PO PIERWSZE - SAMOKONTROLA!
Nie zawsze da się w pełni uchronić przed zakażeniem. 
Niekiedy trzeba zasięgnąć pomocy lekarza, który zaleca 
samoobserwację. 

– To podstawa, aby monitorować własny stan zdrowia i re-
agować w sytuacji, gdy coś nas niepokoi. Poza tym ważny 
jest odpoczynek w łóżku i porządne nawodnienie. Jeśli to 
konieczne, zalecam leki przeciwgorączkowe i przeciwbólo-
we, w razie potrzeby preparaty przeciwkaszlowe i łagodzące 
ból gardła  – informuje nasz rozmówca.
Należy pamiętać o izolacji do momentu ustąpienia objawów, 
aby nikogo nie narażać.
– To jest szczególnie istotne w stosunku do osób z grupy 
zwiększonego ryzyka – zwraca uwagę Izabela Antecka-
-Kępska.
Ale to nie wszystko, bo grypa jest też znana ze swoich  
powikłań...
 – Najczęstsze to zapalenie płuc, a także zaostrzenie współ-
istniejących chorób przewlekłych, takich jak astma, choroba 
niedokrwienna lub zastoinowa niewydolność serca oraz 
cukrzyca – ostrzega lekarz.

PARĘ ZASAD NA KONIEC
Jednak równie ważna jest profilaktyka, a to parę jej zasad, 
które warto przestrzegać.
– Zacznę od najskuteczniejszej metody: corocznych szcze-
pień. Następnie higieny rąk, które powinniśmy często myć. 

Ważną kwestią jest także maseczka, którą nosić powinni 
szczególnie chorzy. Ogranicza ona ryzyko rozprzestrzenia-
nia się wirusa – zaznacza Izabela Antecka-Kępska. 

***
Sezon zachorowań w pełni, jednak profilaktyka i dbanie 
o zdrowie może pomóc, aby okres jesienno-zimowy nie za-
kończył się w łóżku z chusteczkami i rozgrzewającą herbatą. 
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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 
podatkowego 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 przypadkach 
, 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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Reagujemy na wysokie ceny energii
- Sejm podjął już decyzję o dodatku finansowym, zarówno 
dla mieszkańców domów jednorodzinnych, jak i tych, którzy 
należą do spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot. Wkrótce 
będzie można ubiegać się o dodatkowe pieniądze - mówi 
Agata Wojtyszek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Jak wyjaśnia, przyjęta przez Sejm ustawa zakłada rozwiąza-
nia dotyczące między innymi indywidualnych odbiorców: 
- Chodzi tu o wszystkie gospodarstwa domowe, dla których 
źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, 
a więc tak zwaną kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchen-
ny, czy piecokuchnię. To ci, którzy ogrzewają dom pelletem 
lub innym rodzajem biomasy, olejem opałowym, gazem 
płynnym – wylicza poseł.
Warunkiem otrzymania pieniędzy będzie złożenie prostego 
wniosku. Co ważne, na jedno gospodarstwo może zostać 
przyznana jedna dopłata: - Nie analizujemy dochodów na 
jednego mieszkańca, istotne jednak, by źródło ciepła zgło-
szone zostało do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków. Wnioski będzie można składać do swojej gminy, naj-
prawdopodobniej od poniedziałku, 26 września -  podkreśla 
Agata Wojtyszek.  
Zaakceptowana przez Sejm ustawa odnosi się także do spół-
dzielni i wspólnot mieszkaniowych: - Dbamy również o pod-
mioty wrażliwe, takie jak szpitale, żłobki czy przedszkola. 

Dodatek dla tych podmiotów obejmie nawet 23 tysiące bu-
dynków i będzie, tak jak w przypadku indywidualnych od-
biorców, przyznawany jednorazowo – podsumowuje poseł.
Na dopłaty przeznaczono ponad miliard dwieście milionów 
złotych. 

Agata Wojtyszek
Poseł na Sejm RP, PiS
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Syndrom Mierzei
ZDANIEM SENATORA

 KRZYSZTOF MAREK SŁOŃ
Senator RP, PiS

Z ogromnym zadziwieniem patrzę na reakcje niektórych 
moich rodaków, wywołane otwarciem kanału żeglugowego 
na Mierzei Wiślanej. Utwierdzam się przy tym w przeko-
naniu, że lata zaborów i okupacji, również tych „bratnich”, 
wytworzyły w genotypie części naszego społeczeństwa syn-
drom poddaństwa i uzależnienia od obcej władzy. 

Wygląda na to, że nie umiemy żyć bez pana nad sobą, a ści-
śle mówiąc, zależnie od dziejowych wiatrów, bez panów 
z lewej lub prawej strony (na mapie),  działających pojedyn-
czo lub w zmowie. Na szczęście obywateli, którzy przyjęli 

do wiadomości i świadomości antypoddańczą szczepionkę 
jest coraz więcej. Z satysfakcją widzę, że i młodemu po-
koleniu zaczyna sprawiać frajdę naturalny bunt, nie tylko 
wobec „zacofanych” rodziców, nauczycieli czy społecznych 
stereotypów, ale też wobec zatracania tożsamości narodo-
wej, marazmu, obojętności, kursowi jedynie na przetrwanie 
w drugiej lidze państw europejskich. 

Coraz szersza grupa wyrzuca ze słownika pojęć takie, jak 
choćby te od wieków na naszych ziemiach funkcjonujące: 
wasalizm, pańszczyzna, uzależnienie, targowica, sprze-
dajność, nijakość, zginanie karku przed zaborcą ubranym 
w stroje z różnych epok, podstawianie pleców do poklepa-
nia. A do tego niepatriotycznie jest mówić i myśleć: Polak 
nie może, Polak nie umie, Polakowi się nie należy. 

Wychodzimy z zaklętego kręgu przekonania, że to inni 
mają prawo do lotnisk, portów, autostrad, tuneli, przeko-
pów, rosnących wynagrodzeń za pracę, dobrze bronionych 
granic i silnych, nowocześnie uzbrojonych armii, a Polska 
nie ma takiego prawa, bo jesteśmy gorsi i sobie z niezależ-
nością, niepodległością, rozwojem i dobrobytem po prostu 
nie poradzimy, bo nam to zaszkodzi. 

Ot, taki „syndrom Mierzei”. Pora nam, Polakom, mentalnie 
wypłynąć na pełne morze, na głęboką wodę. Skoro dokonali-
śmy niemożliwego i wbrew utyskiwaniom opozycji krajowej 
i interesom Rosji powstał kanał na Mierzei Wiślanej, to już 
nie musimy nikogo prosić o zgodę i pytać o przepis na co-
kolwiek, a już na pewno o to, jak zadbać o Polskę. 

Sami to potrafimy. Bi
ur

o 
Se

na
to

rs
kie

 K
ie

lce
 A

l. 
IX

 W
ie

kó
w 

Ki
el

c 
2a

 te
l. 

41
 3

4 
33

 9
25



25 WRZEŚNIA 202216

sport

Równi kibice. Nierówna Korona 

Tak niedawno Korona Kielce cieszyła się z awansu do PKO BP Ekstraklasy po 
niesamowitym finale barażów, a za nami już dziesięć kolejek nowego sezonu.  
Po nich wiemy jedno. Przed beniaminkiem wymagające miesiące

Wspomniane spotkanie z Chrobrym Głogów obudziło kie-
leckich kibiców, którzy wówczas szczelnie wypełnili trybuny 
Suzuki Areny. W nowym sezonie twa moda na chodzenie 
na spotkania „żółto-czerwonych”. W pięciu pierwszych me-
czach średnia frekwencja na kieleckim obiekcie wyniosła 
ponad 12 tysięcy widzów. Tak dobrze na tym etapie rozgry-
wek jeszcze nigdy nie było. 
– To bardzo budujący rezultat, który nas napędza. Kibice 
pomagają nie tylko piłkarzom na boisku, ale również mo-
bilizują do cięższej pracy wszystkich pracowników klubu. 
Chcemy, aby każdy fan czuł się doceniony – mówi Łukasz 
Jabłoński, prezes Korony. 
Liczba kibiców ma znaczenie dla klubowego budżetu. 
W przedsezonowej prognozie udział dnia meczowego 
założono na poziomie trzech milionów złotych, czyli 13 
procent całości. 

ODMIENNE POŁOWY
O ile kibice „żółto-czerwonych” zasługują na medal, to na 
boisku tak kolorowo już nie jest. Podopieczni Leszka Oj-
rzyńskiego zanotowali trzy zwycięstwa, dwa remisy i pięć 
porażek. Na swoim koncie mają 11 punktów, co plasuje ich 

na ostatnim bezpiecznym – 15. miejscu. Różnice w tabeli 
są jednak niewielkie. Między szóstą Cracovią a szesnastą 
Wartą Poznań wynoszą tylko trzy „oczka”. 
– Zawsze mogłoby być lepiej. Zdajemy sobie sprawę, że z nie-
których spotkań powinniśmy wyciągnąć więcej. Jesteśmy 
beniaminkiem. Przed nami jednak sporo grania. Wiemy, 
że zdobyliśmy tylko punkt w trzech ostatnich meczach. 
Nie ma co się załamywać, brać łopaty i kopać grobu. Trze-
ba sumiennie pracować. Mamy sporo rzeczy do poprawy, 
co na pewno zrobimy – zapewnia Paweł Golański, dyrektor 
sportowy kieleckiego klubu. 
„Żółto-czerwoni” nie wykorzystują atutu własnego boiska 
i świetnego wsparcia ze strony kibiców. U siebie zremiso-
wali z Legią Warszawa i pokonali Śląsk Wrocław. Ostatnie 
trzy mecze: z Wartą Poznań, Pogonią Szczecin i Górnikiem 
Zabrze kończyli porażkami. W pierwszym od 11. minuty 
musieli radzić sobie w osłabieniu, w dwóch kolejnych roze-
grali dwie odmienne połowy. Przeplatanie dobrych i słabych 
momentów w trakcie jednego spotkania stało się normą.
– To nasz największy problem. Zawsze jedna połowa wy-
gląda źle. Teraz mamy dwa tygodnie przerwy reprezenta-
cyjnej na wyciągnięcie wniosków – mówi Bartosz Śpiączka, 
napastnik „żółto-czerwonych”. 

PLUSY I MINUSY
Już czas na pierwsze oceny. Spośród nowych zawodników 
najlepsze recenzje zbierają Miłosz Trojak i Bartosz Śpiączka. 
Pierwszy z nich dobrze odnalazł się na pozycji stopera. Drugi 
strzelił cztery bramki i zanotował asystę. Na przeciwnym 
biegunie znajduje się Adam Deja, który w ostatnich spotka-
niach był daleki od formy. Na niego spadła też największa 
krytyka ze strony kibiców.
– To prawda, że Adam nie notuje udanych tygodni, ale po-
czątek miał pozytywny. Jego forma poszła w dół po choro-
bie. Dalej ma nasze wsparcie. Wierzymy, że nam pomoże. 
Musimy go zbudować, aby był gotowy na kolejne spotkania. 
Z niektórymi zawodnikami trzeba popracować mocniej. Nie 
wycofuję się ze stwierdzenia sprzed sezonu: ten zespół stać 
na środek tabeli – tłumaczy Paweł Golański. 
– W momentach, kiedy idzie słabiej, najważniejsze jest 
wsparcie. Musimy uczyć się na  tych porażkach. Nie możemy 
się załamywać i pogrążać. Przed nami masa spotkań. Tylko 
ciężką pracą możemy się odbudować i grać o coś wyżej – 
dodaje były piłkarz „żółto-czerwonych”. 
Korona rozegra kolejny mecz w przyszłą niedzielę. Jej rywa-
lem na wyjeździe będzie Jagiellonia Białystok (godz. 15).  
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W tym roku jest to 15 lokalizacji. W każdej z nich mieszkańcy mogą 
liczyć na pomoc przeszkolonych pracowników. Głos na wybrane pro-
jekty można oddać w następujących punktach:

1.  Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, Biuro Obsługi Interesanta od ponie-
działku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

2.  Urząd Miasta Kielce, ul. Strycharska 6 , Biuro Obsługi Interesanta 
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

3.  Klub Seniora, ul. Św. Stanisława Kostki 4a  od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00 – 16:00  

4.  Filia Klubu Seniora, ul. Stefana Żeromskiego 44 od poniedziałku do 
piątku w godz. 8:00 – 16:00  

5.  Klub Seniora, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 75 od poniedziałku 
do piątku w godz. 8:00 – 16:00  

6.  Klub Seniora, ul. Warszawska 151 od poniedziałku do piątku w godz. 
8:00 – 16:00  

7.  Klub Seniora, Al. Legionów 5 od poniedziałku do piątku w godz. 
8:00 – 16:00  

8.  Filia Klubu Seniora, ul. Urzędnicza 3 od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00 – 16:00  

9.  Klub Seniora, ul. Hoża 39 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 
– 16:00  

10.  Klub Seniora, ul. Naruszewicza 23 od poniedziałku do piątku w godz. 
8:00 – 16:00  

11.  Klub Seniora, ul. Tujowa 2 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 
– 16:00  

12.  Klub Seniora, ul. Marii Konopnickiej 5 od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00 – 16:00  

13.  Klub Seniora, ul. Krzemionkowa 1 od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00 – 16:00  

14.  Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Nr 6, ul. Wikaryjska 1: ponie-
działek, wtorek, czwartek, piątek  9:00 – 17:00, środa 9:00-15:00

15.  Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Nr 8, Barwinek 31: poniedziałek, 
wtorek, czwartek, piątek  9:00 – 18:00, środa, sobota   9:00-15:00.

Wyniki głosowania poznamy do 13 października br. 

WYPROMUJ SWÓJ PROJEKT
Zachęcamy wnioskodawców projektów, które zostały dopuszczone do 
głosowania do promowania swoich pomysłów poprzez filmy promocyj-
ne. Link z filmem umieszczonym w serwisie YouTube należy przesłać 
mailowo na adres budzetobywatelski@kielce.eu.  

- Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu Kielczanie mogą zgłaszać swoje 
pomysły na nasze miasto. Dziękuję za kreatywność, bo to mieszkańcy 
najlepiej wiedzą co jest potrzebne w najbliższym otoczeniu. Dziewięć 
dotychczasowych edycji pozwoliło zrealizować ponad 220 przedsię-
wzięć. Powstały nowe miejsca wypoczynku i rekreacji, siłownie ze-
wnętrzne, boiska sportowe, place zabaw oraz wiele innych projektów 
służących mieszkańcom miasta. Zachęcam do oddania głosu w tym 
roku i wskazania najciekawszych propozycji, abyśmy mogli wspólnie 
zmieniać Kielce  – mówi prezydent miasta Bogdan Wenta. 
Podobnie jak przed rokiem zadania zostały podzielone na cztery kate-
gorie. Ostatecznie do głosowania dopuszczono 27 projektów inwesty-
cyjnych dużych, 38 inwestycyjnych małych, 15 projektów „zielonych” 
oraz 51 zadań nieinwestycyjnych. Wszystkie zostały opublikowane na 
stronie www.bo.kielce.eu. 
Na realizację Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego 2023 przeznaczono 
kwotę 8 milionów zł, z czego 4 500 000 zł na projekty inwestycyjne duże, 
2 000 000 zł na projekty inwestycyjne małe, 1 000 000 zł na projekty 
„zielone” i 500 000 zł na projekty nieinwestycyjne. 

JAK GŁOSOWAĆ?
Podobnie jak w ubiegłym roku głosować można wyłącznie elektro-
nicznie, poprzez formularz dostępny na stronie Budżetu Obywatel-
skiego. Wymagane jest przy tym podanie swojego numeru telefonu 
komórkowego, na który zostanie wysłany sms z kodem weryfikacyjnym 
- przy czym na jeden numer może zostać wysłany wyłącznie jeden sms. 
W przypadku osób poniżej 13 roku życia wymagana jest zgoda opieku-
na prawnego na udział w głosowaniu. Głosując elektronicznie, należy 
wybrać właściwy formularz, odrębny dla osób poniżej 13. roku życia.
Każdy mieszkaniec Kielc może oddać głos tylko raz na 1 projekt inwesty-
cyjny duży, 3 projekty inwestycyjne małe oraz 4 projekty nieinwestycyjne 
i 2 projekty „zielone”. 

SPECJALNE PUNKT DO GŁOSOWANIA
Osoby, które nie posiadają dostępu do internetu czy telefonu komórko-
wego, mogą oddać głos w specjalnie do tego przeznaczonych punktach. 

Kielce

Skatepark przy Kadzielni i Pumptrack w Parku Baranowskim jest największym do tej pory projektem zrealizowanym w ramach budżetu obywatelskiego.

Od 23 września do 6 października br. można oddać głos 
w dziesiątej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. 
Mieszkańcy mogą wybierać spośród 131 projektów. 
Głosowanie odbywa się wyłącznie elektronicznie, 
poprzez formularz dostępny na stronie bo.kielce.eu.

Na co przeznaczyć 8 milionów? 
Zdecydują Kielczanie
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jubileusz

Sto lat „Katolika”
W tym roku szkolnym przypada setna rocznica powstania Zespołu Szkół Katolickich 
Diecezji Kieleckiej im. Św. Stanisława Kostki oraz 25-lecie jego reaktywowania. 
Obchody zainaugurowała 16 września Msza Święta, której przewodniczył biskup 
kielecki Jan Piotrowski

– Historię tworzą ludzie i wydarzenia. Dzisiaj chcemy zain-
augurować jubileusze, które przypadają na ten rok szkolny, 
w przyszłym roku kalendarzowym. To stulecie szkoły oraz 
25-lecie reaktywowania jej działalności. Pragniemy podzię-
kować Bogu za osoby będące u początków naszej placówki 
edukacyjnej i za tych, którzy obecnie budują jej charakter – 
mówił ksiądz Jacek Kopeć, dyrektor szkoły.

TROCHĘ HISTORII
6 czerwca 1923 roku kuratorium udzieliło koncesji na otwarcie 
męskiego gimnazjum, które po roku przyjęło nazwę Prywat-
nego Gimnazjum Męskiego im. Świętego Stanisława Kostki 
w Kielcach. Od roku szkolnego 1927/1928 przy szkole został 
otwarty internat, co jeszcze bardziej podniosło i tak wysokie 
standardy placówki edukacyjnej, zapewniane przez grono na-
uczycielskie składające się z profesorów miejscowych szkół. Po 
wybuchu II wojny światowej szkoła została zajęta przez wojska 
niemieckie. W czasie okupacji mieściła się tam siedziba oddzia-
łów SS oraz częściowo szpital wojskowy. Ostatecznie okupant 

opuścił gmach 15 stycznia 1945 roku. Na jednej ze szkolnych 
ścian widnieje tablica upamiętniająca profesorów i chłopców, 
którzy zginęli w obronie ojczyzny.
Po wojnie uczniowie szybko wrócili do ławek. Jednak już po 
czterech lata gimnazjum zostało przejęte przez władze komuni-
styczne. Od tego momentu placówkę nazwano III Państwową 
Męską Szkołę Ogólnokształcącą stopnia licealnego. W 1951 
roku do budynku dołączono Szkołę Podstawową nr 8. Następ-
nie połączono je i  nadano im nazwę „Szkoła Podstawowa i Li-
ceum Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 1”. Wtedy też po raz 
pierwszy do grona uczniów zaczęto przyjmować dziewczęta. 
Jednak po pięciu latach szkoła przyjęła nazwę „Szkoła Podsta-
wowa i Liceum Ogólnokształcące nr 1”. Przed jubileuszowymi 
obchodami 50-lecia szkoły budynek zostało poddany remon-
towi. Właśnie wtedy kaplicę szkolną przekształcono na aulę. 
Od 1 sierpnia 1997 roku reaktywowano Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki oraz Katolicką 
Szkołę Podstawową. Obecnie do szkoły łącznie uczęszcza 
700 dzieci. 
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Ta książka w przystępny i niezwykle 
trafny sposób dotyka tematu doku-
czania i nękania, zwłaszcza  w szkole. 
Opisuje typowe sytuacje z życia dzie-
ci i podsuwa mnóstwo praktycznych 
porad. Wszystko po to, by pomóc 
dzieciom znaleźć siłę do powiedzenia 
STOP przemocy wśród rówieśników.
Autor Magdalena Młodnicka
Stron 40 
Oprawa twarda
Format 205 x 275 mm 
Wiek czytelnika  7+

Wygraj książkę „Nie daj się gnębić!”
Zadzwoń w poniedziałek 26 września 2022 
roku na antenę Radia eM Kielce pod numer 
telefonu 41 3495051 o godz. 12.15 i opo-
wiedz dlaczego to właśnie Tobie powinniśmy 
przekazać  książkę „Nie daj się gnębić!”. 
Książkę wygrają dwie pierwsze osoby, które 
dodzwonią się na antenę radiową z cieka-
wym uzasadnieniem. Do usłyszenia! 

KONKURS!
RADIA

R/
05

/2
02

2

MYŚLIMY O LUDZIACH
Panie Prezesie, jest ciężko, a ma być jeszcze trud-
niej. Inflacja, groźby nie tylko drogiego prądu, ale 
nawet wyłączeń. Jak sobie z tym poradzą wodo-
ciągi? Czy nie zapomnicie o ludziach?

Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kielec-
kich: - Nie zapomnimy. Jeszcze nigdy tak ciężko 
nie było, żeby nasza spółka zapomniała o potrze-
bach mieszkańców. Oczywiście najważniejsze jest 
zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody o naj-
lepszej jakości, czyli kieleckiej kranówki. Po drugie 
– oczyszczanie ścieków na najwyższym świato-
wym poziomie. Robimy wszystko, aby mimo cięż-
kich czasów wywiązywać się z tych obowiązków, 
ale nie zapomnimy też o innych ludzkich potrze-
bach. Wodociągi Kieleckie od lat wspierają Zespół 
Inscenizacji Tanecznych „Uśmiech”, w którym wy-
stępują niepełnosprawne dzieci i dorośli. Zespół 
odnosi sukcesy na scenach polskich i zagranicz-
nych. Z kolei wielkie sukcesy sportowe odnoszą 
kieleccy żeglarze, którzy pierwsze żeglarskie szlify 
zdobywają na zalewie kieleckim. Wspomagamy 
tu działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Zalew Kielce, fundujemy kamizelki, kursy żeglar-
skie, rowery wodne. Między innymi dzięki nam 
zalew znowu odżył, cieszy i bawi kielczan. To tylko 
dwie inicjatywy, a wspieramy ich więcej.

Jakiś przykład z ostatnich dni?

- Oczywiście. W ten weekend zaplanowano na 
zalewie festyn w ramach II Festiwalu Wiatru. www.wod-kiel.com.pl

Świadczymy usługi: 
•  Naprawy, czyszczenie, eksploata-

cja sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej

•  badania laboratoryjne wody, ście-
ków i osadów ściekowych

Żaglówki i nasze rowery wodne odgrywają na 
takich festynach ważną rolę. Festiwal Wiatru to 
piękne podsumowanie sezonu na tym małym, 
a jakże uroczym akwenie.

A teraz jaką potrawę z kieleckiej kranówki warto 
przygotować?

- Sezon na przetwory powoli się kończy, więc 
proponuję przepis na smaczny i oryginalny do-
datek do potraw, który można robić cały rok, czyli 
ogórki po koreańsku. Potrzebujemy ogórki grun-
towe 600 g, czosnek 5 ząbków, cebula dymka ze 
szczypiorem, kielecka kranówka 300 ml, łyżka 
papryki gochugaru (można ją zastąpić ostrą pa-
pryką), sos sojowy 3 łyżki, ocet ryżowy 2 łyżki, 
sól (1 łyżka). Ogórki myjemy i kroimy w grube 
plastry. Cebulkę kroimy w piórka, a szczypior 
w trzycentymetrowe paski. Ogórki przekładamy 
na durszlak, aby odcedzić nadmiar wody. Zalewę 
robimy z zagotowanej kieleckiej kranówki, w któ-
rej rozpuszczamy sól, odstawiamy do wystygnię-
cia, a następnie dodajemy sos sojowy. Ogórki 
w misce przyprawiamy czosnkiem, cebulą, szczy-
piorkiem, papryką i mieszamy. Tak przygotowane 
ogórki przekładamy do słoika, zalewamy zalewą 
aby zakryła wszystkie ogórki, zakręcamy słoik. 
Odstawiamy na 24 godziny, po tym czasie prze-
chowujemy w lodówce.

Dziękuję za rozmowę.
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nasze sprawy

Karol walczy! Wada odporności to schorzenie genetyczne, na które cho-
rował również brat Karola. Kilka miesięcy temu pojawiło 
się jednak kolejne zagrożenie – chłoniak, czyli nowotwór 
złośliwy układu chłonnego. Młody pacjent dzielnie walczy 
w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

SZPITAL – DRUGI DOM
Choć choroba towarzyszy chłopcu od przyjścia na świat, ro-
dzice dopiero po pewnym czasie zrozumieli, co się dzieje z ich 
synem. – O wrodzonej wadzie odporności dowiedzieliśmy się 
kilka lat temu. Karol bardzo często chorował na różne dole-
gliwości – od kataru i kaszlu po zapalenie płuc i uszu. Kiedyś 
dostaliśmy skierowanie do Światowego Centrum Słuchu na 
operację. Syn zaczął brać jednak specjalne leki i objawy w po-
staci wydzieliny usznej ustąpiły. Tak jest od czterech lat – mówi 
Ewa Kamińska-Garbat, mama chłopca.
W lutym okazało się, że Karol ma chłoniaka. – Spowodował 
on przetoki w jelicie. Wymagało to natychmiastowej operacji, 
której podjął się doktor Przemysław Wolak. Po konsultacji 
podjęto decyzję o pozostawieniu chłoniaka. Czekaliśmy mie-
siąc na leczenie chemioterapią. Syn był pod opieką Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie, ale nie chcieli go tam przyjąć. 
Bali się, że może nie zostać wyleczony, bo jest już za późno. 
Ostatecznie trafiliśmy do Świętokrzyskiego Centrum Onko-
logii – dodaje nasza rozmówczyni.
Leczenie chemioterapią przynosi efekty. – Teraz nasz syn prze-
chodzi piątą. Lekarze mówią, że terapia przebiega dobrze, 
jak na stan jego zdrowia. Jeśli wyniki się nie pogorszą, Karol 
pojedzie na operację do Gdańska, do profesora Piotra Czau-
derny. W październiku powinien przejść przeszczep szpiku 
we wrocławskim szpitalu. Niestety, krew żadnego członka 
rodziny się do niego nie nadawała, więc dawca jest obcy. Je-
śli wszystko pójdzie dobrze, to Karol spędzi w szpitalu trzy 
miesiące – tłumaczy pani Ewa.

NIEUSTANNA WALKA
Chłopiec dzielnie znosi wszelkie przeciwności. – Początki 
były przykre i ciężkie. Karol bał się szpitala. Bolał go moc-
no brzuch, mimo stosowania restrykcyjnych diet. Dostawał 
także najmocniejsze leki przeciwbólowe, ale to również nie 
pomogło. Dopiero pierwsza dawka chemioterapii dała efekty. 
Ból ustąpił, a guz się zmniejszył dziewięciokrotnie i nie jest 
aktywny – wyjaśnia Ewa Kamińska-Garbat. 
Cała rodzina angażuje się w zmagania o powrót Karola do 
zdrowia. – Oczywiście, że jest ciężko, choć otacza nas wielu 
dobrych ludzi, którzy nam pomagają. Od kwietnia cały czas 
jestem z Karolem w szpitalu. Mąż został w domu z dziesię-
cioletnią córką, której brakuje mamy, a przecież tata musi 
chodzić do pracy. Wiem, że mężowi też bywa bardzo ciężko. 
Nie jest jednak źle i jakoś sobie dajemy radę – dodaje pani Ewa.

***
W zmaganiach pomaga Karolowi wiele osób, chociażby 
mieszkańców Sukowa, w którym odbył się IV Bieg Chary-
tatywny „Suków na Start”. Młodzież rywalizowała na kilku 
dystansach, a bieg główny prowadził ulicami miejscowości. 
Uczestnicy wsparli chorego chłopca. 
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Czternastoletni Karol Garbat z gminy 
Daleszyce zmaga się z wrodzoną 
wadą odporności. Chłopca zaatakował 
chłoniak. W walce o zdrowie wspiera 
młodego wojownika rodzina oraz 
mnóstwo ludzi dobrej woli. Leczenie 
wymaga jednak ogromnej siły i wiary 
w zwycięstwo nad bolesną chorobą
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czałby on zdradę wiary i Boga. Święty Jan nie ma wątpliwo-
ści, że Bóg jest silniejszy i zwycięży zło. W zmaganiu dobra 
i zła Bóg zwycięży. Z drugiej strony Apokalipsa pokazuje 
chrześcijanom, co się może wydarzyć, jeśli odejdą od Boga. 
Plagi, które dotykają ludzi, omijają sprawiedliwych. Nie ma 
w Apokalipsie obrazu wierzących, którzy są obiektem tych 

– Apokalipsa świętego Jana to najbardziej tajemniczy tekst 
w Piśmie Świętym. Dlaczego? 

– Bo jest gęsty od aluzji do innych tekstów biblijnych. Świę-
ty Jan nawiązuje przede wszystkim do ksiąg prorockich 
w Starym Testamencie. Słowo apokalipsa pochodzi z języka 
greckiego i oznacza objawienie, odsłonięcie czegoś. Jest to 
księga, która przekazuje swoje orędzie za pomocą znaków. 
Rozkodowanie ich jest możliwe, jeśli znamy Stary Testament. 

– Czytając Apokalipsę świętego Jana, musimy mieć więc pewne 
kompetencje…

– Tak, aczkolwiek nie muszą to być kompetencje naukowe. 
Pamiętajmy, że księgi biblijne zostały napisane nie dla teo-
logów lub egzegetów, ale dla zwykłych ludzi, którzy często 
nawet nie umieli czytać. Te księgi były im tylko odczytywane. 

– Obrazy z Apokalipsy często przerażają. 

– Owszem. Kiedy wczytamy się w rozdziały od szóstego do 
dwudziestego, to jest tam wiele wizji, które przerażają swoją 
wymową i kolidują z naszym wyobrażeniem Pana Boga jako 
dobrego, miłosiernego. Jednak autor Apokalipsy nie chce nas 
straszyć. Apokalipsa, jak każda księga biblijna, zawiera prze-
kaz natury zarówno doktrynalnej, czyli chce nas pouczyć 
o prawdach wiary, jak i moralnej, czyli ma nas do czegoś 
zachęcić, np. do świętego życia ukazując to, co może się stać, 
kiedy człowiek idzie w przeciwną stronę. Ogólny wydźwięk 
Apokalipsy jest pozytywny. Warto sobie uświadomić, że ta 
księga ma nas umocnić, pocieszyć i dać nadzieję. Mam na 
myśli ludzi wierzących, którzy autentycznie żyją swoją wiarą. 

– Jak ma w nas umocnić nadzieję, jeśli czytamy w niej o woj-
nach, zarazach, śmierci? 

– Apokalipsa miała przede wszystkim dać wsparcie ludziom 
wierzącym. Powstała w szczególnym kontekście histo-
rycznym, prawdopodobnie pod koniec pierwszego wieku. 
Chrześcijanie stanęli wtedy do konfrontacji z rzymskim 
systemem imperialnym, którego bardzo ważnym elemen-
tem był kult cezara jako boga. Uczestniczenie w tym kulcie 
oznaczało pewne przywileje. Dla chrześcijan jednak było 
to sprzeciwienie się podstawowej prawdzie wiary: „Nie 
będziesz miał bogów cudzych przede Mną”. Nie ulegli więc 
naciskom, aby obok Boga czcić też cezara. Taki kompromis 
to największe zagrożenie dla chrześcijan, o jakim czytamy 
w Apokalipsie. Jej autor mówi, że chrześcijanie muszą wy-
strzegać się kompromisu ze spoganiałym światem, bo ozna-
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Apokalipsa św. Jana 
ma nam dać nadzieję

plag. Ofiarami takich nieszczęść zawsze są ci, którzy odeszli 
od Boga. 

– Dziękuję za rozmowę. 

Więcej o Apokalipsie świętego Jana w audycji „Tak wierzę” we wtorek, 

27 września, o godz. 20 w Radiu eM Kielce. 
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Wakacje się skończyły, czas wrócić do pisania.
Opowiem dziś Państwu pewną historię. Jest prawdziwa.
W 1978 roku pewna Argentynka mieszkająca w Buenos Aires za-
mknęła ważny rozdział swojego życia: skończyła pracę i przeszła 
na emeryturę. Od wielu lat z każdej skromnej pensyjki odkładała 
parę peso, żeby spełnić najskrytsze marzenie: zobaczyć Paryż. 
A zwłaszcza katedrę Notre–Dame. 
Dodajmy, że była bardzo religijna, a ten niebiański kościół, oglą-
dany miliony razy na zdjęciach, napawał ją słodkim uczuciem 
melancholii przyprawionej szczyptą szczęścia. Pragnęła pomo-
dlić się przed relikwiarzem z Koroną Cierniową, obejrzeć pokut-
ną włosienicę Ludwika IX Świętego, a potem wejść po krętych 
schodach na jedną z wież, stanąć obok kamiennego gargulca 
i zapatrzeć z góry na Paryż oraz majaczącą na horyzoncie wieżę 
Eiffla.
Podekscytowana, poprosiła wnuczkę, by pomogła jej załatwić 
wszystko, co trzeba: rezerwację lotu, hotelu, paszport, wizę i tak 
dalej. A potem zajęła miejsce w samolocie i po kilku godzinach 
wylądowała na lotnisku Orly. Stamtąd pojechała taksówką do 
podrzędnego, jak się okazało, hoteliku, prowadzonego przez pew-
nego Algierczyka. Podrzędnego, ale za to z pięknym widokiem 
na Montrmartre. Naszej emerytce nie przeszkadzało nawet to, że 
ubikacja była w końcu korytarza, a pokoik ledwo mieścił łóżko, 
pokraczną toaletkę oraz miniaturowe biureczko. Nie przeszka-
dzało, bo specjalnie poprosiła wnuczkę, by zarezerwowała coś 
taniego – chciała przecież spędzić w Paryżu całe dwa tygodnie 
i dokładnie wszystko obejrzeć. 

Gdy położyła na łóżku walizkę, wyjrzała przez okno i ujrzała słynne 
strome schody prowadzące na placyk Émile Goudeau, przy którym 
stoi Bateau-Lavoir – w tym miejscu Picasso stworzył „Panny z Avi-
gnon”, a Modigliani malował zjawiskowe portrety kobiet z pustymi 
oczodołami. Ale przecież jej podstawowym celem była katedra 
Notre-Dame, a nie ten budynek.
Nawet się dobrze nie rozpakowała. Po prostu wyjęła z przegród-
ki walizki plan Paryża z naniesionymi liniami metra, po raz nie 
wiadomo który sprawdziła, że najbliższa stacja to „Abbesses” i wy-
szła. Po dwudziestu minutach wysiadła na stacji „Saint-Michelle 
Notre-Dame”, po stromych schodach wyszła z tunelu o ścianach 
wyłożonych zupełnie jak w łazience mlecznymi kafelkami i oślepiło 
ją słońce. Podniosła dłoń do czoła, zmrużyła oczy. I wtedy ją ujrzała.
Majestatyczna, choć tak lekka, że zdawała się unosić nad ziemią, 
czekała na nią cierpliwie naprzeciwko, po drugiej stronie Sekwany. 
Nasza turystka postanowiła przejść dwieście metrów nadbrzeżym 
bulwarem, a potem skręcić na Pont au Double. I wyjść wprost na 
katedralny dziedziniec.
Tak też uczyniła. Nigdzie się nie spiesząc, szła wolniutko, spozie-
rała na katedralne wieże i myślała o tym, że za trzy minuty stanie 
w nawie głównej Notre-Dame, upadnie na kolana i podzięku-
je Bogu, że wysłuchał jej próśb. Że dane jest jej uklęknąć przed 
relikwiarzem z Koroną Cierniową, a potem… Potem wejść po 
schodach na górę i… 
Jeszcze tylko sto metrów… Jeszcze pięćdziesiąt, trzydzieści, dwa-
dzieścia… Jeszcze tylko dziesięć… I oto drzwi, i oto…
I oto gdzieś w górze rozlega się rozdzierający krzyk! Ludzie wokół 
niej jak na komendę podnoszą głowy, ona także, i w jednym nie-
skończenie krótkim ułamku sekundy dostrzega coś bezkształtnego, 
co spada z szybkością pocisku! I słyszy ten upiorny skowyt, ale 
już nie zdąży się odsunąć! Ta, która postanowiła przedwcześnie 
skończyć życie, skacząc z jednej z katedralnych wież, spada wprost 
na nią.
Nie zgadniecie Państwo, jaką pointę tej opowieści napisał Los.
Turystka zginęła na miejscu. Samobójczyni przeżyła.
Wielu wykrzyknie: co za nieprawdopodobny przypadek! Na pew-
no przypadek? Czyż nie o wiele bardziej absurdalne byłoby to, 
gdyby takie wydarzenie faktycznie nie miało żadnej przyczyny? 
Zastanówcie się, drodzy Państwo: to przecież wręcz nieprawdopo-
dobne! Ona musi istnieć! Inaczej powinniśmy przyjąć założenie, 
że niewiele rzeczy ma sens, a może i żadna, skoro Wszechświatem 
rządzi Nieprawdopodobny Zbieg Okoliczności!
Jaka więc była przyczyna?
Jest Ktoś, kto ją zna…  
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Niepubliczna Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna MY FUTURE

Mama i tata poszukiwani!

Zapraszamy do obejrzenia debaty wideo dotyczącej rodzicielstwa 
zastępczego i adopcyjnego w środę 28.09.2022 r. godz. 19.00 
na fanpage’u Radia eM.

Prowadząca: Patrycja Osman, Stowarzysznie My Future

Projekt został dofinansowany przez 
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 

w 2022 r.
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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




