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Rekordowy rok Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„Starachowice”

Dla porównania w latach 1997-2016 (19 lat) Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „Starachowice” wsparła projekty inwestycyjne 
o wartości 1,5 mld złotych.
- Jako zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” 
wierzymy, że wspieranie szczególnie lokalnych firm jest kluczem 
do sukcesu gospodarczego naszego regionu i kraju. Gospodarka 
regionu świętokrzyskiego obroniła się przed wieloma negatyw-
nymi skutkami COVID-19 dzięki sile lokalnych firm – mówi 
Marcin Perz, prezes zarządu strefy ekonomicznej „Starachowice”.

Od stycznia 2022 roku weszła w życie nowa mapa pomocy pu-
blicznej. Dzięki temu przedsiębiorca, który chce rozwijać swój 
biznes może liczyć na większe ulgi podatkowe jakie przyznaje 
Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”. Od nowego roku 
mikro i mały przedsiębiorca z województwa świętokrzyskiego 
może liczyć aż na 70% zwolnienia podatkowego. Przedsiębiorcy 
średni na 60% zwolnienia podatkowego. W przypadku dużych 
firm ten limit zwiększa się aż do 50% ulgi podatkowej. 

- Zwiększenie wysokości ulg podatkowych dla przedsiębiorców to 
korzyść przede wszystkim dla naszej lokalnej gospodarki. Im więcej 

pieniędzy zostaje u przedsiębiorcy tym większe szanse na jego kolej-
ne inwestycje a także zwiększenie płacy dla pracowników – mówi 
poseł Krzysztof Lipiec.

-To też ogromne zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 
świętokrzyskiego. Od 2022 roku w województwie świętokrzyskim 
możliwe jest stosowanie najwyższych zwolnień podatkowych dla 
przedsiębiorców jakie są dostępne w Polsce - dodaje Marcin Perz.

Zwolnienie podatkowe w formie decyzji administracyjnej stara-
chowicka strefa przyznaje dla przedsiębiorców chcących inwe-
stować na terenie województwa świętokrzyskiego, południowej 
części województwa mazowieckiego oraz w powiecie puław-
skim. Dotyczy ona inwestycji na terenach będących własnością 
prywatną oraz samorządową. Pomoc udzielana jest w formie 
ulgi w podatku dochodowym. Przedsiębiorca otrzymuje decy-
zję o wsparciu przeważnie w okresie 2-3 tygodni od momentu 
złożenia wniosku. Jest to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, 
którzy jeszcze 6 lat temu czekali na decyzję o przyznaniu ulgi 
podatkowej nawet 3 lata. 

Rok 2021 okazał się najlepszym w 24-letniej historii Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Starachowice”. Po raz pierwszy dla regionu świętokrzyskiego 

udało się wesprzeć projekty inwestycyjne, których wartość poniesionych nakładów 
przekroczyła 1 mld złotych w jednym roku. To pokazuje, że świętokrzyskie jest 
dobrym miejscem do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
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„Ulepszamy Kielce”
Taką nazwę nosi nowa aplikacja służąca do 
komunikacji pomiędzy mieszkańcami, a urzęd-
nikami. Wystarczy kilka kliknięć, by zgłosić 
problem dotyczący niedziałającego kasownika 
w autobusie, przepełnionego kosza na śmieci 
czy dziury w drodze. Z aplikacji można korzy-
stać poprzez stronę internetową www.ulepsza-
my.kielce.eu, jak również w formie mobilnej. 
Użytkownicy Androidów już mogą pobierać ją 
na swoje telefony, z kolei ci z IOS-em muszą 
jeszcze chwilę poczekać. Projekt został zrealizo-
wany w ramach konkursu Human Smart Cities. 

Autobusy w Googlach
Do tej pory, by wyszukać na telefonie połącze-
nie autobusowe na terenie Kielc trzeba było 
wejść na stronę internetową ZTM-u lub posia-
dać specjalną aplikację mobilną (m.in. Jakdo-
jadę czy mobileMPK). Teraz wszystko stało się 
łatwiejsze, gdyż śladem innych dużych miast, 

Praca wre
Trwające od września 2021 roku prace przy 
budowie nowej siedziby „Kubusia”, która 
znajdzie się na kieleckim Wzgórzu Zamko-

Miasto nie poniosło żadnych kosztów związa-
nych z jego wdrożeniem i utrzymaniem.  /wk/

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO
Na 23 stycznia przypada Niedziela Słowa Bożego. Dzień poświęcony Pismu Świętemu został usta-
nowiony przez papieża Franciszka i obchodzony jest w trzecią niedzielę okresu zwykłego roku 
liturgicznego. „Głoszone Słowo Boże zawsze zwiastuje wiosnę duchowej odnowy. Po raz kolejny 
Kościół w Polsce będzie przeżywać Niedzielę Słowa Bożego, która ma nam pomóc w przyjmowa-
niu tego Bożego daru do naszego życia i w kształtowaniu nim naszych postaw chrześcijańskich. 
Zachęcam więc, abyśmy w niedzielę, 23 stycznia, sięgnęli po lekturę Pisma Świętego, która po-
zwoli nam na duchowe ubogacenie naszej codzienności. Niech też przez kolejne niedziele i dni 
powszednie roku czytanie Pisma Świętego stanie się naszym dobrym zwyczajem, bowiem ‚nie 
samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych’”, napisał w spe-
cjalnym komunikacie biskup kielecki Jan Piotrowski.  /mł/
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Kielce zostały połączone z aplikacją Mapy 
Google. Pojawiła się więc możliwość znaj-
dowania połączeń, przystanków i rozkładów 
jazdy właśnie tam. Jak czytamy na profilu na 
Facebooku ZTM „funkcjonalność jest jeszcze 
na etapie testów w formule offline. Docelowo 
będzie dostępna w formule online (rzeczywi-
sty czas przyjazdu autobusu)”.  /red/
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wym, przebiegają zgodnie z harmonogra-
mem. Firma Anna-Bud wyburzyła już łącznik 
między budynkami. Wzmocniła też funda-
menty dawnego dworu i częściowo budynku 
kuźni. Obecnie przygotowuje teren pod wjazd 
dźwigu. Niebawem mają też ruszyć prace 
rozbiórkowe wewnątrz głównego gmachu. 
Wykonawca zmierza zachować jak najwięcej 
niezniszczonych, zabytkowych elementów 
budynku. Całość ma zostać oddana do użyt-

ku w połowie 2023 roku. Wartość inwestycji 
opiewa na kwotę blisko 37,5 mln zł.  /wk/
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Nocny przejazd
Do tej pory z ronda Gustawa Herlinga-Gru-
dzińskiego w ulicę Czarnowską mogły wjeż-
dżać tylko pojazdy uprzywilejowane: auto-
busy, taksówki i służby miejskie. Przepisy 
obowiązywały również nocą. Władze miasta 
postanowiły jednak zmienić organizację ru-
chu w tym miejscu. Teraz, w godzinach 23-5, 
mogą tamtędy przejeżdżać samochody osobo-
we i dostawcze do 3,5 t. – Zostały zaprojek-
towane zmiany treści tabliczek, które znajdują 
się przy rondzie. Część z nich jest już wyko-

nana, natomiast w przypadku innych czekamy 
jeszcze na możliwość naklejenia aktualizacji 
na tarcze znaków – mówi Tomasz Porębski, 
rzecznik prezydenta Kielc.  /wk/

Kupcy z problemem
Targowisko zlokalizowane przy ul. Mielczarskie-
go wkrótce zniknie. Jego teren był do tej pory 
dzierżawiony przez RPZiUK, które wynajmowało 
poszczególne stanowiska prywatnym handla-

Strefa z rekordem
Projekty o łącznej wartości ponad miliarda zło-
tych wsparła w zeszłym roku Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „Starachowice”. Jak podkreślają 
jej władze, to  był najlepszy rok w jej 24-let-
niej historii. Dla porównania w latach 1997-

Wiało jak w kieleckiem
Wichury i zamiecie śnieżne, które przeszły 
w drugiej połowie stycznia nad regionem przy-
sporzyły sporo pracy strażakom z województwa 
świętokrzyskiego i dokonały wielu zniszczeń. 18 
stycznia funkcjonariusze odnotowali aż 121 in-
terwencji. Najwięcej, bo 26 zgłoszeń pochodziło 
z powiatu kieleckiego. Strażacy pojawiali się też 
w powiecie włoszczowskim, koneckim czy ję-

Jak za limuzynę
Planujesz zakup samochodu? To nie mamy 
dla ciebie dobrych wieści. Zarówno nowe, jak 
używane auta nieustannie drożeją. Jeśli chcesz 
wyjechać „czterema kółkami” z salonu, w do-
datku będziesz musiał sporo poczekać. – Ceny 
nadal są bardzo wysokie. Za dobry samochód 
trzeba zapłacić zdecydowanie więcej, niż jesz-
cze parę miesięcy temu. Auta warte niedawno 

Targi walczą o miliony
Targi Kielce chcą zorganizować Światowe Fo-
rum Miejskie w Katowicach. W ministerialnym 
przetargu biorą udział również Międzynaro-

dowe Targi Poznańskie. Impreza odbędzie się 
w czerwcu. Jak informuje na swoich stronach 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 
oferta konsorcjum z Targami Kielce opiewa na 
blisko 86 milionów, natomiast Międzynaro-
dowe Targi Poznańskie swoje usługi wyceniły 
na ponad 89 milionów. – Nie oznacza to roz-
strzygnięcia przetargu. Na ostateczną decyzję 
trzeba będzie poczekać kilka tygodni. Przygo-
towaliśmy precyzyjny, profesjonalny projekt. To 
dla nas bardzo duże wyzwanie – mówi Andrzej 
Mochoń, prezes Targów Kielce. Tematem prze-
wodnim jedenastej edycji Forum będzie prze-
słanie: „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej 
przyszłości”. Tegoroczna impreza odbędzie się 
między 26 a 30 czerwca 2022.  /mł/

drzejowskim. Przeważały zgłoszenia związane 
z powalonymi konarami drzew, ale wiatr nie 
oszczędzał także domów. Uszkodzonych zosta-
ło w sumie 16 budynków mieszkalnych, a także 
13 gospodarczych. W dwóch przypadkach z do-
mów zerwane zostały dachy.  /ar/

Dobrzyńska z planem
Kieleccy radni opowiedzieli się za sporządze-
niem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru zlokalizowane-
go pomiędzy ulicami Sandomierską, Poleską, 
Leszczyńską i Radlińską, a więc obejmują-
cego między innymi ulicę Dobrzyńską, o co 

mieszkańcy zabiegali od lat. Mowa o terenie 
liczącym blisko 28 hektarów. – Projekt przy-
jętego dokumentu zakłada utrzymanie w tym 
miejscu niskiej jednorodzinnej lub szeregowej 
zabudowy. Za jego realizacją przemawia wie-
le argumentów – mówi wiceprzewodnicząca 
rady miasta, Katarzyna Czech-Kruczek. Aż 22 
radnych zagłosowało za inicjatywą. Nim jed-
nak plan zostanie sporządzony, miną jeszcze 
dwa, może trzy lata.  /wk/

rzom. Niedawno podjęto jednak decyzję o prze-
kazaniu działki w ręce WOT, a kupcom z końcem 
grudnia wręczono wypowiedzenia. Ich umowy 
przestaną obowiązywać 31 stycznia. – Wstępnie 
mamy na oku jedną z nieruchomości, która chy-
ba jest nawet bardziej atrakcyjna. Zapewniam, 
że staramy się zrobić wszystko, by kupcy nie 
zostali bez pracy. Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że jest to ich dochód, z którego się utrzymują 
– mówi Barbara Zawadzka, dyrektor wydziału 
gospodarki nieruchomościami ratusza.  /wk/

od trzydziestu do czterdziestu tysięcy, zdrożały 
o pięć, sześć tysięcy. Samochody od dziesięciu 
do dwunastu tysięcy również notują wyższe 
ceny – informuje Artur Kozerawski z Auto-
komisu Camaro. Niestety, podobnie sytuacja 
wygląda w salonach. Szacuje się, że za nowe 
auto zapłacimy w tym roku nawet o 15 pro-
cent więcej niż w minionym. Przyczyną jest 
oczywiście pandemia i problemy z produkcją 
pojazdów.  /mł/
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Jak się sprawdziły?
Minął rok od kiedy obowiązują elektroniczne 
skierowania. To  po e-zwolnieniu i e-recepcie 
trzecie rozwiązanie pozwalające na otrzyma-

nie niezbędnego dokumentu bez wychodze-
nia z domu. W województwie świętokrzyskim 
przez rok wystawiono ponad 1,2 miliona 
e-skierowań. Obowiązują one przede wszyst-
kim na: ambulatoryjne świadczenia specjali-
styczne, leczenie szpitalne, badania medycyny 
nuklearnej, badania tomografii komputerowej, 
rezonansu magnetycznego, badanie endosko-
powe przewodu pokarmowego oraz badania 
echokardiograficzne. Z końcem 2021 roku ka-
talog ten został rozszerzony o e-skierowania na 
rehabilitację leczniczą.  /mn/
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Prawko za łapówkę?
Zdać egzamin na prawo jazdy to duże wy-
zwanie, więc nielegalny sposób na uzyskanie 
„prawka”  znalazło dwóch mężczyzn z Ostrow-
ca Świętokrzyskiego. Mowa o 52- i 41-latku. 
Jak się okazało, młodszy otrzymał 18 tysięcy 
złotych od mieszkańca powiatu sandomier-
skiego. Część pieniędzy zatrzymał, a 10 tysię-
cy przekazał 52-letniemu instruktorowi, który 
powoływał się na znajomości w ostrowieckim 

Uwaga na lodzie!
Sezon na zimowe sporty i szaleństwa na lodzie 
trwa w najlepsze. Na termometrach często no-
tujemy ujemne temperatury, a zbiorniki wodne 

Może kocurka?
Pięciomiesięczna kotka szuka dobrego domu. 
Jest czysta, mrucząca, bardzo przyjazna i lubi 
dzieci. Właściciele kotki wyjeżdżają na stałe za 
granicę, nie mogą jej zabrać. W sprawie adop-
cji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 
605168975.  /red/

2016 wsparła ona projekty inwestycyjne 
o wartości 1,5 mld zł. Dodajmy, że od stycznia 
2022 roku weszła w życie nowa mapa pomo-
cy publicznej. Dzięki temu przedsiębiorca, któ-
ry chce rozwijać swój biznes może liczyć na 
większe ulgi podatkowe, jakie przyznaje Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”. 
Od nowego roku mikro- i mały przedsiębiorca 
z województwa świętokrzyskiego dostanie aż 
70 procent zwolnienia podatkowego, przed-
siębiorcy średni - 60 procent. W przypadku 
dużych firm ten limit zwiększa się do 50 pro-
cent.  /mł/

ośrodku. Łapówka miała „pomóc” w uzyskaniu 
pozytywnego wyniku egzaminu na prawo jaz-
dy kategorii „B”. Za  takie oszustwo grozi osiem 
lat więzienia.  /ar/

skuwa warstwa zmarzliny. Pojawia się poku-
sa, by się na niej poślizgać… By nikt nie miał 
wątpliwości jak powinna wyglądać bezpieczna 
zabawa, strażacy i policjanci z naszego woje-
wództwa przygotowali wyjątkowy spot. Mo-
żemy na nim zobaczyć działania realizowane 
przez specjalistyczną grupę wodno-nurkową, 
udzielającą pomocy mężczyźnie, pod którym 
zapadł się lód. Nagranie można obejrzeć na 
emkielce.pl.  /ar/

Urzędnicy pomogą
W urzędach skarbowych uruchomiono specjalne 
dyżury dla osób, które mają pytania związane 
z Polskim Ładem, w związku z czym czas pracy 
jednostek został wydłużony do godziny 19. Przy-
pomnijmy, że jedną z najważniejszych zmian po-
datkowych, jest podniesienie kwoty wolnej od 
podatku do 30 tys. zł oraz progu dochodowego 
do 120 tys. Jednocześnie znika ulga umożliwia-
jąca odliczanie od podatku części składki zdro-
wotnej, wynoszącej dziewięć procent. Ma to zre-
kompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli 
osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł 
do 11 tys. 141 zł brutto.  /mn/

Wyrób EKUZ
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego 
Funduszu Zdrowia przypomina o możliwości wy-
robienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdro-
wotnego (EKUZ). Gwarantuje ona możliwość 
skorzystania z pomocy placówek medycznych 

Wyższe nagrody?
Radny Jarosław Bukowski zaproponował, by 
władze miasta podwyższyły wartość finansową 
wyróżnień przyznawanych kielczanom w ra-
mach „Nagrody Miasta Kielce”, „Nagrody za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycz-
nej oraz upowszechniania i ochrony kultury” 
oraz „Nagrody prezydenta miasta Kielce dla 
nauczycieli”. Do tej pory laureaci otrzymywali 

podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej oraz 
obszaru płatniczego EFTA na takich zasadach, ja-
kie funkcjonują w kraju, w którym przebywamy. 
Karta EKUZ wydawana jest bezpłatnie w dowol-
nym oddziale lub delegaturze NFZ, za pośrednic-
twem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, 
za pomocą Internetowego Konta Pacjenta (IKP) 
oraz pocztą tradycyjną bądź elektroniczną.  /mn/

w ramach wspomnianych wyróżnień od jed-
nego do czterech tysięcy złotych. – Wnioskuję 
o rozpatrzenie możliwości podniesienia war-
tości nagród pieniężnych do takiej wysokości, 
która będzie świadczyć o ich prestiżu, a uhono-
rowanym pozwoli odczuć w budżetach domo-
wych, że taki laur otrzymali – mówi radny. /wk/

e-mail: radio@em.kielce.pl 

TELEFON 
interwencyjny 

Radia eM: 

41 349 50 40
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Taniej to już było...
pomoże. Będę w stanie dokładnie to ocenić po obejrzeniu ra-
chunku – stwierdza Halina Dobrowolska.
Podobnie sytuacja wygląda w „Piekarni Bodzentyńska”, która 
również słynie z wytwarzania regionalnych i zdrowych pro-
duktów.
– W zeszłym roku podwyżka za gaz wyniosła u nas sto sześć-
dziesiąt procent. W 2022 podobno będzie to dodatkowe 
sześćdziesiąt procent, rachunek otrzymam pewnie pod ko-
niec stycznia. Dodając do tego opłaty za mąkę, ziarna, droż-
dże, margarynę, jesteśmy przerażeni. Musimy podnosić ceny 
naszych produktów i pojawia się pytanie, czy klienci będą ku-

Drastyczne podwyżki rachunków 
za prąd i gaz są prawdziwą zmorą 
przedsiębiorców, zwłaszcza tych 
prowadzących firmy związane 
z gastronomią. Opłaty w niektórych 
przypadkach wzrosły o nawet 
kilkaset procent. Nic dziwnego, 
że ci zastanawiają się, jak to 
przetrwać
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Każdy z nas odczuwa skutki galopującej inflacji. Przedsiębiorcy 
nie są w tej sytuacji odosobnieni. Zauważają, że ceny zaczęły 
rosnąć już od jesieni. Wprowadzona 14 stycznia tego roku, dwu-
dziestopięcioprocentowa zniżka na gaz dla przedsiębiorstw 
niewiele zmieniła tę sytuację.

PIEKARNIE LEKKO NIE MAJĄ
W bardzo nieciekawej sytuacji są właściciele piekarni. Zmagają 
się bowiem z podwyżkami nie tylko rachunków za gaz.
– W ciągu kilku miesięcy mąka zdrożała o ponad sto procent. 
Podwyżka nie ominęła innych komponentów potrzebnych do 
pieczenia chleba. Nie wiem czy będziemy w stanie to przetrwać, 
nie podniosę przecież drastycznie cen. Nasza piekarnia funk-
cjonuje na rynku od ponad siedemdziesięciu lat, ale co będzie 
dalej - nie mam pojęcia – opowiada Halina Dobrowolska, 
współwłaścicielka piekarni R. Dobrowolski.
Jak dodaje, ceny produktów w piekarni wzrosły bardzo nie-
znacznie – o około 20 groszy: – Jesteśmy rzemieślnikami, sza-
nujemy naszych klientów, bardzo się z nimi zżyliśmy. Mam 
nadzieję, że damy radę. Jakoś musimy przeczekać te horren-
dalne podwyżki, takiego zawirowania cenowego naprawdę nie 
pamiętam – mówi.
Czy pomoc rządu polegająca na dopłacie w wysokości 25 pro-
cent do rachunku za gaz coś zmieni? – Każda obniżka przyj-
mowana jest przez nas z dużą ulgą, ale czy ona realnie wpłynie 
na naszą sytuację? Wprowadzana jest przecież tylko na jakiś 
czas. Przy ponad stuprocentowej podwyżce niestety dużo nie 

INFORMUJE
Informujemy że od soboty 22 stycznia 2022r. zostaną wprowadzone następujące zmiany w komunikacji miejskiej:

•  zostanie wydłużona trasa autobusów linii 33 z osiedla Dąbrowa do pętli przy ulicy Nowoszybowcowej.  
W związku z powyższym zmianie ulegną godziny odjazdów. Jednocześnie w rozkładzie jazdy zostały względnione 
zmiany wnioskowane przez Gminę Daleszyce, dotyczące godzin dojazdu autobusów do Sukowa Babie. 

•  wydłużony zostanie czas przejazdu dla autobusów linii 21. Zmianie ulegają też godziny odjazdów dla kursów  
w dni robocze, soboty i niedziele.
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Taniej to już było...

temat numeru/reklama

pować droższe produkty. Zastanawiamy się nad inną opcją 
ogrzewania pieca – wyjaśnia Ewelina Radziejewska, z „Piekarni 
Bodzentyńska”. Przyznaje także, że do tej pory nie było sytuacji, 
w której podrożało tak wiele artykułów jednocześnie. Takie 
połączenie może być zabójcze dla interesu.
- Zniżka w wysokości 25 procent na pewno o parę złotych 
zmniejszy ten rachunek, ale wydaje mi się że finalnie będzie 
to miało niewielkie znaczenie – ocenia.

INNE BRANŻE TEŻ…
W podobnej, niełatwej sytuacji są także właściciele innych 
lokali. Dominik Duda z pizzerii Włoska Kielce stwierdza, 
że jedynym rozwiązaniem jest zakasanie rękawów i ciężka 
harówka.
– Zwiększyliśmy nakłady pracy. Wychodzę z założenia, że jeśli 
pandemia nas nie zabiła, nie damy się i podwyżkom. Odbiło 
się to niestety na cenach naszych  wyrobów, ale staramy się nie 
narzekać i po prostu utrzymać się na rynku. Zdajemy sobie 
sprawę z tego, że inflację odczuwają wszyscy, także nasi klienci. 
Obawiam się jednak kolejnego rachunku – mówi i dodaje,  
że w przypadku ich lokalu konieczne było nieznaczne pod-
niesienie cen.
Z wysokimi podwyżkami zmagają się też właściciele hoteli. 
Potwierdza to Bartosz Binkowski, menażer Hotelu Binkowski: 
- Nie dostaliśmy jeszcze noworocznych faktur za media, nie 
znam więc jeszcze dokładnych liczb. Bez wątpienia jednak 
tak duże opłaty odbijają się na prowadzeniu działalności, 

Tygodnik eM

a więc i finalnej cenie usług dla dla naszych klientów. Jeśli 
chodzi o energię, przewiduję wzrost w wysokości około 
trzystu procent w stosunku do tego, co mieliśmy w zeszłym 
roku – wyjaśnia.

OKIEM EKONOMISTY
Profesor Marek Leszczyński, ekonomista z UJK w Kielcach 
przyznaje, że przedsiębiorstwa powiązane z gastronomią to 
te, które najbardziej odczuwają skutki podwyżek.
– Podobnie jak wszystkie podmioty, które funkcjonują 
w strefie podmiejskiej, poza miejską siecią ciepłowniczą. 
Na przykład hotele, które powstawały w ostatnim czasie 
i ogrzewane są gazem. Refleksja jest taka, że podwyżek 
mogą nie przetrwać przedsiębiorstwa, które nie są w stanie 
przerzucić kosztów działalności na klienta z powodu dużej 
konkurencji na rynku – informuje ekonomista.
Prognozy nie napawają optymizmem: na przykład ceny 
pieczywa będą rosły. Spowodowane jest to wciąż szybują-
cymi w górę kosztami produkcji, a także surowców takich 
jak zboże.
– Mikroprzedsiębiorstwa są w szczególnie trudnej sytuacji, 
nie mają bowiem poduszki finansowej. Jednocześnie rosną 
koszty kredytów obrotowych. Podejrzewam, że turbulencje 
zostaną z nami mniej więcej do czerwca. Obecna  rządowa 
pomoc w dopłacie do rachunków w wysokości 25 procent 
może delikatnie złagodzić sytuację. Na pewno każda obniż-
ka jest bardzo pożądana,  bo przedsiębiorcy są w  naprawdę 
trudnym położeniu i muszą bacznie obserwować sytuację 
rynkową  – stwierdza profesor Leszczyński
Co dalej? Pozostaje wciąż wiele niewiadomych.
- Musimy wziąć pod uwagę pakiet klimatyczny. Rząd pró-
bował uzyskać stawkę zerową na energię elektryczną i gaz, 
jednak nie udało się. W myśl polityki unijnej, w ogóle nie 
będzie można obniżać VAT-u na nośniki energii. Polityka 
klimatyczna nałożyła się na pandemię, do tego doszła in-
flacja – to wszystko  niekorzystnie wpływa na sytuację na 
rynku - wyjaśnia Marek Leszczyński.

***
Wygląda na to, że w najbliższych miesiącach sytuacja kie-
leckich przedsiębiorców diametralnie się nie poprawi. Bo, 
jak to mawiają: – taniej to już było…  

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
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Pojadą za darmo!

Pomogą także w nocy

Pomagają starszym, biednym, chorym i słabszym. Są anioła-
mi, które czuwają nad nami, nie biorąc ani złotówki, a często 
jeszcze inwestując własne pieniądze. Mowa o wolontariu-
szach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Szlachetnej 
Paczki. By ich odciążyć i nie narażać na dodatkowe koszty, 
będą podróżowali po Kielcach za darmo.

Dobra wiadomość dla miłośników zwierząt: działa już przy-
chodnia weterynaryjna „Amigo”, usytuowana w pobliżu ob-
wodnicy Sukowa koło Kielc, Pomoc można tam uzyskać 
nawet w godzinach nocnych.
– Istniał niedobór takich usług na rynku - mówi lekarz wete-
rynarii, Łukasz Steinhoff. - Bardzo często klienci opowiadali 
nam, że jeździli całą noc po Kielcach i nie znajdowali pomo-
cy dla swego psa czy kota. Dlatego trzy lata temu postanowi-
liśmy  to zmienić. Otrzymaliśmy częściowe dofinansowanie 
z funduszy unijnych, jednak napotkaliśmy na problemy ze 
strony władz lokalnych, wiążące się się z wieloma formal-
nościami. Dlatego mieliśmy rok opóźnienia. Ostatecznie 
udało się jednak zbudować lecznicę, którą uruchomiliśmy 
w miniony w poniedziałek - dodaje weterynarz. 
Na początku lecznica nie będzie działać w pełnym zakresie. 
Powodem jest brak pieniędzy, jednak jak zapowiada Łukasz 
Steinhoff, w planach jest rozwijanie działalności placówki.
Dyżury nocne w „Amigo” trwają od godziny 22 do 7 rano, 
włącznie z dniami świątecznymi. Przez cały rok na takich 
dyżurach będą przyjmowane także nagłe przypadki. Istnieje 
również możliwość hospitalizacji kilku zwierząt i wykony-
wania ratunkowych zabiegów operacyjnych. Na dyżurach 

Przypomnijmy: pod koniec listopada Anna Kibortt, wi-
ceprzewodnicząca kieleckiej rady miasta, zawnioskowała 
o bezpłatne przejazdy autobusami dla wolontariuszy WOŚP. 
Wówczas wiceprezydent Agata Wojda zapowiedziała przy-
gotowanie stosownego dokumentu w tej sprawie na grud-
niową sesję. Radny Marcin Stępniewski stwierdził wów-
czas, że również wolontariusze Szlachetnej Paczki powinni 
otrzymać podobne ulgi. Gremium nie dogadało się jednak 
co do tej kwestii.
Temat powrócił 13 stycznia, podczas ostatniej sesji rady 
miasta. Tym razem radni bezdyskusyjnie i jednogłośnie 
podjęli uchwałę. W przypadku wolontariuszy WOŚP dar-
mowe przejazdy będą obowiązywać wyłącznie w dniu finału 
na podstawie aktualnego identyfikatora wydanego przez 
organizatorów. 
W przypadku Szlachetnej Paczki ulga będzie obowiązywać 
ponad miesiąc (od 1 listopada aż do dnia finału). By z niej 
skorzystać, konieczne będzie posiadanie Kieleckiej Karty 
Miejskiej wydanej na podstawie umowy o wolontariat. – 
Jesteśmy bardzo szczęśliwi i wdzięczni. Dzięki temu wo-
lontariusze jeszcze łatwiej i bezpieczniej będą mogli dotrzeć 
do rodzin potrzebujących pomocy – mówi Konrad Jóźwik, 
specjalista ds. promocji Szlachetnej Paczki w województwie 
świętokrzyskim. 

obecny będzie lekarz weterynarii oraz technik weteryna-
rii. Wizyty nie wymagają uprzedniego umówienia się, choć 
trzeba się liczyć z kolejką w przypadku obsługiwania dużej 
liczby pacjentów. 

aktualności
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Szybki Maciek 
Piekoszowianin Maciej Giemza, motocyklista Orlen Teamu, 
ukończył 44. Rajd Dakar na osiemnastym miejscu – drugim 
najlepszym w karierze. 
Dla 25-latka był to piąty występ w najbardziej prestiżowym, 
terenowym rajdzie świata. W poprzedniej edycji w uzyska-
niu bardzo dobrego rezultatu przeszkodził mu wypadek 
na dziewiątym etapie. W tym roku zawodnicy ponownie 
rywalizowali w Arabii Saudyjskiej. W ciągu dwóch tygo-
dni pokonali osiem tysięcy kilometrów, z czego 80 procent 
stanowiły całkowicie nowe szlaki. 
Maciej Giemza stracił bardzo dużo na pierwszym etapie, 
na którym popełnił błąd nawigacyjny i uciekło mu około 
45 minut. Kolejne dwa „oesy” kończył w trzeciej dziesiątce. 
Piątego dnia zajął dopiero 39. miejsce i jak sam przyznał, 
był rozczarowany swoim tempem. Następnie był 14. i 18., 
co stanowiło zapowiedź kolejnych dobrych etapów.
Po pierwszym tygodniu zajmował 30. miejsce w klasyfikacji 
generalnej. Po dniu przerwy zdecydowanie mocniej nacisnął 
na manetkę gazu i na stałe zagościł w drugiej dziesiątce. Na 
dziesiątym etapie zajął ósme miejsce – najwyższe w swojej 
pięcioletniej, dakarowej przygodzie.
– W pierwszym tygodniu rajdu adaptowałem się do wa-
runków pustynnych, a w drugim to przyniosło efekty. Kilka 

Piekarnia R. DobrowolskiPiekarnia R. DobrowolskiRok zał. 1946

Bez 
tłuszczów 

TRANS

pieczywo pszenne 
według receptury 

niezmienionej 

od75 lat

JEDYNA TAKA W KIELCACH 
PROWADZONA PRZEZ TRZECIE POKOLENIE MISTRZÓW PIEKARSTWA 

Jedząc nasze pieczywo masz pewność, 

że spożywasz naturalny, tradycyjny produkt wysokiej jakości

bez polepszaczy, bez spulchniaczy, bez konserwantów, bez barwników.

razy meldowałem się w pierwszej dziesiątce i dawało mi to 
motywację do kolejnych etapów. Żartuję, że ten rajd mógłby 
trwać dla mnie kolejny miesiąc, wtedy moja pozycja byłaby 
jeszcze lepsza – mówił Maciej Giemza. 
Rajd wśród motocyklistów wygrał Brytyjczyk Sam Sun-
derland. Bardzo dobrze spisali się inni zawodnicy Orlen 
Teamu. Kamil Wiśniewski zajął trzecie miejsce w gronie 
quadowców, a Jakub Przygoński był szósty wśród kierowców 
samochodów. 

reklama
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nasze sprawy

Nie ma MOW(y) o likwidacji?
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy na kieleckim Dobromyślu zostanie 
formalnie zlikwidowany – taką decyzję podjęli radni 13 stycznia, podczas ostatniej 
sesji Rady Miasta. Ośrodek będzie jednak funkcjonował, ale pod czujnym okiem 
stowarzyszenia

rocznie. Jak zaznaczają włodarze Kielc, przejęcie MOW 
przez stowarzyszenie oznacza oszczędności. – Stowarzy-
szenia mogą prowadzić placówkę taniej, gdyż mają moż-
liwość pozyskiwania na taki cel większych pieniędzy niż 
samorządy – mówił Chłodnicki.
Przeciwny podjęciu uchwały o likwidacji MOW był radny 
Marcin Stępniewski. – Musimy się zastanowić, co jest waż-
niejsze: aspekt społeczny czy finansowy. Likwidując ośro-
dek, przestaniemy gwarantować wsparcie dla wielu młodych 
ludzi, a pracownikom znacząco obniżymy wynagrodzenie 
– stwierdził.

MIASTA NA MOW NIE STAĆ
Innego zdania jest Anna Kibortt, wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta: – Mija rok i znów słyszymy te same argumenty. 
Warto przyswoić sobie to, co ma zostać zrobione i dlacze-
go ta uchwała mówi „o likwidacji”. Chcemy zoptymalizo-
wać koszty. Milion siedemset tysięcy złotych dla MOW to 
niesprawiedliwość wobec innych placówek oświatowych 
w naszym mieście, które również mają ogromne potrzeby.
– Chcemy, żeby MOW prowadziła organizacja pozarzą-
dowa, dlatego nie ma mowy o likwidacji. Nie umniejszam 
wagi tej instytucji, ale MOW nie jest dla kielczan. Pieniądze, 
które zaoszczędzimy, pomogą nam lepiej służyć lokalnej 
społeczności – zaznaczył Michał Braun, przewodniczący 
klubu Koalicji Obywatelskiej.
Jak zauważyła radna Anna Myślińska, ośrodek będzie funk-
cjonował, bo już zgłosiły się organizacje zainteresowane 
jego prowadzeniem: – Nie ma innego wyjścia, jak formal-
na likwidacja MOW i ponowne powołanie go do życia, ale 
już pod szyldem stowarzyszenia. Ufam, że ośrodek ruszy 
i będzie działał.
– Myślę, że pod skrzydłami stowarzyszenia MOW będzie 
funkcjonował bardzo dobrze. Miasto nie powinno partycy-
pować w czymś, na co go tak naprawdę nie stać. Jeśli chodzi 
o pracowników, dla wszystkich znajdzie się praca, choć dla 
części pewnie na niepełnych etatach – dodała radna Joanna 
Litwin.
Po burzliwej dyskusji finalnie za przyjęciem projektu opo-
wiedziało się czternastu radnych. Przeciwko było sześć osób: 
Piotr Kisiel, Wiesław Koza, Marian Kubik, Tadeusz Kozior, 
Marianna Noworycka-Gniatkowska i Marcin Stępniewski. 
Z kolei od głosu wstrzymało się pięciu radnych: cały klub 
Bezpartyjni i Niezależni oraz Zdzisław Łakomiec. 
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Przypomnijmy: w kwietniu 2021 roku odbyło się nadzwy-
czajne posiedzenie kieleckich radnych w sprawie przekształ-
cenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w szkołę 
branżową. Chodziło o uratowanie placówki przed likwi-
dacją, a także o danie czasu pracownikom na ewentualne 
zawiązanie stowarzyszenia, które w przyszłości przejęłoby 
prowadzenie MOW. Niestety, stowarzyszenie nie powstało, 

a kwestia ośrodka wciąż spędzała sen z powiek władzom 
miasta. Dlatego na ostatniej sesji rady pojawiła się uchwała 
o jego likwidacji.

CHODZI O OSZCZĘDNOŚCI
– Uchwała dosyć niefortunnie mówi o likwidacji ośrod-
ka, ale nie o nią chodzi. Tak naprawdę dokument otwiera 
drogę do przekazania go stowarzyszeniu wyłonionemu 
w drodze konkursu. Zależy nam, aby MOW dalej działał, 
ale pod okiem stowarzyszenia – tłumaczył wiceprezydent 
Kielc Marcin Chłodnicki.
Chodzi oczywiście o kwestie finansowe. Do tej pory miasto 
dopłacało do działalności ośrodka około 1,7 mln złotych 
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Zdrowie po koronawirusie
Blisko jedna trzecia pacjentów skarży się na powikłania po przechorowaniu COVID-19. 
Czy jest sposób, by się z nimi uporać? Owszem, jest: trzeba się poddać specjalnej 
rehabilitacji

wiedzają pacjenta w domu. Przy rehabilitacji stacjonarnej 
ozdrowieniec przebywa w palcówce leczniczej – wymienia 
Beata Szczepanek.
 
CZY SĄ ZAINTERESOWANI? 
Rehabilitacja stacjonarna prowadzona jest w dwóch leczni-
cach na terenie województwa świętokrzyskiego: w Szpitalu 
Powiatowym we Włoszczowie oraz Centrum Rehabilitacji 
w Czarnieckiej Górze. W obu ośrodkach z pomocy sko-
rzystało około 50 pacjentów. Rehabilitację ambulatoryjną 
prowadzi 14 przychodni w regionie, a domową pięć. 
– Mamy w tym momencie tylko jednego pacjenta. Z obser-
wacji wnioskujemy, że ozdrowieńcy bardziej chcą rehabili-
tacji stacjonarnej niż ambulatoryjnej – mówi dr Przemysław 
Kędziora z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. 
Lepiej sytuacja wygląda w Centrum Rehabilitacyjno-Me-
dycznym „Terapeuta” w Kielcach. – Notujemy spore zain-
teresowanie, cały czas przyjmujemy nowych pacjentów. Są 
to głównie osoby z dolegliwościami układu oddechowego 
– mówi przedstawiciel przychodni „Terapeuta”.
Kompleksowy program rehabilitacji obejmuje między in-
nymi kinezyterapię, inhalacje, terenoterapię, hydroterapię, 
fizykoterapię, balneoterapię, masaż, edukację zdrowotną 
i promocję zdrowia, w tym np. naukę prawidłowej tech-
niki używania inhalatorów, eliminację nałogów i innych 
czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych. Ponadto tre-
ningi relaksacyjne, leczenie dietetyczne oraz wspomaganie 
rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.
Podstawą do skorzystania z rehabilitacji pocovidowej jest 
skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, lekarz 
zdecyduje też o trybie rehabilitacji – stacjonarnej, ambula-
toryjnej bądź domowej. 
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Problemy z oddychaniem, zmniejszona sprawność orga-
nizmu, mniejsza tolerancja wysiłku fizycznego, bóle mię-
śniowo-stawowe, zaburzenia lękowe i depresyjne - tego 
może doświadczać ozdrowieniec, który przeszedł covid. 
NFZ przygotował program rehabilitacji dla tych, którzy po 
chorobie nie wrócili do pełnej sprawności.

Z HARMONOGRAMEM W RĘKU
Do programu rehabilitacji pocovidowej można przystą-
pić nawet do  dwunastu miesięcy od zakończenia leczenia 
choroby, choć początkowo było to sześć miesięcy. Dzięki tej 
zmianie, z zabiegów fizjoterapeutycznych może skorzystać 
jeszcze więcej pacjentów. 
– Główną ideą rehabilitacji jest poprawa wydolności odde-
chowej, bo jak wiemy koronawirus atakuje głównie płuca, 
ale także ogólnej wydolności wysiłkowej, ponieważ bardzo 
dużo pacjentów po przejściu tej choroby jest osłabionych 
– tłumaczy  Beata Szczepanek, rzecznik świętokrzyskiego 
oddziału NFZ.
Co ważne, ich stan będzie monitorowany od pierwszego do 
ostatniego dnia, a parametry będą porównywane. W razie 
potrzeby przewidziana jest również konsultacja psycho-
logiczna i dietetyczna. Pacjent otrzyma też harmonogram 
ćwiczeń, które po zakończeniu rehabilitacji będzie mógł 
kontynuować sam. 
– Rehabilitacja prowadzona jest w trybie stacjonarnym, am-
bulatoryjnym i domowym. Ambulatoryjny polega na tym, 
że pacjent przychodzi rano do danej placówki na zabiegi, 
a po południu wraca do domu. Domowy, jak sama nazwa 
wskazuje, jest przeznaczony dla pacjentów przebywających 
w domach, mających trudności z przemieszczaniem się. 
W takim przypadku specjaliści prowadzący zabiegi od-
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Walka o dach nad głową
Kobieta mieszkała razem z rodzicami. Jej ojciec, zawodo-
wy żołnierz, zmarł na cukrzycę 30 lat temu. Niedługo po 
jego śmierci okazało się, że matka jest chora na nowotwór. 
Wkrótce potem i ona odeszła.

„NIE MIAŁAM ZA CO ŻYĆ”
– Zostałam sama, miałam skromną rentę. Nie było łatwo. 
Doszło do tego, że musiałam sprzedać odznaczenia ojca, aby 
kupić bochenek chleba. Ze względu na stan zdrowia wielu 
rzeczy nie mogę robić, ale zawsze starałam się zdobyć parę 
groszy uczciwą pracą. Starałam się też o kartki na obiady, ale 
ich nie dostałam, choć byłam sama i nie osiągałam minimum 
socjalnego – opowiada nasza rozmówczyni.
Wkrótce sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła: – Przy-
szedł czas, że nie miałam za co żyć. Zaczęłam brać kredy-
ty-chwilówki. Na ich spłatę zaciągałam kolejne. Trzy lata 
temu musiałam sprzedać trzydziestometrowe mieszkanie. 
Spłaciłam część długów, ale zostałam bez dachu nad głową. 
Najpierw wynajmowałam swoje dawne mieszkanie, później 
na pół roku trafiłam aż do Kołobrzegu. Gdy wróciłam do 
Kielc, dostałam miejsce w schronisku przy ulicy Szymanow-
skiego. Spędziłam tu dwa miesiące, potem zamieszkałam 
przy ulicy Bema i znów trafiłam do schroniska. Niedawno 
usłyszałam, że mieszkam tam zbyt długo i powinnam zacząć 
szukać sobie locum.

Z TORBĄ NA ULICY
W międzyczasie pani Barbara złożyła wniosek o mieszkanie 
komunalne. – Rozmawiałam z sekretarzem miasta, Szcze-
panem Skorupskim, który zainteresował się moją sprawą. 

Pani Barbara jest na emeryturze, której 
część zabiera komornik. Nie ma swojego 
dachu nad głową. Twierdzi, że urzędnicy 
obiecali jej mieszkanie komunalne. – Nie wiem, 
ile jeszcze wytrzymam – mówi

Powiedział, żebym udała się do MOPR i porozmawiała 
z dyrektor Magdaleną Gościniewicz. Spotkałam się z nią. 
Była bardzo miła i zapewniła, że nie zostawi mnie samej. 
Przekonywała, że będę miała swoje mieszkanie – twierdzi 
pani Barbara.
Według niej sytuacja znacząco się zmieniła po wizycie urzęd-
ników w jej dotychczasowym miejscu zamieszkania. – Zo-
stałam w tym czasie wysłana na test na koronawirusa. Mia-
łam pozytywny wynik i wywieziono mnie do miejscowości 
Osiny, do izolatorium. Warunki były fatalne. Po powrocie 
okazało się, że w schronisku nie ma już dla mnie miejsca. 
Zaproponowano mi miejsce w Domu Pomocy Społecznej. 
Odmówiłam. Zostałam z torbą na ulicy. Znalazłam kąt na 
ulicy Jeleniowskiej. Wynajmuję go do tej pory, ale nie wiem, 
jak długo będę w stanie tam mieszkać – przyznaje.

NA RAZIE SCHRONISKO…
O sprawę bezdomnej kobiety zapytaliśmy w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej. – Pani Barbara wymaga od nas 
przyznania jej mieszkania. Pomogliśmy jej wypełnić i złożyć 
odpowiedni wniosek. Chciałaby dostać lokal natychmiast, 
jednak nie ma takiej możliwości. Z kolei wszystkie nasze 
mieszkania chronione są zajęte. Musieliśmy na przykład 
dać schronienie panu, który zamarzłby na swojej działce, 
matce z dzieckiem czy człowiekowi, który wszystko stracił 
w pożarze. Pani Barbarze zaproponowaliśmy więc schroni-
sko przy ulicy Urzędniczej, ale się nie zgodziła. W jej sprawie 
naprawdę zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy – odpowiada 
Magdalena Gościniewicz, dyrektor MOPR w Kielcach. 
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Hetta, wiśtaa, wiooo…
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Współczesny nasz świat naprawdę trudno do końca zrozu-
mieć, gdyż wydarzenia lokalne nieustannie przenikają się 
z globalnymi. Jak na ponowoczesność przystało, miesza się 
też przeszłość z teraźniejszością i trudno za tym wszystkim na-
dążyć. Ten wielowymiarowy chaos układa się jednak w pewną 
bolesną całość – w historię, która po prostu lubi się powtarzać. 
U nas dzieje się to obecnie w rytmie hetta-wiśtaa-wiooo albo 

– jak kto woli – patataj-patataj. No bo wiadomo, że jaki kraj, 
takie i jego patataj.
Koń, jaki jest, każdy widzi – skonstatował już w wieku XVIII 
ksiądz Benedykt Chmielowski. Mnie za to generalnie na sam 
widok konia ogarnia przedziwna, melancholijna monotonia. 
Chyba że byłby to na przykład jakiś bezpański koń trojański 
albo też jeden z tych, co w szyku husarii ratowały Europę pod 
Wiedniem, dumny koń hetmański. Och, a gdyby tak jeszcze 
nasi ułani znowu na koniach przybyli pod okienko? Może 
jakaś Kasztanka? Ach, znasz-li ten kraj, tam był mi raj, gdzie 
tak pięknie brzmi to nasze swojskie patataj-patataj? Hetta, 
wiśtaa, wiooo…
Około 50 lat temu bladym świtem pędziliśmy z dziadkiem 
zaprzęgniętą w konia furą z Woli Kopcowej w stronę Doma-
szowic. Pamiętam ten dzień jak dziś, bo trzymałem wtedy 
po raz pierwszy w życiu lejce i bat. Podczas jazdy niezdarnie 
wymachiwałem tymże batem, dziadek zaś co chwila wykrzy-
kiwał komendy „hetta-wiśtaa-wiooo”, które nasz koń posłusz-
nie i bezkrytycznie wykonywał. Miał oczywiście klapki na 
oczach. Patataj-patataj. Hetta, wiśtaa, wiooo… A może ktoś 
zaordynuje prrrr?  

Pod Kielcami, 16.01.2022

WIĘCEJ ŚWIAT(Ł)A

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

Specjalny pakiet 
dla czytelników Tygodnika eM
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18 1910 1048 2782 9908 8260 0002 RADIO EM KIELCE

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
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Macie Państwo ulubiony serial animowany?
Mój to „Simpsonowie”. Dla tych, którzy go nie znają, wyjaśnienie: 
bohaterem zbiorowym jest w nim nieco dysfunkcyjna amerykań-
ska rodzina z trójką dzieci, a jej głowa, Homer Simpson, ma chyba 
wszystkie możliwe wady: jest bezmyślny, leniwy, próżny, skąpy, 
łakomy i tak dalej. Wydawałoby się, że trudno wymyślić postać, 
którą cechowałaby większa głupota, ale scenarzystom się to udało. 
Otóż głupsi od Homera są u nich… Australijczycy i gdy twórcy 
serialu naprawdę chcą komuś dokopać, przenoszą akcję do krainy 
kangurów, zaś Homer wypada na tle przeciętnego mieszkańca tego 
kontynentu niczym intelektualista. 
Długo nie mogłem pojąć, co autorzy „Simpsonów” mają do bied-
nych Australijczyków. Ale wreszcie zrozumiałem. Stało się to w mi-
nioną niedzielę rano, gdy przeczytałem informację, że odparli oni 
bohatersko inwazję Novaka Djokovica na swój kontynent i zmusili 
go do odwrotu. Bo zapewne zauważyliście Państwo, iż ten wybitny 
tenisista został uznany na antypodach za większe zagrożenie, niż 
Hannibal dla starożytnego Rzymu. I ledwie biedak postawił stopę 
na tamtejszej ziemi,  Australijczycy zadęli w bitewny róg i z okrzy-
kiem: „Djokovic ante portas”, ruszyli z odsieczą.
Niestety była to odsiecz przeciwko zdrowemu rozsądkowi.
Ja jestem zaledwie prosty redaktor, ale według mnie w kwestii za-
grożenia koronawirusem celem działań rządów jest to, by ludzie 
byli… zdrowi. Mam rację? No przecież po to się szczepimy, nosimy 
maseczki w sklepach i nie obściskujemy u cioci na imieninach, 
żeby nas szlag nie trafił. I to pod respiratorem. Ta idea przyświe-
cała zapewne rządzącym Australią, którzy tak przejęli się zagroże-

niem, że pozamykali wszystko w diabły na wiele miesięcy i nigdzie 
na świecie nie było tak drastycznego lockdownu, uderzającego 
w podstawowe prawa obywateli. Co zresztą ci przyjęli pokornie 
i stuliwszy uszy po sobie wzorowo się odizolowali. 
Tak więc rząd zamknął Australię wraz z mieszkańcami na klu-
czyk i kwita. Otworzył troszeczkę w okolicach września ubiegłego 
roku, ale na krótko, bo usłyszał o wariancie omikron. To znów 
zamknął. W to wszystko wdepnął Novak Djokovic. I to kompletnie 
niezaszczepiony! Co wywołało u Australijczyków pomruk nie 
tylko zdziwienia, ale i świętego oburzenia! No bo jak to: oni do 
kiosku z gazetami nie mogą wyjść cały rok, a Novak ośmiela się 
do nich przyjeżdżać bez paszportu?! Oczywiście covidowego?! 
No i zaczęło się.
Nie będę przypominał wszystkich zwrotów akcji w thillerze po-
litycznym pod tytułem „Djokovic kontra reszta Australii”, ale 
były godne pióra najlepszego scenarzysty: pozwolili, wpuścili, 
nie pozwolili, zamknęli, wypuścili, oskarżyli i w końcu wyrzucili. 
A jak wyrzucili, to Australijczycy odetchnęli z ulgą. Kontynent 
uratowany, Djokovic może zarażać albo i nie gdzie tylko chce, ale 
u nas już nie będzie podskakiwał…
No właśnie. Wracam do wcześniejszej myśli: iż nadrzędnym celem 
działania rządów w kwestii koronawirusa jest to, by obywatele 
byli zdrowi. Novak Djokovic był zdrowy, przeszedł nawet koro-
nawirusa, miał przeciwciała i nie stanowił dla Australii żadne-
go zagrożenia. Zresztą - wystarczyło mu zrobić test na lotnisku 
i okazałoby się, że Australia jest bezpieczna. Tak by się stało, gdyby 
chodziło wyłącznie o kwestie medyczne. Ale ponieważ wkrótce 
są tam wybory i premier chce reelekcji, nie można pozwolić na to, 
by robić wyjątki dla jakichś Djokoviców, skoro umęczony naród 
jęczał i wciąż jęczy pod jarzmem lockdownów. No to nie pozwolił. 
Tak przynajmniej widzą rzecz ci, którzy znają się na tamtejszych 
realiach, bo ja sam z siebie taki mądry nie jestem.
I tak oto Australijczycy wyszli na kompletnych, małostkowych 
durniów, zaś  polityka wygrała ze elementarnym zdrowym roz-
sądkiem. Z którego to powodu jeden z czterech najważniejszych 
turniejów tenisowych na świecie, Australian Open, jest teraz Au-
stralian Closed. Przynajmniej dla Djokovica. Bo mógł go wygrać 
po raz dziesiąty, ale przegrał z polityką. Po raz pierwszy. I być może 
nie ostatni.
Wiem jedno: scenarzyści „Simpsonów” znów mają niezły ubaw. 
I nie zdziwiłbym się, gdybym niedługo obejrzał odcinek, w którym 
Homer z wściekłości połamie rakietę tenisową o ścianę hotelu dla 
emigrantów w Sydney.
Bo się nie zaszczepił przeciwko katarowi…  

reklama

Kiedy szkoły zamknęły już swoje drzwi i  rozpoczął się okres zasłużonego wypoczynku 
każdy na pewno zastanawia się jak najlepiej spędzić ten czas i poszukuje ciekawych 
miejsc do odwiedzenia. Jedną z takich atrakcji będzie niewątpliwie wizyta w Manufak-
turze Słodyczy znajdującej się w Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach. Tutaj każdy 
znajdzie coś dla siebie. Dla najmłodszych mamy bezpłatną salę zabaw, dla tych tro-
chę starszych pokazy karmelowe z możliwością samodzielnego skręcenia lizaka oraz 
warsztaty czekoladowe na których można wykonać własną tabliczkę czekolady a dla 
tych zupełnie już dużych kawiarenkę z wyborną kawą i domowymi deserami. Przekonaj-
cie się sami, że warto znaleźć czas i odwiedzić tą krainę słodkości. Przesyłamy karme-
lowo-czekoladowe pozdrowienia i do zobaczenia!

Serdecznie zapraszamy osoby indywidualne i grupy zorganizowane do odwiedzin w naszej Manufakturze 
oraz Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach. 

Manufaktura & Kawiarnia czynna od wtorku do niedzieli od 9.30-17.30, ul. Mickiewicza 1. 
 Informacja/rezerwacja: 537 950 750. Więcej informacji na www.magiakarmelu.pl 

oraz www.muzeumzabawek.eu. 

Przesyłamy 
karmelowo-czkoladowe 

pozdrowienia 
i do zobaczenia

SUPER POMYSŁ NA FERIE - WIZYTA... W PIERWSZEJ W KIELCACH 
MANUFAKTURZE SŁODYCZY & KAWIARNI FAMILIJNEJ 

MAGIA KARMELU 
W MUZEUM ZABAWEK  I  ZABAWEK W KIELCACH

Zapraszamy osoby indywidulane i grupy zorganizowane!.  

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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