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emedia75068 WSPIERAJ WYDANIE TYGODNIKA eM poprzez płatny SMS! 
Wyślij SMS pod numer 75068 o treści emedia

(opłata 5 zł + VAT, tj. 6,15 brutto), a otrzymasz wyjątkowe tapety na telefon i komputer.
  
Informujemy, że numer telefonu każdego, kto wysyła SMS o treści emedia pod nr 75068, zostaje zapisany w bazie należącej do Radia eM Kielce. Więcej na https://emkielce.pl/dopobrania
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Specjalny pakiet 
dla czytelników Tygodnika eM
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25-333 KIELCE UL. SIENKIEWICZA 2RADIO EM KIELCE
25-333 KIELCE 
UL. SIENKIEWICZA 2

Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim Państwu za wsparcie, jakiego udzielacie mediom katolickim Diecezji Kieleckiej. Dzięki Waszej hojno-
ści media diecezjalne mogą się rozwijać i służyć lokalnemu Kościołowi. Uprzejmie informujemy, iż wszyscy darczyńcy, którzy do końca bieżącego 
miesiąca dokonają wpłaty na kwotę minimum 80 zł, otrzymają w prezencie książkę „Lourdes ziemia uzdrowień”. Czytelnicy tej książki są nie tylko 
świadkami niezwykłych i nieznanych do tej pory historii uzdrowień, ale na moment mogą znaleźć się w tych miejscach, które znają jedynie z przekazów 
medialnych. Dla pięćdziesięciu pierwszych darczyńców przygotowaliśmy dodatkowy prezent w postaci wyjątkowego kalendarza książkowego Radia eM 
Kielce, w którym zamieszczono ciekawe sentencje oraz piękne i oryginalne zdjęcia na każdy tydzień. Odbiór osobisty książki i kalendarza w siedzibie Radia eM 
Kielce – ul. Sienkiewicza 2 w Kielcach. Możliwa również wysyłka Pocztą Polską na adres podany na przekazie pocztowym, lub przelewie z dopiskiem „Lourdes”.

DAR NA CELE KULTU RELIGIJNEGODAR NA CELE 
KULTU RELIGIJNEGO

180 180 
punktów dystrybucjipunktów dystrybucji

30.000 30.000 
czytelników tygodniowoczytelników tygodniowo

Większy zasięg, Większy zasięg, 
większe dotarcie, większe dotarcie, 
większa skutecznośćwiększa skuteczność

REKLAMY!REKLAMY!

TYGODNIKTYGODNIK
OBEJMUJE ZASIĘGIEM CAŁE OBEJMUJE ZASIĘGIEM CAŁE 
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Tel. 41 368 07 17

reklama@em.kielce.pl

www.emkielce.pl

 



316 STYCZNIA 2022

aktualności/reklamaTygodnik eM

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

tel. 41 368 07 17, 41 349 50 33; facebook.com/radioemkielce , ADRES REDAKCJI: Tygodnik eM Kielce, ul. Sienkiewicza 2, 25-333 Kielce, tel. 41 368 04 61; 

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

Tygodnik eM

I znów Pruś…
Odwołany dwa tygodnie temu Andrzej Pruś 
został ponownie wybrany przez Sejmik Woje-
wództwa Świętokrzyskiego jego przewodni-
czącym. Do wyboru jednak konieczna była… 
druga tura głosowania. W pierwszej za kan-

Zbudują halę
Budowa hali sportowej przy kieleckim LO im. 
Żeromskiego coraz bliżej. 11 stycznia firma 
EM-BUD przejęła plac, a działania rozpocz-

Skatepark później…
Zgodnie z początkowymi ustaleniami, kielecki 
skatepark miał być gotowy 6 grudnia 2021 roku. 
Wykonawca zawnioskował jednak o wydłużenie 
tego czasu do 30 marca tego roku. – Na placu 
budowy odsłonięto drobne obiekty, które wcze-
śniej nie były zinwentaryzowane i jako miasto 
musieliśmy wystąpić do wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków o zgodę na kontynuowanie 
prac. Taką zgodę uzyskaliśmy, ale ta procedura 
oczywiście wydłużyła proces inwestycyjny. Wy-

dydaturą Prusia opowiedziało się 14 radnych, 
zaś za Arturem Konarskim – 12. Trzech radnych 
się wstrzymało. Co więcej: radna Jolanta Tyjas 
z PSL, która była członkiem komisji skrutacyjnej, 
po głosowaniu w pierwszej turze zauważyła… 
osiem znaczonych kart. Wiceprzewodniczący 
Sejmiku Henryk Milcarz ogłosił wówczas dzie-
sięć minut przerwy. Co ciekawe, na drugą część 
głosowania znacząco spóźnili się członkowie 
klubu PiS. To podziałało. Andrzej Pruś otrzymał 
16 głosów i tym samym został ponownie prze-
wodniczącym sejmiku.  /mł/

ZMIANY W CENTRUM
W ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład między innymi zazieleni się kielecki ry-
nek, a także odnowiony zostanie skwer Ireny Sendlerowej. Właśnie ruszyły postępowania w spra-
wie opracowania programów funkcjonalno-użytkowych dla tych miejsc. – W przypadku skweru 
naszym głównym celem jest to, żeby pełnił on funkcję rekreacyjno-wypoczynkową. W przypadku 
rynku wszyscy dostrzegamy, że jest potrzeba zwiększenia ilości zieleni na płycie – mówi Tomasz 
Porębski, rzecznik prasowy prezydenta. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie postępowań prze-
targowych na realizację projektów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, te pojawią się już 
w połowie maja tego roku.  /wk/ 
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nie od wykonania pomiarów geodezyjnych. 
Oprócz nowoczesnej hali, w ramach inwestycji 
powstanie również kompleksowo wyposażo-
na sala fitness, sanitariaty, szatnie i dodatko-
we sale dydaktyczne. – Ponadto nowy obiekt 
zostanie połączony łącznikiem z dotychczaso-
wym budynkiem szkoły – mówi Tomasz Poręb-
ski, rzecznik prasowy prezydenta Kielc. Prace 
przy budowie obiektu powinny zakończyć się 
12 sierpnia 2023 roku, tak by uczniowie mogli 
zacząć z niego korzystać od września.  /wk/

DLA
EDUKACJI 1%

TOWARZYSTWO SZKOŁY KATOLICKIEJ W KIELCACH
ul. św. Stanisława Kostki 17

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000020686
Wystarczy wypełnić odpowiednie rubryki PIT a Urząd Skarbowy

przekaże nam 1% Twojego Podatku
wpłaty na cele statutowe: nr konta 51 8493 0004 0240 0079 6600 0003
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konawca uzasadniał swoją prośbę również pan-
demią. Uznaliśmy, że te argumenty są zrozumia-
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Gdzie się szczepią?
W gminie Baćkowice w powiecie opatowskim 
jak do tej pory zaszczepiło się najmniej miesz-

kańców spośród wszystkich gmin w wojewódz-
twie świętokrzyskim – tylko 41,4  procent. Tuż 
za Baćkowicami plasuje się gmina Mniów  – 
41,6 procent oraz Pawłów – 42,2 procent. Lide-
rem szczepień w regionie jest od kilku miesięcy 
gmina Zawichost; tam preparat przeciw Co-
vid-19 przyjęło 59,6 procent osób. Na drugim 
miejscu uplasowała się gmina Jędrzejów z wy-
nikiem 59,3 oraz miasto Kielce 58,8 procent 
zaszczepionych.  /mn/

Jeden procent dla Antosia
Antoś ma sześć lat. Urodził się z padaczką le-
kooporną i porażeniem mózgowym czterokoń-
czynowym. Chłopiec na co dzień walczy z cier-
pieniem i bólem, a jego leczenie jest bardzo 
kosztowne. Każdy z nas może mu pomóc, prze-
kazując swój jeden procent podatku. Przypo-
mnijmy, że o Antosiu pisaliśmy w marcu 2020 
roku: zdaniem jego matki do niepełnospraw-
ności chłopca doprowadziły błędy popełnione 
przez lekarza odpowiedzialnego za poród. – 
Nie potrafi sam siedzieć, chodzić ani mówić. Od 

Mieszkanie za remont
Kielczanie mogą składać wnioski w ramach 
programu „Mieszkanie za remont” do 21 
stycznia. Inicjatywa jest adresowana do osób, 
które znajdują się na liście oczekujących na lo-
kal od miasta. Beneficjenci muszą spełniać od-
powiednie kryteria dochodowe. – Dla rodzin 
wieloosobowych powinno to być od 1200 do 
1800 zł na jednego członka rodziny, z kolei dla 
samotnie prowadzących gospodarstwa domo-
we: 1800 do 3000 zł – informuje Krzysztof 
Miernik, dyrektor MZB w Kielcach. W ramach 
trzeciej edycji MZB wyznaczył dziesięć loka-
li. Mieszkania mają zostać wyremontowane 
przez przyszłych najemców we własnym za-
kresie i na ich koszt.  /wk/

Nie dogadali się
Fiaskiem zakończyły się rozmowy zarządu 
starachowickiego MAN BUS ze związkami za-
wodowymi. Nie doszło do porozumienia ws. 
elastycznego czasu pracy i podwyżek. Obec-
nie w zakładzie trwa przestój, a pracownicy 
wrócą do firmy 23 stycznia. Przypomnijmy, że 
propozycja zarządu brzmiała: 30 dni płatnego 
przestoju i odpracowanie 20 dni w letnie sobo-
ty. Z kolei związki zawodowe domagały się 350 
złotych podwyżki. – Te rozmowy skończyły się 
niczym. Podwyżek nie będzie, nie weźmiemy 
również rocznej premii. Jedyne co otrzymamy, 
to dodatek inflacyjny w wysokości ośmiu pro-
cent. To jednak dodatek, a nie kwota zapisana 
w umowie o pracę, czego się domagaliśmy – 

Zabrakło skali
W ciągu jednego weekendu, w Kielcach 
i w powiecie kieleckim w ręce policjantów wpa-
dło siedmiu pijanych kierowców. Podczas ba-
dania jednego z nich na alkomacie… zabrakło 
skali. – W Górnie policjanci zatrzymali 27- latka, 
który podczas dwukrotnego badania alkomatem 
rzeczywiście przekroczył skalę pomiaru. Dopiero 
podczas trzeciego badania pojawił się wynik – 
cztery promile. Delikwent stracił prawo jazdy 

i wkrótce zostanie rozliczony przez sąd – infor-
muje Karol Macek z Komendy Miejskiej Policji 
w Kielcach.  /ar/

mówi Jan Seweryn, przewodniczący „Solidar-
ności” w MAN BUS. W życie nie weszło także 
rozwiązanie związane z elastycznym czasem 
pracy.  /mł/

reklama

łe i wydłużyliśmy czas – mówi Tomasz Porębski, 
rzecznik prasowy prezydenta Kielc.  /wk/

Kilogramy narkotyków
W ręce mundurowych z naszego wojewódz-
twa wpadło dwóch mężczyzn podejrzanych 
o wytwarzanie narkotyków. Ich zatrzymanie 
to efekt wizyty policjantów w Sopocie: w jed-
nym z domków letniskowych odkryli oni po-
nad 40 kg środków odurzających. – Gdy 4 
stycznia funkcjonariusze odwiedzili 37-latka 
z powiatu skarżyskiego w apartamencie wy-
najmowanym w nadmorskim kurorcie, nie 
krył zdziwienia. Mężczyzna i jego o cztery 
lata 41-letni kolega wpadli podczas produkcji 

OKNA I DRZWIOKNA I DRZWI
NA KAŻDĄ KIESZEŃ

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

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

biuro@abe.kielce.pl
 www.abe.kielce.plPM
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i porcjowania na kilogramy świeżo przygoto-
wanego narkotyku – mówi Artur Majchrzak 
z KWP w Kielcach. Ich czarnorynkowa wartość 
to ponad 2 mln zł. Mężczyznom grozi po 20 lat 
więzienia.  /ar/

czerwca Antoś rozpoczął kolejny etap leczenia, 
w w Lublinie. Czeka go teraz operacja w In-
stytucie Paley’a, ponieważ spastyka postępuje 
i operacja jest nieunikniona – mówi Zuzanna 
Plewińska, mama chłopca. Pieniądze na kosz-
towne leczenie możemy przekazać między 
innymi ofiarowując Antosiowi jeden procent 
podatku.  /mł/
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Kielce czytają!
Według danych opublikowanych przez MBP, 
w 2021 roku zarejestrowano w sumie blisko 
dziewiętnaście tysięcy czytelników (74 proc. to 

kobiety, 26 proc. – mężczyźni). W porównaniu 
do 2020 roku, zanotowano o sześć proc. wię-
cej czytelników czynnie wypożyczających, o 24 
proc. więcej tych nowo zapisanych, o 26 proc. 
więcej wypożyczeń i o dziesięć procent więcej 
odwiedzin użytkowników. Od 3 do 8 stycznia, fi-
lie MBP odwiedziło w sumie blisko 3500 tysięcy 
osób, które wypożyczyły prawie 11.700 książek. 
Najchętniej wypożyczano literaturę sensacyjno-
-kryminalną i powieści obyczajowe.  /wk/
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KIELCE, ul.Sienkiewicza 79; www.pozyczkaokay.plKIELCE, ul.Sienkiewicza 79; www.pozyczkaokay.pl

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

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

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

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

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

Dla czytelników Tygodnika eM
pierwsza pożyczka GRATIS 

- oddajesz tyle ile pożyczasz 
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BIURO 
NIERUCHOMOŚCI

Zadzwoń: 733 999 722
Kielce, ul. Klonowa 40 A lokal 3

www.twojem.co 

Z NAMI BEZPIECZNIE:

Swoje mieszkanie lub dom

• Sprzedasz
• Kupisz

• Wynajmiesz
• Zamienisz

reklama

Najtrudniejsze zabiegi
Klinika Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Woje-
wódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach jest 
jedynym miejscem w regionie świętokrzyskim, 
w którym leczeni są pacjenci z masywnymi ura-
zami i różnymi patologiami w obrębie miednicy. 
Na bazie m.in. tej kliniki działa jedyne w woje-
wództwie Centrum Urazowe. Zabiegi realizo-
wane w szpitalu na Czarnowie należą do naj-
trudniejszych w chirurgicznym leczeniu złamań 
i są wykonywane w ramach specjalistycznych 
dostępów operacyjnych do miednicy. Wymagają 
szczególnej precyzji i znajomości anatomii, gdyż 
nawet najmniejszy błąd może spowodować za-
grożenie życia pacjenta.  /mn/

Kontakt z redakcją 
41 349 50 23
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Dla kogo kasa?
z tego tytułu miała zagwarantowane Korona, co wynikało 
z umowy, którą z miastem zawarli jeszcze niemieccy właści-
ciele. To odbijało się na wysokości stawek dla pozostałych. Dla 
porównania, na 2021 rok  Łomża Vive otrzymała w pierwszej 
transzy 855 tysięcy złotych, a później kolejne 300.

RAPORT I PUNKTY
Wspomniana umowa przestała obowiązywać, a miasto opra-
cowało algorytm podziału pieniędzy. Składa się z dwóch skła-
dowych. W pierwszej przydzielano punkty w kilku katego-

Miasto Kielce wprowadziło nowy 
sposób na rozdysponowanie 
pieniędzy na promocję poprzez 
sport. Tym razem oprze się 
na algorytmie. Temat jak 
był burzliwy, tak pozostał. 
Najważniejsze pytanie 
brzmi: czy będzie sprawiedliwiej? 
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W tym roku Kielce przeznaczą na promocję poprzez sport 
4 miliony 600 tysięcy złotych, czyli o 850 tysięcy więcej niż 
w poprzednim rozdaniu. Cztery miliony trafią do trzech 
największych klubów: Korony, Łomży Vive i Suzuki Korony 
Handball. Reszta na sportowców indywidualnych i organi-
zacje wydarzeń. 
W ostatnich latach przeprowadzono szereg dyskusji o tym, 
który z dwóch pierwszych klubów ma najwyższą wartość 
marketingową. W przypadku pieniędzy z tytułu promocji 
była to czcza gadanina. Przez pięć kolejnych lat, 2,5 miliona 

INFORMUJE
Od soboty 15 stycznia 2022 roku zmianie ulegną godziny odjazdów autobusów 
linii 28 w dni robocze, w związku z korektą czasów przejazdu oraz wydłużeniem 

kursu  po godzinie 17:00 z ulicy Zagórskiej do Jaworzni.
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riach. Wzięto pod uwagę klasę rozgrywkową, w której gra 
klub; osiągane sukcesy; występy w europejskich pucharach; 
liczbę transmisji w stacjach ogólnopolskich plus ich zasięg; 
liczbę miast, w których dana drużyna rozgrywa swoje spo-
tkania; średnią roczną frekwencję na trybunach oraz liczbę 
obserwujących w mediach społecznościowych. 
Drugą część stanowi wyliczenie ekwiwalentu reklamowego, 
który przegotowała zewnętrzna firma. Obejmuje on okres 
od sierpnia 2020 do czerwca 2021 roku.
– Zyskaliśmy narzędzie, dzięki któremu możemy spojrzeć 
wszystkim w twarz i stwierdzić, dlaczego takie sumy trafia-
ją do poszczególnych klubów. Do tej pory ograniczała nas 
umowa z Koroną, a reszta była bardziej uznaniowa – mówi 
Grzegorz Sowiński, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach.
Wszystko piękne, ale jak się okazało - tylko w teorii. Raport 
przygotowała firma z Poznania. Jak udało nam się ustalić, 
zdecydowanie najwyższy ekwiwalent, opiewający na ponad 
100 milionów złotych, otrzymała Korona. Blisko dwukrotnie 
niższy Łomża Vive. Analiza obejmowała okres od sierpnia 
2020 do czerwca 2021. Dotarliśmy do kilku innych, podob-
nych opracowań, z których jasno wynika, że dysproporcja 
między klubami nie jest tak duża. Nikt nie podważy skali 
popularności piłki nożnej, jednak „żółto-czerwoni” grają 
już w pierwszej lidze, a kieleccy szczypiorniści to europejska 
czołówka. Podobno w raporcie znalazł się szereg danych bu-
dzących kontrowersje, jednak były one korygowane między 
innymi po interwencjach klubów i radnych.  
– Może okazać się, że ten sposób dalej nie będzie doskonały, 
bo należy uwzględniać jeszcze coś innego. Pewnie nie obę-
dzie się bez tarć. U części mieszkańców samo finansowanie 
sportu z miejskich pieniędzy jest kontrowersyjne. Pewnie ktoś 
będzie niezadowolony. Cieszę się, że miasto wsparło się na 
zewnętrznym raporcie. Docelowo będzie to coś warte, jeśli 
uda się zawrzeć wszystkie ważne rzeczy – mówi Anna Kibortt,  
wiceprzewodnicząca Rady Miasta.
– Doszły mnie informacje, że mecz Korony Kielce ze Stomi-
lem Olsztyn zajął więcej miejsca w przestrzeni medialnej, niż 
spotkanie Łomży Vive w Lidze Mistrzów. Nie zostały nam 
jeszcze przedstawione finalne wersje – przekonuje Kamil 
Suchański, przewodniczący klubu Bezpartyjni i Niezależni.

Tygodnik eM

BĘDZIE REMIS? 
Przy początkowych symulacjach, na największe wsparcie 
mogła liczyć Korona. Po poprawkach i dodaniu kolejnych 
„punktów” zyskała Łomża Vive. Najprawdopodobniej kwoty, 
które trafią do tych klubów będą zbliżone. Jak udało nam się 
ustalić, około 300 tysięcy zasili konto Suzuki Korony Han-
dball. 
– Algorytm jest narzędziem wewnętrznym, pomocniczym 
przy wyliczeniu na początku roku wstępnej sumy dla klubów 
sportowych, biorąc pod uwagę łączną kwotę przeznaczoną na 
ten cel w budżecie – wyjaśnia Bogdan Wenta, prezydent Kielc. 
To pokazuje, że wprowadzony mechanizm nie rozwiewa 
wątpliwości. Od szeroko rozumianej uznaniowości nie da 
się uciec. O ocenę tej metody poprosiliśmy również prezesów 
dwóch głównych beneficjentów tego wsparcia. 
– Uważam, że liczba zmiennych sprawia, iż to podejście jest 
uczciwe. Wiadomo, reprezentuję Koronę i w naturalny sposób 
chciałbym, żeby jak największa kwota z budżetu trafiała wła-
śnie do naszego klubu, dlatego trudno jest mi być do końca 
obiektywnym w tej kwestii – mówi Łukasz Jabłoński, prezes 
„żółto-czerwonych”. 
– Przyjmujemy, że jest to poszukiwanie jakiegoś sprawiedli-
wego algorytmu. Natomiast miasto powinno mieć w nim za-
warte cele, z naciskiem na to, gdzie i dla kogo chce występować 
z promocją. To są szczegóły i tu mam wątpliwości. O ile od 
współpracowników wiem, że jest w algorytmie dużo dobrych 
punktów, o tyle mam wątpliwości co do biznesowej strony, 
strategii miasta. Mamy też uwagi do wyliczonych ekwiwalen-
tów, co wynika z naszej wieloletniej wiedzy i doświadczenia. 
Nie jesteśmy mniej medialnym klubem niż Korona, z tym się 
nie zgodzę i tę sprawę wyjaśnimy, bo nie możemy się godzić 
na rozpowszechnianie takiej informacji – wyjaśnia Berus 
Servaas, prezes kieleckiego klubu. 

***
Tym razem miasto zdecydowało się inaczej podejść do mniej-
szych klubów i stowarzyszeń, które będą mogły ubiegać się 
o pieniądze w ramach przygotowanego zadania (przeznaczo-
no na nie 300 tysięcy złotych). Ostateczne decyzje najpraw-
dopodobniej zapadną w tym tygodniu. Więcej komentarzy: 
prezydenta, prezesów i radnych dotyczące tej sprawy można 
znaleźć na emkielce.pl.   

ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY, 
PIT-y , KOREKTY

KINDERGELD - ZASIŁKI NA DZIECI

ROZLICZENIA Z ZAGRANICZNYMI URZĘDAMI SKARBOWYMI

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

 www.zwrotpodatkusis.pl

Z  głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci 

Śp. Taty 
Agaty Wojtyszek 

Poseł na Sejm RP

Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie 
oraz Bliskim w tym trudnym czasie 

składa Redakcja Radia eM Kielce i Tygodnika eM
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Świętokrzyskie umiera?  

Miasto na ferie 

Fatalne dane dotyczące województwa świętokrzyskiego pły-
ną z Głównego Urzędu Statystycznego. Według najnowszego 
raportu instytucji przewodzimy wśród polskich województw 
w statystyce umieralności i najniższego współczynnika uro-
dzeń. Prognozy również nie należą do optymistycznych.
Główny Urząd Statystyczny przeanalizował sytuację de-
mograficzną w Polsce do 2020 roku. Nasze region wypadł 
fatalnie pod względem liczby nowych urodzeń. W tej kate-
gorii jesteśmy na ostatnim miejscu wśród wszystkich woje-
wództw. W Świętokrzyskiem współczynnik urodzeń, czyli 
liczba urodzeń dzieci żywych w stosunku do liczby ludności, 
to zaledwie 7,7 promila w 2020 roku. Mamy także najniższy 
współczynnik dzietności, czyli liczbę dzieci przypadającą na 
jedną kobietę w wieku rozrodczym. Wyniósł on jedynie 1,18.
Statystyki nie wyglądają również dobrze, jeśli chodzi o umie-
ralność. Z wynikiem 14,1 promila jesteśmy na jednym z czo-
łowych miejsc wśród wszystkich polskich województw. Wy-
przedza nas tylko województwo łódzkie. To powoduje, że 
mamy najwyższy w Polsce wskaźnik tak zwanego ubytku 
naturalnego, sięgający minus 6,4 promila w 2020 roku.
Przypomnijmy, że w 2000 roku liczba ludności w wojewódz-
twie świętokrzyskim wynosiła ponad 1,3 miliona. W 2020 

W tym roku województwo świętokrzyskie rozpoczyna ferie 
zimowe w pierwszej turze. Dwa tygodnie błogiej laby for-
malnie ruszą w poniedziałek, 17 stycznia, choć tak naprawdę 
dzieciaki będą cieszyć się z wolnego już od soboty. Jak za-
pełnić im ten czas? Kieleckie instytucje mają na to sposób!

roku było to już jednie 1,224 miliona osób. W 2050 roku 
w dalszym ciągu mamy być jednym z najstarszych woje-
wództw, a ludności będzie cały czas ubywać. 

W Kieleckim Centrum Kultury zagości „Zimowa Mała Aka-
demia Sztuk Pięknych”. Motywem zajęć adresowanych do 
dzieci od siódmego roku życia będzie animacja poklatkowa.
Jeśli już o obrazie mowa: Wojewódzki Dom Kultury przygo-
tował na ferie specjalne projekcje filmowe dla dzieci i mło-
dzieży. W sumie przez dwa tygodnie na wielkim ekranie 
pojawi się dwadzieścia filmów animowanych i aktorskich.
Kielce nie zapominają jednak o miłośnikach książek, dla 
których w miejskiej Mediatece zaplanowano między innymi 
„Zimowe czytanie na mediatycznym dywanie”. Dla fanów 
sportu też coś się znajdzie – będą mogli korzystać z darmo-
wych wejść na miejskie baseny.
Dla spragnionych kreatywnych zabaw maluchów cieka-
wą ofertę przygotował z kolei Dom Kultury „Zameczek”. 
Wśród propozycji można wymienić między innymi zajęcia 
z tworzenia gobelinów, emisji głosu czy podstaw wokalistyki 
estradowej. 
Instytut Dizajnu postawił w tym roku na… zwierzęta. 
Podczas specjalnych warsztatów ich miłośnicy będą mogli 
poznać zwyczaje tzw. „dzikich lokatorów”, a także zaprojek-
tować i stworzyć dla nich niewielkie mieszkanka.
Atrakcji nie zabraknie również w Muzeum Zabawek i Za-
bawy, gdzie dzieci wezmą udział w zajęciach muzealnych, 
a także zobaczą pomieszczenia niedostępne na co dzień dla 
zwiedzających.
Mówiąc krótko, będzie się działo!. 

aktualności
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CIĄGLE ZA MAŁO…
Duże zapotrzebowanie na rodzicielstwo zastępcze wynika 
z ogromnej liczby interwencji w rodzinach biologicznych. Dzie-
ci, które nie mogą zostać w swoich dotychczasowych domach, 
potrzebują rodziny zastępczej.
- Zależy nam na tym, by dzieci poniżej dziesiątego roku życia nie 
trafiały do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Chcemy więc 
pozyskiwać kandydatów na zawodowych rodziców zastępczych. 
W tej chwili mamy jedno pogotowie rodzinne, a także cztery 
rodzinne domy dziecka. To jednak za mało w stosunku do po-
trzeb – podkreśla Beata Rogowska, dyrektor Ośrodka Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej w Kielcach.
Aktualnie  na terenie miasta Kielce funkcjonuje 176 rodzin, 
w których umieszczonych jest 242 dzieci. By móc podjąć się 
ważnej misji rodzicielstwa zastępczego, trzeba spełnić kilka 
wymagań. 
- Może być to osoba samotna, a także małżeństwo. Sprawdzamy 
predyspozycje do pełnienia takiej funkcji, a także motywację 
danego kandydata. Konieczne jest przejście szkolenia o nazwie 
PRIDE, na które składa się dwanaście sesji. Procedura kwalifika-
cyjna polega na zebraniu potrzebnych dokumentów, spotkaniu 
z psychologiem. Dopiero wówczas odbywa się szkolenie, które 
może skończyć się  otrzymaniem statusu rodziny zastępczej – 
wyjaśnia dyrektor Rogowska.

KOORDYNATOR POMOŻE
Każda rodzina, która zdecyduje się podjąć tej ważnej misji 
powinna swe kroki skierować do Ośrodka Rodzinnej Pieczy 
Zastępczej na ulicę Wesołą 47/49 w Kielcach. - Pracuje u nas 
dziewięciu takich specjalistów, każdy z nich ma pod opieką 
maksymalnie piętnaście rodzin. To osoba wspierająca, współ-
pracująca z rodziną. Będzie ona ogromną pomocą, indywidu-

Zostać rodzicem zastępczym…

„Zostań rodzicem zastępczym” – baner o takiej 
nazwie od grudnia znajduje się na budynku 

Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej 
w Kielcach, przy ulicy Wesołej 47/49. 

Proste hasło ma zachęcać kielczan 
do podjęcia się arcyważnej i bardzo 
odpowiedzialnej misji – stworzenia 

domu zastępczego potrzebującym        
dzieciom

alnie podejdzie do sytuacji dziecka i rodziny. Odwiedzi w domu 
rodzinę, wiedząc że wsparcie na miejscu jest ogromnie potrzebne 
– zaznacza Iwona Spolitak, kierownik zespołu koordynatorów 
Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach.
Oprócz tego, rodzina zastępcza może liczyć na pomoc psy-
choterapeuty i psychologa. Ośrodek dysponuje salą do terapii 
sensorycznej.
To, że rodziny zastępcze mogą liczyć na pomoc potwierdza Daria 
Sobaś, która wraz z mężem prowadzi Rodzinny Dom Dziecka.
- Piecza zastępcza w Kielcach działa świetnie na wielu płaszczy-
znach. Pod nasz dach trafiły trudne dzieci, wsparcie otrzyma-
liśmy od razu i było ono kompleksowe. Nigdy nie zostanie się 
samemu, a od dzieciaków otrzymuje się morze miłości – mówi.
Jak dodaje, choć tego typu działalność oczywiście nie jest dla 
każdego, to jedno można powiedzieć bez wątpienia: warto ją 
podjąć.

***
Każdy z nas może sprawić, by życie potrzebującego dziecka stało 
się lepsze. Bo zostać rodzicem zastępczym to wyjątkowa misja. 
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ŚCO i Święty Grall onkologii 
Świętokrzyskie Centrum Onkologii uczestniczy w opracowaniu polskiej 
metodologii tak zwanej terapii adoptywnej (CAR–T). Specjaliści określają ją 
mianem Świętego Graala onkologii

rowe. Tak uzbrojone limfocyty T namnaża się i podaje z po-
wrotem choremu, aby zidentyfikowały i zniszczyły komórki 
nowotworu złośliwego – wyjaśnia profesor Marcin Pasiarski, 
kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Świę-
tokrzyskiego Centrum Onkologii.
ŚCOweszło w skład konsorcjum naukowo–badawczego, które 
ma opracować polską wersję terapii CAR–T. Projekt finanso-
wany przez Agencję Badań Medycznych potrwa sześć lat. ŚCO 
będzie odpowiadać za kluczowy element terapii: produkcję 
wektorów wirusowych, które umożliwiają przeniesienie in-
formacji genetycznej do wnętrza komórek układu odporno-
ściowego chorego.

MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ
Jak wyjaśnia profesor Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzy-
skiego Centrum Onkologii, o wyborze kieleckiego ośrodka 
zdecydował jego potencjał naukowy, a także unikalne w ska-
li kraju wyposażenie laboratoriów w Klinice Hematologii 
i Transplantacji Szpiku, którą kieruje profesor Marcin Pasiar-
ski, oraz w Zakładzie Diagnostyki Molekularnej, pracującym 
pod kierunkiem profesora Artura Kowalika. – Marzenia się 
spełniają, kiedy są poparte wieloletnią pracą, dużą dyscypliną 
i nieustannym rozwojem naukowym. Uczestnictwo w tym pro-
jekcie to duży prestiż dla naszego ośrodka, ale przede wszystkim 
ogromna nadzieja dla pacjentów, bo najnowocześniejsza terapia 
na świecie będzie możliwa do stosowania w Polsce – dodaje 
dyrektor Góźdź.

SZANSA DLA SETKI CHORYCH
Terapia adoptywna z wykorzystaniem modyfikowanych ge-
netycznie komórek układu odpornościowego pacjenta (lim-
focytów T) do walki z nowotworem złośliwym jest znana na 
świecie od blisko dziesięciu lat, ale zaledwie od kilku intensyw-
nie wprowadzana i rozwijana. – To bardzo efektywna terapia, 
opracowywana każdorazowo dla konkretnego pacjenta i kon-
kretnego typu nowotworu, ale jej koszt dla jednego pacjenta 
to około półtora miliona złotych. Do tej pory w Polsce trapią 
CAER–T leczonych było tylko kilkanaście osób. Jednym z celów 
naszego projektu jest znaczne obniżenie tych kosztów. Dzięki 
temu moglibyśmy leczyć w Polsce około stu pacjentów rocznie 
– mówi prof. Artur Kowalik, kierownik Zakładu Diagnostyki 
Molekularnej ŚCO. 
Warunki w laboratorium muszą być absolutnie sterylne. ŚCO 
jest jednym z pierwszych ośrodków, które adaptują pomiesz-
czenia na potrzeby tej terapii. Zakupiona też została część nie-
zbędnego sprzętu.  

au
to

r: M
ag

da
le

na
 N

ow
ak

To najbardziej zaawansowana technologicznie forma immu-
noterapii, w której do walki z nowotworem złośliwym stosuje 
się odpowiednio genetycznie zmodyfikowane komórki układu 
odpornościowego pacjenta. Wykorzystuje się ją między innymi 
w leczeniu chłoniaków i białaczek.

JAK TO DZIAŁA?
– Mówiąc w dużym uproszczeniu, terapia CAR–T polega na 
tym, że od chorego pobiera się jego własne komórki układu 
odpornościowego, tzw. limfocyty T. Następnie przy pomocy 
specjalnego nośnika, zwanego wektorem wirusowym, wyposa-
ża się je w informację genetyczną, na podstawie której limfocyty 
będą produkować receptory rozpoznające komórki nowotwo-
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Pod Świętym Krzyżem o przemijaniu
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U progu nowego roku snujemy refleksje o tym, co było, co jest 
i co będzie. Wierzymy, mamy nadzieję, kochamy, bo wiemy 
już, że nieubłaganie wszystko płynie i dwa razy do tej samej 
rzeki wejść nie sposób. Tym samym wszystko jest poezja. Po 
prostu. W otaczającym nas świecie szukamy zatem sensu 
i inspiracji. 
W jednym z miasteczek u podnóża Świętego Krzyża, w od-
ległości zaledwie kilkuset metrów od siebie, znajduję dwa 

cmentarze. Nad ich bramami widnieją dwa łacińskie napisy: 
Morituri te salutant (Pozdrawiają cię idący na śmierć) oraz 
Requiescant in pace (Niech spoczywają w pokoju). Łacińskie 
sentencje zawsze dodają powagi. Kim zatem są i kogo po-
zdrawiają „idący na śmierć”? Zapewne są to ci sami, którym 
życzymy, ażeby „spoczywali w pokoju”. 
W starożytnym Rzymie słowa wspomnianego pozdrowienia 
kierowane były przez gladiatorów do imperatora, przed walką 
na śmierć i życie. Przywołują je także m. in. Jacek Kaczmarski 
w „Lekcji historii klasycznej” oraz Joseph Conrad w „Jądrze 
ciemności”, a niespodziewanym łącznikiem obu metafor pa-
radoksalnie są… Belgowie, podbici najpierw przez Juliusza 
Cezara, a wiele wieków później bezlitośnie kolonizujący afry-
kańskie Kongo.
Nie wiadomo, co dokładnie było źródłem inspiracji dla 
umieszczenia pozdrowienia gladiatorów nad bramą cmen-
tarną nieopodal Świętego Krzyża. W przyszłości powstanie 
zapewne w okolicy cmentarz z kolejną łacińską inskrypcją 
Per aspera ad astra (Przez trudy do gwiazd). Albowiem warto 
czasami wznieść oczy ku niebu i spojrzeć w gwiazdy. A ze 
Świętego Krzyża do gwiazd jest już całkiem blisko.  

Święty Krzyż, 9.01.2022

Tarcza w obronie obywateli

WIĘCEJ ŚWIAT(Ł)A

Kontakt z Fundacją: ul. Duża 18, 25-304 Kielce, 
tel. 576 310 730, email: info@frrs.eu

ZDANIEM SENATORA

Ostatnio moje rozmowy z obywatelami bardzo często dotyczą 
realnego wsparcia Polaków i złagodzenia skutków drożejącej 
żywności, paliwa, prądu i gazu. Nasz rząd nie jest jednak bierny 
wobec tych zjawisk. 
W tym tygodniu przyjęto kolejne, unikatowe w skali Europy 
rozwiązania, tak zwaną Tarczę Antyinflacyjną 2.0. Musimy mieć 
świadomość, że ponad 80 procent wpływu na wzrost cen mają 
czynniki zewnętrzne, w tym związane z cenami energii. To rosyj-
skie manipulacje gazowe oraz nieodpowiedzialna, wręcz infantylna 
i krótkowzroczna polityka Unii Europejskiej, zarówno wobec Rosji 
jak i polityka klimatyczna, odpowiadająca dzisiaj za ponad połowę 

niebotycznych cen prądu i gazu. Trzecia przyczyna to wychodzenie 
gospodarek światowych z pandemii i lawinowo rosnący popyt na 
surowce i energię przy ograniczonej podaży. 
Mniejsze podatki wpłyną na obniżenie cen. Zerowy podatek VAT 
na podstawowe produkty spożywcze spowoduje, że przeciętna 
polska rodzina zaoszczędzi około 45 złotych miesięcznie. Osoby 
najbardziej dotknięte wzrostem cen mogą skorzystać z dodatku 
osłonowego, który wesprze blisko siedem milionów gospodarstw 
domowych. Wysokość dopłat zależy od liczebności i dochodów 
rodziny oraz źródła ogrzewania. Wyniesie od 400 do 1437,50 zł. 
Wnioski o dodatek można już składać.
Obniżony z 23 procent do 8 procent podatek VAT na paliwo 
wpłynie na dalsze zmniejszenie cen nawet o 60-70 gr na litrze. 
Dzięki tym działaniom cena benzyny powinna spaść do poziomu 
pięciu złotych za litr.
Niezwykle ważna jest obniżka VAT na gaz (do 0 procent), prąd 
i ciepło (do 5 procent). W okresie zimowym, kiedy ogrzewamy 
nasze mieszkania i domy, to kluczowe wsparcie. Skorzystają z tego 
również spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz instytucje 
użyteczności publicznej. 
Oczywiście te działania osłonowe zmniejszą znacznie wpływy do 
budżetu państwa ale wsparcie Polaków w tak trudnym czasie ma 
dla nas znaczenie priorytetowe. 
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Arkadię zabrał tajfun…

WIELKA PRZYGODA
Na pomysł stworzenia ośrodka na Filipinach Tomasz Kosiński 
wpadł pięć lat temu. – Wiele podróżowałem po świecie. Zwie-
dziłem 112 krajów i miałem swój klub podróżniczy. Jeździłem 
sam albo ze znajomymi. Na Filipiny pojechał po raz pierwszy 
w 2016 roku. Kraj od razu bardzo mi się spodobał, głównie ze 
względu na swą dziką przyrodę. Spotkałem wówczas sporo 
cudzoziemców i Polaków, którzy się tutaj przenieśli. Wcześniej 
nigdy nie myślałem, żeby opuścić Polskę. Jestem patriotą i od 
zawsze w sercu na pierwszym miejscu mam ojczyznę. Lata 
jednak lecą i sporo się zmieniło, zarówno w Polsce, jak i Kiel-
cach. Za dużo jest polityki, nerwów i stresu. Często nie było 
mnie w domu i nie miałem czasu dla rodziny. Na Filipinach 
zobaczyłem coś wręcz przeciwnego. Ludzie mają tu czas, żyją 
spokojnie, a chorób prawie nie ma.
Kielczanin postanowił więc zamieszkać w tym kraju na dłu-
żej. – Wróciłem na Filipiny razem z przyjacielem i naszymi 
paniami w marcu 2017 roku. Zabrałem także synka. Nie rzu-

ciliśmy wszystkiego, w Kielcach został nasz dom, do którego 
możemy wrócić w każdej chwili i robić to, co do tej pory. Na 
wyspie Palawan udało nam się znaleźć piękną działkę obok 
jednego z cudów natury: podziemnej rzeki Puerto Princesa. 
Jeden hektar wydzierżawiliśmy na piętnaście lat, jednak na 
stosowne pozwolenia musieliśmy czekać ponad rok. Upo-
raliśmy się z tym i przez dwa lata postawiliśmy piętnaście 
domków. Zaczęliśmy też gościć turystów i obsłużyliśmy po-
nad dwa tysiące osób z ponad stu krajów świata. To była fajna 
przygoda – opowiada nasz rozmówca.

PANDEMIA I TAJFUN
Sielankę przerwała jednak pandemia. Od dwóch lat ośrodek 
stoi praktycznie zamknięty, podobnie jak całe Filipiny. To-
masz wraz z rodziną i znajomymi został na miejscu i pilnuje 
„Arkadii”.

Ośrodek „Arkadia”, położony na jednej 
z filipińskiej wysp, był spełnieniem 
marzeń kielczanina Tomasza 
Kosińskiego. Zamieszkał tu razem 
z rodziną i znajomymi. Na drodze do 
pełni szczęścia stanęła jednak pandemia 
i… niszczycielska siła tajfunu

Któż z nas nie marzył o wyjechaniu na tropikalną wyspę, 
odcięciu się od zwariowanego świata i rozpoczęciu spokoj-
niejszego życia? Taką drogą postanowił pójść bohater tego 
materiału. Opowiedział nam o tym.

Nieoczekiwanie nad wyspę dotarł też tajfun. Nieoczekiwa-
nie, bo nikt tu nigdy nie doświadczył jego potężnej, niszczy-
cielskiej siły. – Wyspę Palawan omijały tego rodzaju ekstre-
malne zjawiska pogodowe, dlatego uważano ją za enklawę 
bezpieczeństwa. Trudno więc się dziwić, że byliśmy kom-
pletnie zaskoczeni tajfunem, zwłaszcza że sami mieszkańcy 
nie pamiętali czegoś podobnego. Wiele elementów naszej 
infrastruktury pozostało, ale huragan zabrał lekką zabudowę, 
uszkodził również dachy domków. Mamy co robić i odbudu-
jemy nasz ośrodek. Jeśli ktoś nas wspomoże, będzie nam miło. 
Odwdzięczymy się tu na miejscu darmowym zakwaterowa-
niem, obsługą i czym tylko będziemy w stanie – zapewnia  
pan Tomasz. 
Jak pomóc Tomaszowi Kosińskiemu w odbudowie ośrodka? 
Wystarczy znaleźć profil ośrodka Arkadia Beach Resort Un-
derground River i tam zapoznać się z podanymi przez niego 
informacjami. 
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Dworzec jak przytułek…
Zaczepiają podróżnych, niszczą, upijają 
się, wszczynają awantury. Agresywni 
bezdomni najwyraźniej upodobali sobie 
kielecki Dworzec Autobusowy

POTRZEBOWALI POSIŁKÓW
To, że nieproszeni goście piją na dworcu alkohol, jeszcze nie 
jest najgorsze. Dochodzi bowiem do niszczenia dworcowego 
mienia oraz kradzieży. Giną przede wszystkim metalowe części 
wyposażenia hali i peronów, które mogą zostać później sprzeda-
ne. Ale to nie wszystko. – Z oczywistych względów w toaletach 
nie ma kamer, więc kradzieże ich wyposażenia są na porządku 
dziennym. Jakiś czas temu jakiś przedsiębiorczy bywalec zde-
wastował krany, zabierając z nich wszystkie metalowe elemen-
ty. Inny połamał deskę klozetową i ukradł szczotki sedesowe. 
Zgłosiliśmy na policję szkody o łącznej wartości około pięciu 
tysięcy złotych – przyznaje dyrektor Damian.
Problemem jest również wszczynanie awantur, a wtedy nie-
jednokrotnie muszą interweniować służby miejskie. – Dwa 
tygodnie temu grupa bezdomnych zaczęła kłótnię na dworcu, 
w związku z czym wezwano policję. Okazało się, że potrzebne 
było wzmocnienie, toteż na miejscu pojawiły się trzy radio-
wozy, a funkcjonariusze musieli użyć siły – dodaje dyrektor 
Barbara Damian. 

STRAŻ TEŻ MA CO ROBIĆ
Kielecka Straż Miejska tylko w okresie od 1 grudnia do 4 stycz-
nia interweniowała na Dworcu Autobusowym (lub w jego bez-
pośredniej okolicy) aż 31 razy. – W wyniku interwencji 21 osób 
odwieziono do wytrzeźwienia lub do ogrzewalni. Wystawiliśmy 
siedem mandatów, w tym jeden wniosek do sądu o ukaranie. 
Interweniowaliśmy w takich sytuacjach, jak niestosowanie się 
do nakazów i zakazów dotyczących noszenia maseczek, spo-
żywanie alkoholu, zakłócanie spokoju oraz dopuszczenie się 
nieobyczajnego wybryku – informuje Bogusław Kmieć z kie-
leckiej straży miejskiej. 

au
to

r: A
dr

ia
nn

a 
Li

ne
rto

w
ic

z 

Sytuacja jest najtrudniejsza w zimie, bo wówczas na dworcu 
przebywa najwięcej bezdomnych. Podróżujący skarżą się, że 
często czuć od nich alkohol. Przyznają, że nie czują się bezpiecz-
nie i komfortowo, choć obiekt został fantastycznie odnowiony. 

SPORY KŁOPOT
– Współczuję tym ludziom, bo mają ciężki los. Czuję się jed-
nak niespecjalnie, gdy późną porą wracam do domu i jestem 
nagabywana przez nich prośbami o pieniądze. Wiadomo, na 
co je wydadzą, bo woń alkoholu roztacza się w promieniu kilku 
metrów od nich – mówi pani Katarzyna, która na co dzień 
korzysta z kieleckiego dworca. Jak dodaje, często też obawia się 
o swoje bezpieczeństwo, gdyż zdarzało się jej być świadkiem 
awantur w jego okolicach. 
Okazuje się, że sytuację zna zarówno zarząd obiektu jak i służby 
miejskie, które regularnie podejmują interwencje w tamtym 
rejonie. – Skala problemu jest dość duża – przyznaje Barbara 
Damian, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach. 
– Zwłaszcza teraz, kiedy na zewnątrz jest deszcz, plucha i mróz, 
częściej mamy do czynienia z bezdomnymi na dworcu. Jest on 
jednak miejscem publicznym i dopóki nie łamią oni prawa, 
muszą być traktowani na równi z pasażerami. Gdy złamią pra-
wo, na miejsce przyjeżdża policja lub straż miejska i zazwyczaj 
wyprowadza ich z dworca. Cóż z tego jednak, skoro po kilku 
godzinach wracają. 
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Tak jak teraz, 
będę blisko…
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Byliście Państwo kiedyś w Pułtusku?
Zaniosło mnie tam z żoną kilka lat temu. Obejrzałem sobie dom, 
w którym kwaterował Napoleon Bonaparte, a gdy spacerowaliśmy 
po chyba najdłuższym na świecie tamtejszym rynku, dobiegł nas 
skądś „Biały Krzyż” „Czerwonych Gitar”. Myśleliśmy, że melodia 
płynie z któregoś z otwartych okien, ale nie. Płynęła z małego pla-
cyku. Stała tam ławeczka, a na niej ktoś siedział. To był wyrzeźbiony 
w brązie Krzysztof Klenczon. Bo współzałożyciel „Czerwonych 
Gitar” urodził się właśnie w Pułtusku. Jest dobra okazja, by o nim 
napisać: 14 stycznia minęła osiemdziesiąta rocznica jego urodzin.
Mógł budować drogi i mosty - wybrał ten kierunek na Politechnice 
Gdańskiej. Ale zrezygnował i przeniósł się do Studium Nauczy-
cielskiego na Wychowanie Fizyczne. I pewnie fikałby z uczniami 
koziołki aż do emerytury, ale kolega namówił go do zaśpiewania 
na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Był 1959 rok. I za-
częło się.
Cztery lata później wystąpił w słynnej paryskiej „Olimpii”, z „Nie-
biesko-Czarnymi” Krzysztofa Walickiego i Jerzego Kosseli, w któ-
rych grał na gitarze. Wówczas gościli tam najwięksi: „Bitelsi”, Edith 
Piaf, Yves Montand i długo by jeszcze wymieniać. „Niebiesko-
-Czarni” święcili więc sukcesy, ale Klenczon szybko odszedł z gru-
py, bo za dużo w niej było indywidualności. Z kilkoma innymi 
muzykami założył „Czerwone Gitary”. Powstały takie przeboje jak 
„Powiedz stary, gdzieś ty był”, „Kwiaty we włosach”, „Historia jednej 
znajomości”, „Nikt na świecie nie wie”.  I wspomniany „Biały Krzyż”.
Do dziś zastanawiam się, jak to możliwe, że Klenczon w ogóle 
zaśpiewał go publicznie. To przecież utwór o partyzantach Armii 

Krajowej, gdyż ojciec kompozytora należał do AK, i bezpieka to 
świetnie wiedziała: przez 11 lat (!) ukrywał się przed nią i w koń-
cu trafił do jej kazamatów. Piosenka (jej słowa napisał Janusz 
Kondratowicz), zdobyła nagrodę na festiwalu w Opolu i jest ojcu 
dedykowana. Cóż… Zapewne udało się przekonać cenzurę, że 
to o innych leśnych chłopcach, tych właściwych… W każdym 
razie Klenczon oddał „Białym Krzyżem” cześć swojemu tacie i gdy 
grał go później w podrzędnych spelunkach Chicago do kotleta, 
nigdy nie pozwalał, by przy nim tańczono. Tak jak nie tańczy się 
„Czerwonych maków na Monte Cassino”.
Z „Czerwonych Gitar” też odszedł, nie mógł się dogadać z Se-
werynem Krajewskim. Wraz z żoną Alicją wypłynęli „Batorym” 
najpierw do Kanady, później osiedlili się w Chicago. Tam przyszła 
na świat ich pierwsza córka - Karolina. Klenczon miał nadzieję 
na powtórzenie sukcesów na amerykańskiej ziemi, ale szybko 
boleśnie zderzył się z rzeczywistością. Nie był w stanie przebić się 
w branży, więc by zapewnić rodzinie byt (bo szybko urodziła się 
jego druga córeczka - Jacqueline Natalie) imał się najróżniejszych 
zajęć, na przykład pracował jako taksówkarz. A wieczorami grał 
w klubach polonijnych. I nigdy nie odmawiał udziału w koncertach 
charytatywnych.
Gdy 7 kwietnia 1981 roku wracał nocą z żoną z jednego z nich, 
prowadziła Alicja, bo on był tak zmęczony, że spał obok. Ale nagle 
przebudził się, oświadczył że już odpoczął i zażądał, by puściła go 
za kierownicę, bo też musi być wykończona. Alicja zgodziła się. 
Dwie minuty później Klenczon uderzył w tył jadącego przed nim 
samochodu. Tej samej nocy zmarł  w szpitalu.
Jego młodsza córka, która miała wtedy osiem lat, wpadła w cią-
gnącą się wiele dni histerię. Tata był dla niej całym światem. Ona 
dla niego też. Nawet wówczas, gdy wracał do domu tak zmęczony, 
że ledwie trzymał się na nogach. Przy malutkiej Jacqueline Natalie 
Klenczon robił podobno więcej niż mama: przewijał ją, kąpał, 
karmił, prasował pieluchy… I to dla niej napisał piosenkę „Natalie - 
piękniejszy świat”. Cudownie ją śpiewa Ryszard Rynkowski i jest to 
dla mnie najpiękniejsza piosenka, jaką kiedykolwiek ojciec napisał 
dla córki. Na pewno ją Państwo znacie… Kończy się słowami: 
Jeszcze drogę swą wybierzesz, Natalie / A gdy otrzesz pierwsze łzy / 
tak jak teraz będę blisko / Natalie…
Jacqueline Natalie jest dziś dyplomowaną pielęgniarką, szczęśliwą 
żoną i mamą piątki dzieci, bo zawsze chciała mieć liczną rodzinę. 
I płacze, gdy usłyszy „Natalie - lepszy świat”. Ale - jak sama wy-
znała - ze wzruszenia. Gdyż czuje, że jej tata z Nieba dotrzymuje 
słowa i jest blisko…  

Masz problem? 
Zgłoś się do reporterów 
Radia eM

Telefon interwencyjny Radia eM: 
41 349 50 40

e-mail: radio@em.kielce.pl

reklama

PPoossłłuucchhaajj  ww  RRaaddiiuu  eeMM  
SSoobboottaa  ––  1144..0000

ZZoobbaacczz  nnaa  eemm..kkiieellccee..ppll  
PPiiąątteekk  ––  1199..0000  

  ––  mmaaggaazzyynn  ppooddrróóżżnniicczzyyPPiiąąttaa  ssttrroonnaa  śśwwiiaattaa

ZZaapprraasszzaa  MMiicchhaałł  ŁŁoossiiaakk!!
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4455%%
TTAANNIIEEJJ

1122⁰⁰⁰⁰ 2222⁰⁰⁰⁰

ookkaazzjjaa

BALSAM KONOPNY
ŁAGODZI BÓLE / PRZYSPIESZA GOJENIE

POJEMNOŚĆ: 220 ML

2299%%
TTAANNIIEEJJ

44⁹⁹⁵⁵ 77⁰⁰⁰⁰

ookkaazzjjaa

GĄBKA / IRCHA
BARDZO CHŁONNA / IDEALNA DO OSUSZANIA SZYB AUTA

WYMIARY: 12 X 8 X 4 CM

4422%%
TTAANNIIEEJJ

1144⁰⁰⁰⁰ 2244⁰⁰⁰⁰

ookkaazzjjaa

latarka taktyczna
metalowa obudowa z aluminium lotniczego / 2 źródła światła

3 tryby świecenia / wiązka światła o regulowanym skupieniu i mocy 450 lumenów

4466%%
TTAANNIIEEJJ

66⁵⁵⁰⁰ 1122⁰⁰⁰⁰

ookkaazzjjaa

2 x nakładka mopująca na buty
z mikrofibry / rozmiar uniwersalny

2244%%
TTAANNIIEEJJ

3377⁰⁰⁰⁰ 4499⁰⁰⁰⁰

ookkaazzjjaa

mop zE spryskiwaczem
DO MYCIA NA SUCHO I MOKRO / WBUDOWANY ZBIORNIK NA PŁYN

ZAPASOWA NAKŁADKA NA MOP W CENIE: 3.90 ZŁ

3300%%
TTAANNIIEEJJ

6699⁰⁰⁰⁰ 9999⁰⁰⁰⁰

ookkaazzjjaa

zestaw kolędowy - różne rodzaje
pasyjka / 2 x lichtarz / 2 x świeca

pojemnik na wodę święconą 

wzorów
20

4477%%
TTAANNIIEEJJ

99⁰⁰⁰⁰ 1177⁰⁰⁰⁰

ookkaazzjjaa

SKROBACZKA
DO SZYB SAMOCHODOWYCH / ZE ZMIOTKĄ 

DŁUGOŚĆ: 52 CM / RÓŻNE KOLORY

5577%%
TTAANNIIEEJJ

99⁵⁵⁰⁰ 2222⁰⁰⁰⁰

ookkaazzjjaa

figurka kruka
na balkon / na parapet / do ogrodu

długość: 36 cm / odstraszacz gołębi

długość
36 cm

6644%%
TTAANNIIEEJJ

22⁵⁵⁰⁰ 77⁰⁰⁰⁰

ookkaazzjjaa

SZCZOTKA Z DOZOWNIKIEM
DO WYGODNEGO MYCIA NACZYŃ

8800%%
TTAANNIIEEJJ

00⁶⁶⁰⁰ 33⁰⁰⁰⁰

WWYYPPRRZZEEDDAAŻŻ

ściereczka kuchenna
wymiary: 24 x 24 cm

4444%%
TTAANNIIEEJJ

1144⁰⁰⁰⁰ 2255⁰⁰⁰⁰

ookkaazzjjaa

uchwyt na lusterko auta
MOCOWANIE na SMARTPHONE’A lub nawigację

POZWALA UŻYWAĆ TELEFONU JAKO REJESTRATORA

5599%%
TTAANNIIEEJJ

1122⁰⁰⁰⁰ 2299⁰⁰⁰⁰

ookkaazzjjaa

półka na buty
2 poziomy / szerokość: 60 cm / pomieści 6 par butów

możliwość pionowego łączenia regałów

4477%%
TTAANNIIEEJJ

11555500⁰⁰⁰⁰22990000⁰⁰⁰⁰

ookkaazzjjaa

agregat prądotwórczy 230 / 400 v
miedziana prądnica / regulator napięcia avr / poduszki amortyzujące

3 x gniazdo 230 v / 1 x gniazdo 400 v / moc silnika: 7 km 

dostępne także inne rodzaje agregatów prądotwórczych

moc silnika
5.2 KW

3311%%
TTAANNIIEEJJ

3344⁰⁰⁰⁰ 4499⁰⁰⁰⁰

ookkaazzjjaa

poduszka / KLIN MIĘDZY NOGI
ORTOPEDYCZNY separator do spania

zapewnia prawidłowe ułożenie kręgosłupa podczas snu

1199%%
TTAANNIIEEJJ

2222⁰⁰⁰⁰ 2277⁰⁰⁰⁰

ookkaazzjjaa

KAPCIE DLA BABCI / DZIADKA
HAFTOWANE NAPISY O RÓŻNEJ TREŚCI NP. „SUPER baBcia”

rozmiary: 36 - 45 / RÓŻNE KOLORY I FASONY

21/22.01
BABCI / DZIADKA

DZIEŃ

5533%%
TTAANNIIEEJJ

88⁰⁰⁰⁰ 1177⁰⁰⁰⁰

ookkaazzjjaa

tapeta elewacyjna / panel ścienny
samoprzylepna / wodoodporna / łatwa w czyszczeniu

wypukła faktura imitująca białą cegłę / wymiary: 69 x 78 cm

5599%%
TTAANNIIEEJJ

00⁸⁸⁰⁰ 11⁹⁹⁵⁵

ookkaazzjjaa

CENTYMETR
MIARA KRAWIECKA

DŁUGOŚĆ: 150 CM

4488%%
TTAANNIIEEJJ

1144⁰⁰⁰⁰ 2277⁰⁰⁰⁰

ookkaazzjjaa

SZCZOTKA 2W1
DO MYCIA I MASAŻU CIAŁA

ODPINANA RĘKOJEŚĆ Z DREWNA

OFERTA W
AŻNA OD 16.01.2022 DO 30.01.2022 LUB DO W

YCZERPANIA ZAPASÓW

KIELCE / UL. LEGNICKA 28 / PLAC REM-WOD

PON - PT: 8⁰⁰-16⁰⁰
SOB: 8⁰⁰ - 14⁰⁰

KUP ONLINE: WWW.DECORTEND.PL
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