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Jeżeli po zdrowie, 
to do Uzdrowiska 
Busko-Zdrój S.A.
Lecznicze wody siarczkowe
Nasz naturalny skarb 
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-40%-40%

KANISTERKANISTER
POJEMNOŚĆ: 5 LPOJEMNOŚĆ: 5 L

1295
1690

-25%-25%

KANISTER + KRANKANISTER + KRAN
POJEMNOŚĆ: 5 LPOJEMNOŚĆ: 5 L

10L 20L 30L

DOSTĘPNE TAKŻEDOSTĘPNE TAKŻE

4700
7900

-40%-40%

REJESTRATOR SAMOCHODOWYREJESTRATOR SAMOCHODOWY
KAMERA FULL HD 1920 x 1080KAMERA FULL HD 1920 x 1080
W LUSTERKUW LUSTERKU

REJESTRATOR SAMOCHODOWY - 2 x KAMERA (PRZÓD+TYŁ)REJESTRATOR SAMOCHODOWY - 2 x KAMERA (PRZÓD+TYŁ)
KAMERA NA TYŁ POJAZDU - AKTYWUJE SIĘ PRZY BIEGU WSTECZNYMKAMERA NA TYŁ POJAZDU - AKTYWUJE SIĘ PRZY BIEGU WSTECZNYM

9900
16900

-40%-40%

Szeroki kąt
Czujnik

wstrząsów
Nagrywanie

w pętli
Czujnik
ruchu

1920 x 1080 32 GB
Nagrywanie

dźwięku
Tryb

prakingowy

HITHIT
MEGAMEGA

3 95
6 50

-40%-40%

LAMPKALAMPKA
SAMOPRZYLEPNASAMOPRZYLEPNA

3 DIODY LED3 DIODY LED

3900
49 00

-20%-20%

ZESTAW „TRZECIA RĘKA”ZESTAW „TRZECIA RĘKA”
STOJAK NA LUTOWNICĘSTOJAK NA LUTOWNICĘ

LAMPKA / SZKŁO POWIĘKSZAJĄCELAMPKA / SZKŁO POWIĘKSZAJĄCE

1 00
2 50

-60%-60%

ZMYWAK KUCHENNYZMYWAK KUCHENNY
PROFILOWNYPROFILOWNY

CENA ZA ZESTAW - 3 SZT.CENA ZA ZESTAW - 3 SZT.

8 95
22 00

-60%-60%

OCIEKACZ NA BUTYOCIEKACZ NA BUTY
78 x 38 CM78 x 38 CM

6 95
14 00

-50%-50%
OCIEKACZ NA BUTYOCIEKACZ NA BUTY
53 x 38 CM53 x 38 CM

1 49
2 95

-50%-50%

PODSTAWKA KUCHENNAPODSTAWKA KUCHENNA
NA PALNIK GAZOWYNA PALNIK GAZOWY

3 90
5 50

-30%-30%

KLEJ BUTAPREMKLEJ BUTAPREM
WODOODPORNY / UNIWERSALNYWODOODPORNY / UNIWERSALNY

0 90
1 50

-40%-40%

KLEJ „SUPER GLUE”KLEJ „SUPER GLUE”
BŁYSKAWICZNY / UNIWERSALNYBŁYSKAWICZNY / UNIWERSALNY

6 80
9 00

-25%-25%

KLEJ DO OBUWIAKLEJ DO OBUWIA
POLIURETANOWYPOLIURETANOWY

3 20
4 60

-30%-30%

KLEJ VIKOL DO DREWNAKLEJ VIKOL DO DREWNA
PODWÓJNY DOZOWNIKPODWÓJNY DOZOWNIK

5 90
9 90

-40%-40%

BATERIE R20BATERIE R20
CENA ZA ZESTAW - 2 SZT.CENA ZA ZESTAW - 2 SZT.

AKUMULATOR 18650AKUMULATOR 18650
LITOWO-JONOWYLITOWO-JONOWY

POJEMNOŚĆ: 8800 MAHPOJEMNOŚĆ: 8800 MAH

1750
2500

-30%-30%

9 90
1500

-35%-35%

BATERIE AABATERIE AA
CENA ZA ZESTAW - 8 SZT.CENA ZA ZESTAW - 8 SZT.

ALKALICZNEALKALICZNE

4900
6500

-25%-25%

ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ
FUNKCJA KIERUNKOWSKAZUFUNKCJA KIERUNKOWSKAZU
DIODY LEDDIODY LED
CENA ZA KOMPLET - 2 SZT.CENA ZA KOMPLET - 2 SZT.

1995
6900

-70%-70%

ZESTAW MALARSKIZESTAW MALARSKI
 SZEROKI WAŁEK NIEKAPIĄCY SZEROKI WAŁEK NIEKAPIĄCY

WAŁEK DO KRAWĘDZIWAŁEK DO KRAWĘDZI
PRZEDŁUŻKA RĄCZKI 3 x 25 CMPRZEDŁUŻKA RĄCZKI 3 x 25 CM

HITHIT
MEGAMEGA
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Czarne chmury nad Koroną 
Piąte z rzędu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korony Kielce nie przyniosło efektu w postaci 
dokapitalizowania spółki.  We wtorkowym spotkaniu nie wziął udziału Dirk Hundsdörfer, który 
dzień wcześniej rozmawiał z częścią kieleckich radnych. Przedstawił im m.in. informację na temat 
potencjalnego nowego inwestora, który miałby odkupić udziały lub ich część od większościowych 
niemieckich właścicieli. Zarząd klubu na razie nie będzie musiał składać wniosku o upadłość, bo 
udało się utrzymać płynność finansową. W tym pomogło m.in. miasto, które po rozmowach zde-
cydowało się przyspieszyć kolejną transzę funduszy zagwarantowanych dla Korony w ramach 
umowy o promocji poprzez sport. Niebawem klubowa kasa zostanie wzbogacona o 800 tys. zł., 
o ile na przeszkodzie nie staną względy formalne. Kolejne i najprawdopodobniej ostatnie Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w poniedziałek, 16 marca.   /dw/

Prezydent w Chęcinach
W środę prezydent Andrzej Duda odwiedził 
Chęciny. W hali Centrum Kultury i Sportu „Pod 
Basztami” spotkał się z mieszkańcami miasta. 
W przemówieniu przypomniał  bogatą historię 
miasta i jego rolę w dziejach Polski. Nawią-
zał także do pojawienia się u nas przypadku 
zarażenia koronawirusem. Prezydent mówił 
również o polskiej polityce międzynarodowej 
i wojskowej oraz przypomniał o programach 

reklama

W czerwcu otwarcie
Trwają intensywne prace przy modernizacji 
dworca PKS w Kielcach. Korzystając ze sprzy-
jającej aury budowlańcy wykonują roboty tak-

społecznych i socjalnych. – Słyszę czasem o roz-
dawnictwie. To nie jest żadne rozdawnictwo. 

Czy jeśli rolnik rusza maszyną w pole, żeby siać 
zboże i wrzuca je w ziemię, to jest rozdawnic-
two? Czy to jest inwestycja? Programy społecz-
ne to właśnie inwestycje – tłumaczył. Andrzej 
Duda zapewnił także o swoim wsparciu przy 
wpisie Zamku Królewskiego w Chęcinach na 
Listę Pomników Historii: – Obiecuję, że będę 
rozmawiał na ten temat z ministrem Piotrem 
Glińskim.  /mł/

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

CZAS NA ZMIANY

UWOLNIJ SIĘ 
OD DŁUGÓW

ZACZNIJ ŻYCIE
OD NOWA

Upadłość 
Konsumencka

SKORZYSTAJ Z NASZEGO 

DOŚWIADCZENIA

TEL. 797 970 200

że na zewnątrz budynku. Nasadzili rośliny na 
skarpach, wyrównali je, zamontowali ogro-
dzenia. Są już gotowe podbudowy asfaltowe 
i betonowe na drogach wokół dworca. Zain-
stalowano zadaszenie oraz oświetlenie ze-
wnętrzne. Wewnątrz dworca trwają prace wy-
kończeniowe. Odtwarzane są niepowtarzalne 
sufity klastrowe: będą to „plastry miodu”, ale 
z nowoczesnym oświetleniem. Modernizacja 
obiektu ma potrwać do końca czerwca. Koszt 
to prawie 69 milionów złotych. Budowę pro-
wadzi firma Budimex.  /pm/
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Popływamy za darmo
Od 7 marca w każdą sobotę i niedzielę w wy-
branych godzinach kielczanie mogą skorzystać 
z bezpłatnego wstępu na miejskie pływalnie. 
Jest to związane z akcją „Płynę po zdrowie”, 
którą po raz siódmy organizują Urząd Miasta 
i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach. 
Bezpłatne wejściówki przysługują każdej oso-
bie fizycznej zamieszkałej w Kielcach. Dzieci do  
12 roku życia mogą przebywać na pływalni tylko 

Trojaczki już w domu
Nadia, Maja i Laura – trojaczki urodzone w Świę-
tokrzyskim Centrum Matki i Noworodka – zo-
stały we wtorek wypisane do domu. Wcześniej 
otrzymały gratulacje oraz prezenty od przedsta-
wicieli wojewody świętokrzyskiego, samorządu 
województwa oraz dyrekcji szpitala. Dziew-
czynki przyszły na świat w 33. tygodniu ciąży. 

Będzie festiwal
W ostatni weekend sierpnia w amfiteatrze na 
kieleckiej Kadzielni odbędzie się festiwal „Ma-
giczne Zakończenie Wakacji”. Tegoroczna im-
preza zostanie zorganizowana we współpracy 
z Urzędem Miasta. Jak co roku galę poprowa-
dzą członkowie Kabaretu Skeczów Męczących. 

UJK wstrzymuje…
Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach podjął decyzję o wstrzymaniu wy-
jazdów studentów, doktorantów i pracowni-
ków uczelni do Chin, Hong Kongu, Iranu, Korei 
Południowej, Japonii i Włoch, wstrzymał także 
przyjazdy obywateli tych państw. Decyzja obo-

wiązuje od środy, 4 marca, do odwołania. Wła-
dze UJK informują, że studenci przebywający 
obecnie na uczelniach włoskich, którzy podej-
mą decyzję o skróceniu pobytu i powrocie do 
kraju, otrzymają wsparcie pracowników Działu 
Wymiany i Współpracy Międzynarodowej. Każ-
da osoba może również liczyć na pomoc psy-
chologiczną, udzielaną w Punkcie Interwencji 
Kryzysowej, znajdującym się przy ulicy Śląskiej 
w Kielcach.  /wk/ Są pierwszymi trojaczkami urodzonymi w tym 

roku w województwie świętokrzyskim. – Ciąża 
przebiegała prawidłowo i tak naprawdę nie czu-
łam różnicy między ciążą z moją trójką a ciążą 
z pierwszą córeczką. W 30. tygodniu znalazłam 
się w szpitalu i od tego czasu oczekiwałam na 
poród – mówi Milena Kołodziej, mama trojacz-
ków. Jak wynika ze statystyk, porody trojaczków 
zdarzają się raz na 6,5 tysiąca ciąż.  /mn/

Opowie o Himalajach
W piątek, 13 marca, o godzinie 18 w Biblio-
tece Uniwersyteckiej odbędzie się spotkanie 
z legendą polskiego i światowego himalaizmu 
Krzysztofem Wielickim, piątym na świecie zdo-
bywcą korony Himalajów i Karakorum. Przy-

MPK i koronawirus
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kiel-
cach zdezynfekowało w ubiegłym tygodniu 
wszystkie autobusy i przeprowadziło szkolenie 
pracowników. To elementy działań mających 
zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 
Pojazdy zostały wewnątrz zdezynfekowane 

Twój 1% przeznaczamy na:
- stypendia naukowe,
- rozwój sportowy,
- kreowanie przedsiębiorczości,
- pomoc w leczeniu,
- kształtowanie postaw obywatelskich,
- promocję ochrony środowiska.

KRS: 0000184209
Twój 1% jest ważny

1%
Fundacja VIVE Serce Dzieciom 
ul. K. Olszewskiego 6, 
25-663 Kielce.

reklama

Producentem festiwalu będzie kielczanin Kon-
rad Smuga. Na razie nie ma jeszcze szczegóło-
wego programu. Wiadomo tylko, że w sobotę, 
29 sierpnia, odbędzie się koncert zaproszo-
nych muzyków, a w niedzielę, 30 sierpnia, 
gala kabaretowa. Do Kielc mają przyjechać 
największe gwiazdy polskie i światowe. Miasto 
wyda na organizację imprezy około sto tysięcy 
złotych, Targi Kielce i Wodociągi Kieleckie po 
150 tysięcy złotych.  /bk/

środkami dezynfekującymi na bazie alkoholu. 
Oczyszczono także systemy klimatyzacji. MPK 
przeprowadziło też szkolenie pracowników, 
które ma na celu zwiększenie świadomości 
wśród personelu sprzątającego, technicznego 
i kierowców.  /bk/

pod opieką pełnoletniego opiekuna. Szczegóło-
wy harmonogram programu dostępny jest na 
stronie www.mosir.kielce.pl oraz w każdej z pły-
walni, która bierze udział w akcji. Z bezpłatnych 
wejść można korzystać do 5 kwietnia.  /bk/
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TOWARZYSTWO SZKOŁY KATOLICKIEJ W KIELCACH
ul. św. Stanisława Kostki 17

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000020686
Wystarczy wypełnić odpowiednie rubryki PIT a Urząd Skarbowy

przekaże nam 1% Twojego Podatku
wpłaty na cele statutowe: nr konta 51 8493 0004 0240 0079 6600 0003

DLA
EDUKACJI 1%

Kto na dyrektora?
Urząd Miasta ogłosił konkurs na stanowisko 
dyrektora Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” . Ma 
to związek z kończącą się kadencją obecne-

Przysięgali…
Podczas uroczystości Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, jakie odbywały się 1 marca 
w Warszawie na placu Piłsudskiego, żołnierze 
służby przygotowawczej z Centrum Przygoto-
wań do Misji Zagranicznych złożyli przysięgę. 
Wśród zaprzysiężonych elewów była szeregowa 
Natalia Woltman. – Staliśmy się prawdziwymi 
żołnierzami. Bardzo się cieszę, że mogłam ten 
ważny moment przeżyć w dniu upamiętniają-
cym Żołnierzy Wyklętych – powiedziała w roz-
mowie z Radiem eM Kielce. Przysięgę złożyło 64 
mężczyzn i 34 kobiety z Centrum Przygotowań 
do Misji Zagranicznych.  /mł/

Twój ma Wielką Moc!1%
Przekaż jeden procent swojego podatku i pomóż nam odzyskać radość życia!

KRS: 0000152025
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w KielcachKielce, ul. Chęcińska 23
w godz. 8.00 – 14.00

pomnijmy, że wspólnie z Leszkiem Cichym do-
konał on też pierwszego w historii zimowego 
wejścia na Mount Everest. Również jako pierw-
szy na świecie zdobył Kanczendzongę i Lhotse. 
Spotkanie poprowadzi Henryk Rączka, bibliofil, 
znawca gór wysokich, właściciel największego 
zbioru literatury o tematyce karpackiej. Spotka-
nie wpisuje się w obchody 50-lecia Uniwersy-
tetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.  /ar/

go szefa tej instytucji, Roberta Drobniucha. 
– Mam nadzieję, że obecny dyrektor także 
wystartuje w tym konkursie. Teatr „Kubuś” to 
bardzo dobrze działająca instytucja, która ma 
wielu widzów i znakomicie realizuje projekty 
unijne, na które pozyskuje dużo środków – 
mówi Marcin Różycki, wiceprezydent Kielc. 
Robert Drobniuch kieruje Teatrem Lalki i Akto-
ra „Kubuś” od września 2012 roku. Instytucja 
zawdzięcza mu wiele ciekawych wydarzeń 
kulturalnych. Jeszcze nie zdradził, czy wystar-
tuje w konkursie.  /bk/

fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

POŻYCZKI do 1500zł

RATALKI do 15 000zł

SZYBKO- WYGODNIE - BEZPIECZNIE

www.pozyczkaokay.pl; tel.534-980-900;      Kielce, ul.Paderewskiego 31/5

Dla czytelników 
Tygodnika eM
pierwsza pożyczka 

GRATIS 
oddajesz tyle ile pożyczasz
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Na ósmego marca
Paniom będzie poświęcone kolejne spotkanie z cyklu „Niedziela w Mu-
zeum”, które odbędzie się w ich święto (8 marca) o godzinie 12 w Galerii 
Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej w Dawnym Pała-
cu Biskupów Krakowskich. Spotkanie poprowadzi Bożena Sabat, która 
przybliży historię kobiet zapomnianych, ale uwiecznionych na portretach 
w galerii. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny. Z kolei o godzinie 18 w Kie-
leckim Centrum Kultury odbędzie się koncert Krzysztof Kiliańskiego „Swi-
ng Time”, poświęcony twórczości Franka Sinatry i Nat King Cole’a. Bilety 
do nabycia w impresariacie KCK.  /bk/

Rzecz o zabawkach
W sobotę w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach odbyła się pre-
miera spektaklu „Noc żywych zabawek” w reżyserii Michała Walczaka. 
Sztuka jest inspirowana historią kieleckich spółdzielni zabawkarskich oraz 
Muzeum Zabawek i Zabawy, które w ubiegłym roku obchodziło jubileusz 
40-lecia istnienia. Jej główny bohater to 10-letni Miłosz, który nie chce 
kontynuować rodzinnej tradycji zabawkarskiej, bo marzy o tworzeniu gier 
komputerowych. Najbliższe spektakle 8 marca oraz od 10 do 13 marca. 
Sztuka jest przeznaczona dla widzów od 7 lat.  /bk/

„S” w Muzeum
W Muzeum Zabawek i Zabawy została powołana komórka Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Jednym z powodów 
jej powstania jest wyłonienie nowego dyrektora placówki w konkursie 
ogłoszonym przez Urząd Miasta. – Naszą organizację zawiązaliśmy po 
to, aby reprezentować pracowników, wspierać ich interesy i pomysły, re-
alizować założenia statutowe. Chcemy też dostać dwa miejsca w komisji 
konkursowej, która wybierze nowego dyrektora muzeum, bo gwarantu-
je nam to ustawa – tłumaczy Kamil Bukowski, sekretarz NSZZ „Solidar-
ność”. Przewodniczącym związku został Karol Kryś, a skarbnikiem Mariusz  
Kwaśniak.  /bk/

Pojedź do Krakowa
Już 28 marca przewodnicy diecezji kieleckiej organizują wycieczkę do 
Krakowa. W programie znalazło się zwiedzanie katedry wawelskiej, 
muzeum katedralnego, podziemi, wieży Dzwonu Zygmunta oraz eks-
pozycji „Skarby epoki Piastów”, na której wystawiona jest herma Marii 
Magdaleny ze skarbca katedralnego w Kielcach. Wycieczkę zakończy 
spacer po Krakowie. Na Rynku uczestnicy zapoznają się z historią mia-
sta, historią budowy Sukiennic, ratusza, kościoła mariackiego i kościoła  
św. Barbary. Zapisy przyjmowane będą od poniedziałku, 9 marca, w biu-
rze Radia Maryja przy Sanktuarium Józefa Robotnika na Szydłówku (śro-
dy i niedziele w godzinach 10-12), w Klubie nad Silnicą w każdą sobotę 
o godzinie 11 oraz na Uniwersytecie III Wieku. Informacje pod numerem 
516 326 722. /mł/

Start Kolei Plus
Rząd przeznaczy ponad 6,5 miliarda złotych na realizację projektu Kolej 
Plus. Nowelizację ustawy, gwarantującą te środki, podpisał w środę na 
dworcu kolejowym w Końskich prezydent Andrzej Duda. Na Programie 
Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus, 
który potrwa do 2028 roku, ma zyskać m.in. dworzec w Końskich. Projekt 
ma poprawić jakość przewozów regionalnych i przywrócić zlikwidowa-
ne linie. O środki na budowę, modernizację i odbudowę linii kolejowych, 
peronów oraz urządzeń związanych z komunikacją kolejową będą wystę-
powały jednostki samorządu terytorialnego, a liderem programu zostaną 
Polskie Linie Kolejowe.  /mł/
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NAGROBKI
TOMASZ SOBIERAJ

Górno 145A
W ofercie również:

• krzyżyki
• wazony
• ławeczki
• zdjęcia nagrobne
• katakumby
• rzeźby

kom. 503 433 630  • Tel. /41/ 30 23 404
www.kamieniarstwo-sobieraj.pl
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Mieszkańcy Kielc interweniują w sprawie Doliny Silnicy. - 
Ścieżka, która znajduje się z jednej strony rzeki jest w bardzo 
złym stanie. Czy doczeka się remontu? - pytają.
Chodzi o teren znajdujący się na lewym brzegu Silnicy, na 
odcinku od ulicy Jesionowej do Wiosennej. Wiedzie tamtędy 
ścieżka, która powstała wiele lat temu. Po deszczu tworzą się 
tam ogromne kałuże, które rozlewają się i przez długi czas zalega 
w takich miejscach błoto. Z drugiej strony na tym odcinku jest 
ścieżka rowerowa, dlatego większość mieszkańców, chcąc nie 
chcąc, brodzi po błocie. - Czy miasto planuje coś z tym zrobić? 
- pyta słuchacz radia eM.
Rzecznik prasowy prezydenta Kielc Tomasz Porębski informu-
je, że rewitalizacja tego terenu jest w planach. - Dla północnego 
fragmentu parku Dolina Silnicy, położonego na lewym brze-
gu rzeki, wyłoniona została w konkursie architektonicznym 
koncepcja zagospodarowania. Zakłada ona rozregulowanie 
lewego brzegu i połączenie rzeki z obszarem źródliskowym. 
W założeniach ścieżka, w niektórych jej fragmentach, będzie 
nieznacznie wyniesiona ponad teren w formie pomostu, co 
wyeliminuje problemy z zalewaniem i degradacją chodnika 
w miejscach najbardziej podmokłych - tłumaczy Porębski.
Dodatkowo ścieżka ma być rozbudowana o niskie pomosty 
widokowe poprowadzone nad obszarem podmokłym. - Sposób 

Wszystko 
dla rolników
W Targach Kielce trwają przygotowania do targów AGRO-
TECH, najbardziej wyczekiwanego wydarzenia rolniczego 
w Polsce. Wystawcy zaprezentują swoje nowości w 11 halach 
oraz na terenie zewnętrznym kieleckiego ośrodka. AGRO-
TECH startuje 13 marca i potrwa trzy dni.
Już od ponad ćwierć wieku kielecka wystawa przyciąga to-
powe firmy i jest miejscem premier rynkowych. Dziesiątki 
tysięcy rolników przyjeżdża do Kielc, by zapoznać się z no-
winkami technicznymi i setkami maszyn, sprzętu, akceso-
riów, nawozów, środków ochrony roślin – słowem wszystkim, 
czego polski producent żywności z małego, średniego czy 
dużego gospodarstwa potrzebuje, by rozpocząć wiosenny se-
zon. W ofercie targów pojawią się zatem najnowsze modele 
ciągników i sprzętu prezentowane przez najbardziej znane 
światowe marki. Swoją ofertę zaprezentują, m.in. Case, New 
Holland, AGCO, CLAAS, John Deere, Farmtrac, Zetor, In-
terhandler, Kuhn, McCormick, Goweil, Krukowiak, Same 
Deutz Fahr, Grupa Agro 7, Maschio Gaspardo, Horsch, MC 
Hale, Mandam, Pichon, Manitou, Konskilde i wielu innych.
Tradycją targów stały się spotkania z twórcami internetowymi 
– blogerami i vlogerami. Tegoroczna edycja wzbogaciła się 

o Strefę Influencera - miejsce do spotkań, „selfie” i rozmów 
z ulubieńcami młodego pokolenia. Youtuberzy rolniczy zy-
skali ogromne grono widzów dzięki swojej otwartości i umie-
jętności dzielenia się sukcesami, porażkami oraz codziennymi 
obowiązkami.
Jak co roku targom AGROTECH towarzyszyć będą targi 
LAS-EXPO. Specjaliści i liderzy rynku drzewnego pojawią 
się w Targach Kielce już po raz 20. 

Dziura na dziurze zagospodarowania będzie sprzyjać retencji. W miarę posiada-
nych środków zostanie opracowana dokumentacja techniczna, 
a następnie zrealizowane zagospodarowanie. Szacowany przez 
autora koncepcji koszt opracowania dokumentacji to 300 tysię-
cy złotych.  Proces projektowy potrwa od około półtora roku 
do dwóch lat. Do momentu opracowania programu funkcjo-
nalno-użytkowego, nie możemy ocenić wysokości inwestycji 
- dodaje rzecznik.
Na razie nie wiadomo, kiedy mogłyby się tu rozpocząć prace. 
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Poszły 
w biznes
Są ambitne, przedsiębiorcze, 
stawiają sobie wysoko poprzeczkę, 
a marzenia przekształcają 
w rzeczywistość. Kobiety, które 
osiągnęły sukces zgodnie twierdzą, 
że kluczem do ich pomyślności był 
wybór zawodu, który zarazem jest 
ich pasjąau
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Kiełbasa 
ze świniobicia/kg 

Aspolmax

23,90 

Karczek wieprzowy/kg
Kraj pochodzenia: Polska

Promocja
9.03-14.03.2020

zatwierdzone przez Kierownika

Masło extra 200g 
OSM Pierzchnica 

16,90 4,29 

reklama

A skoro praca staje się pasją, to już zaledwie krok do tego, by 
była nie tylko źródłem dochodu, ale i okazją do rozwijania 
zainteresowań. Właśnie tak jest w przypadku pań, o których 
piszemy. Wszystkie też zadają kłam twierdzeniu, że mężczyźni 
są lepsi w biznesie. Nic podobnego!

DRUGIE IMIĘ - ZADANIOWOŚĆ
Małgorzata Pawlik, choć ma dopiero 30 lat, jest dyrektorem 
Centrum Zdrowia Darimed i kieruje około stuosobową ka-
drą lekarzy oraz personelu medycznego. – Początkowo byłam 
menadżerem przychodni, po czym awansowałam na stanowi-
sko dyrektora. Lubię działać zadaniowo, wiedziała o tym pani 
prezes, która mnie zatrudniła i uwierzyła we mnie. To miejsce 
pracy daje mi dużo możliwości, cały czas zdobywam wiedzę 
w przeróżnych zakresach, od branży medycznej, po reklamową, 
budowlaną i wielu innych – mówi dyrektor Pawlik.  
– W pracy najbardziej lubię kontakt z ludźmi, często spaceruję 
po korytarzu i rozmawiam z pacjentami, nie mówiąc im na 
jakim jestem stanowisku. Jest takie chińskie przysłowie, które 
mówi, że pnąc się do góry trzeba się wszystkim kłaniać, bo 
nie wiadomo czy za pewien czas nie będzie się tą samą drogą 
wracać. Zgadzam się z tym i staram się każdemu poświęcać 
swoją uwagę – dodaje. 
Jakie są marzenia młodej pani dyrektor? – Chciałabym aby Da-
rimed był największą przychodnią w Kielcach, żeby nasza ekipa 
się rozrastała, a pomieszczenia, które na ten moment są puste 
zostały w niedalekiej przyszłości zagospodarowane – wyjaśnia.

Z MIŁOŚCI DO PIĘKNA
Barbara Kołodziejczyk swój pierwszy salon kosmetyczny za-
częła prowadzić sześć lat temu, dziś ma 31 lat i jest właścicielem 
trzech obiektów oferujących zabiegi z zakresu kosmetologii, 
medycyny estetycznej i wielu pokrewnych dziedzin. – Od bar-
dzo dawna chciałam pracować w tej branży, początkowo nie 
myślałam o własnym biznesie, można powiedzieć, że to przyszło 
samo. Pracując w jednym z gabinetów dostałam propozycję od 
właścicielki, żeby przejąć jej interes, ponieważ ona sama chciała 
zupełnie zmienić swoje życie i wyjechała do Chicago. Czułam 
się wyróżniona ponieważ stwierdziła, że zamierza zostawić ga-
binet w dobrych rękach i wybrała mnie, a przecież znała bardzo 
dużo osób z branży, którą się zajmowała. Czułam oczywiście 

Na zdjęciu: Barbara Kołodziejczyk, właścicielka Salonu Kosmetycznego Monroe.
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lekki strach przed podjęciem wyzwania, jednak miałam już 
doświadczenie, więc postawiłam wszystko na jedną kartę . Choć 
znałam się na kosmetologii, to na prowadzeniu własnego biz-
nesu już nie, więc musiałam uczyć się na własnych błędach – 
opowiada Barbara Kołodziejczyk, właściciel salonów Monroe. 
– Najbardziej lubię kontakt z ludźmi, a uśmiech klienta jest 
najlepszą nagrodą. Staram się rozwijać działalność, zaczęło się 
od paznokci, później doszły makijaże, zabiegi na ciało, twarz 
i wiele innych. Obecnie moje salony odwiedza około dwóch 
tysięcy klientek miesięcznie – dodaje Barbara Kołodziejczyk. 

CHLEB JAK ZA DAWNYCH LAT
Pieczywo z Piekarni R. Dobrowski znają wszyscy kielczanie, 
którzy cenią sobie najwyższą jakość produktu, opartą na wie-
loletnich i sprawdzonych procedurach. – Pamiętam czasy gdy 
branżą piekarniczą zawładnęły różnego rodzaju polepszacze, 
powiedziałam sobie wtedy, że choćby nie wiem co się działo ja 
ich używać nie będę. Priorytetem jest dla nas zdrowy i dobry 
produkt, a nie robienie biznesu za wszelką cenę. Bywało, że cięż-
ko było nam się przebić z naszym prawdziwym tradycyjnym 
chlebem na rynek pulchnych od polepszaczy bochnów z in-
nych piekarni. Na szczęście klienci są teraz bardziej świadomi 
i doceniają nasze produkty – opowiada Halina Dobrowolska, 
współwłaściciel Piekarni R. Dobrowolski. 
– Największą nagrodą dla mnie jest to, że przychodzą do mnie 
ludzie na przykład z cukrzycą czy innymi chorobami i dziękują 
mi za to, że w Kielcach mogą kupić chleb, który jedzą bez ne-
gatywnych konsekwencji dla zdrowia. A w firmie zajmuję się 
niemal wszystkim: jestem menadżerem, sprzedawcą, kierowcą, 
sprzątaczką oraz piekarzem, choć pracownicy coraz rzadziej 
dopuszczają mnie do pracy na hali – dodaje. 
Piekarnia, którą wraz z mężem prowadzi Halina Dobrowolska 
jest doceniana w wielu konkursach, otrzymała między inny-
mi prestiżową Perłę na krajowym konkursie Smaki Regionów. 
Chleb z Kielc był również dwa razy pieczony na zamówienie 
prezydenta Andrzeja Dudy na dożynki. 

LOGO Z WŁASNYM NAZWISKIEM
Ewelina Lewicka prowadzi Pracownię Florystyczną Blossom 
przy ul. Sienkiewicza 4a. jak sama podkreśla bardzo lubi swo-
bodę działania, którą daje jej własny biznes. 

– Jestem głównym kreatorem tego miejsca. Jeszcze przed po-
wstaniem Blossom interesowałam się florystyką ale też sferą 
biznesową, dzięki kwiaciarni mogłam połączyć te dwa obszary. 
Od dziecka pasjonowała mnie również sztuka, a zawód flo-
rysty to zawód artystyczny ponieważ łączymy kolory, faktury 
i kształty. Podpisałam się pod swoim logo własnym nazwiskiem 
ponieważ jestem główną osobą, która decyduje, wymyśla inspi-
racje i zarządza tym miejscem – opowiada Ewelina Lewicka. 
– W prowadzeniu własnego biznesu zawsze jest pewne ryzyko, 
nawet jeśli się nie chce, trzeba się mocno się zmobilizować do 
działania. Pracuję dużo, często siedem dni w tygodniu, nawet 
jeśli jestem poza siedzibą firmy w głowie cały czas mam nowe 
pomysły i wyzwania – dodaje właścicielka.  
W Pracowni Florystycznej Blossom można kupić kwiaty cięte, 
bukiety okolicznościowe, oryginalne rośliny doniczkowe,  ale 
też złożyć zamówienie na dekorację sali ślubnej, kościoła czy 
własnego gabinetu. 

***
Przyznajmy: choć każda z przedstawionych pań prowadzi inny 
biznes to łączy je wiele, przede wszystkim ogromna determina-
cja, pracowitość i konsekwentne dążenie do celu nawet wtedy, 
gdy cel zaczyna się oddalać, a wokół jest mnóstwo prostszych 
alternatyw.  

 chleb tostowy
Naturalnie 

na Twoim stole

reklama

Na zdjęciu: Małgorzata Pawlik, dyrektor Centrum Zdrowia Darimed.
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Po angielsku i nie tylko…

Znaczyć, nie znaczyć?

W Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy 
Okrzei w Kielcach została otwarta biblioteka językowa. 
W placówce, oprócz zbiorów w języku polskim, można 
wypożyczać książki i czasopisma w językach m.in. angiel-
skim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, 
ukraińskim, norweskim i macedońskim. W planach są 

Z pomysłem na dodatkowe znakowanie drzew planowanych 
do wycinki wystąpiła do władz Kielc radna Anna Kibortt. Na 
drzewach,  które mają zostać wycięte radna chce umieszczać  
specjalne opaski z informacjami o gatunku drzewa, jego przy-
bliżonym wieku, obwodzie oraz przyczynie wycięcia. Urzędnicy 
na tę propozycję się nie zgodzili, bo uznali ją za zbyt kosztowną. 
Dodajmy, że tego typu opaski wprowadziły m.in. samorządy 
w Warszawie i Ełku. Anna Kibortt argumentuje, że opaska mo-
głaby się pojawiać po uzyskaniu decyzji o wycince, minimum 
dwa tygodnie przed planowanymi działaniami. Znalazłyby się 
na niej następujące informacje: gatunek drzewa, przybliżony 
wiek, obwód, przyczyna wycięcia (opcjonalnie nazwa choroby), 
numer decyzji administracyjnej. Radna zaznaczyła, że w wy-
padku wycinek nagłych, przy zagrożeniu życia lub zdrowia 
mieszkańców, te zapisy by nie obowiązywały.
– W miastach, które wprowadziły takie rozwiązania, nie tylko 
zmniejszyły się napięcia społeczne, ale także wzrosła świado-
mość dotycząca stanu zieleni miejskiej –  mówi Kibortt.
Jednak w opinii władz miasta takie rozwiązanie byłoby zbyt 
drogie. Arkadiusz Kubiec, zastępca prezydenta Kielc, w odpo-
wiedzi na interpelację poinformował, że jedna opaska to koszt 
60 złotych. „Zaproponowany przez Panią sposób oznaczania 
drzew, polegający na znakowaniu każdego indywidualną opa-
ską jednorazowego użytku (która zgodnie z informacją uzyska-

także spotkania z obcokrajowcami, które przybliżą czytel-
nikom nie tylko literaturę, ale także kulturę różnych krajów.  
- Bardzo nam zależało na tym, aby miłośnicy literatury obcej 
mieli swoje miejsce, do którego mogą przyjść i wypożyczać 
książki, ale także, żeby korzystali z niego obcokrajowcy miesz-
kający w Polsce. Będą się tu odbywały także spotkania tema-
tyczne z mieszkańcami całego świata, m.in. z Anglii, Francji, 
Niemiec, Ukrainy, Macedonii i Rosji. Poza tym chcemy działać 
dwufalowo i zapraszamy dzieci naszych przyjaciół, którzy 
mieszkają poza granicą po to, aby one także mogły poznać 
polską literaturę - mówi Anna Żmudzińska, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.
Biblioteka oferuje zarówno beletrystykę, jak również książ-
ki do nauki języków obcych. W swoich zbiorach ma około 
2800 publikacji zagranicznych, w tym również pozycje do 
nauki języków obcych. - To bardzo potrzebna i pozytywna 
inicjatywa. Jesteśmy rodziną polsko-szkocką, nasze dzieci są 
dwujęzyczne, starsza córka czyta przeważnie w języku angiel-
skim i te książki musieliśmy sprowadzać głównie z Wielkiej 
Brytanii. Takie miejsce jak to ułatwi młodym ludziom szybki 
dostęp do książki anglojęzycznej - mówi Izabela Ironmonger, 
która uczestniczyła w otwarciu biblioteki.
Ze zbiorów filii, oprócz obcokrajowców, będą mogli nadal 
korzystać jej dotychczasowi czytelnicy.. 

ną w Urzędzie Miasta Ełku kosztuje 60 złotych) oznacza duże 
wydatki dla miasta. Koszt opaskek za ubiegły rok wyniósłby 
53.580 złotych”, czytamy w odpowiedzi. Zastępca prezydenta 
dodał, że lepiej przeznaczyć te pieniądze na nasadzenia nowych 
drzew. W jego ocenie drzewa można znakować spray’em.
Anna Kibortt uważa, że z pomysłu nie powinno się rezygnować 
tylko ze względu na koszty.  Dodała, że można rozważyć inne 
rozwiązania. – Opaski były tylko przykładowym sposobem 
oznakowania drzew. Możemy też rozważyć mocowanie kartek 
z informacjami czy czegokolwiek innego. Tu nie chodzi o no-
śnik, a o samą informację – mówi Anna Kibortt. 
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#DobryKierowca
Robert Kubica to jeden z najszybszych kierowców świata, jeżdżący 
w elicie motorsportu. Oczywiście prywatnie też podróżuje samocho-
dem. Zapytaliśmy naszego wybitnego sportowca, kim według niego 
jest dobry kierowca.

– Robert, zapomnijmy na chwilę  
o torze wyścigowym i pomówmy  
o codziennych sytuacjach w ruchu dro-
gowym. Kim jest dobry kierowca?
RK: Dobry kierowca to taki, który jeździ 
zgodnie z przepisami. Potrafi także przewi-
dywać różne sytuacje, co bezpośrednio 
przekłada się na bezpieczeństwo. Ustępuje 
pierwszeństwa pieszym zbliżającym się 
do pasów i nie przekracza dozwolonej 
prędkości. Na pewno też wszystkim kierowcom 
przyda się po prostu uśmiech i uprzejmość 
wobec innych. 

– Zmieniają się niektóre przepisy. Jak 
oceniasz zasadę jazdy „na suwak”?
RK: To dobre rozwiązanie. Kiedy wejdzie 
nam w nawyk, by nie jeździć zderzak w zde-
rzak, a zostawiać miejsce na wpuszczenie 
auta z drugiego, np. zablokowanego pasa, 
wtedy korków będzie mniej. Albo szybciej 
się rozładują, bo „suwak” znakomicie 
poprawia płynność jazdy.

– Korytarz życia to chyba oczywista 
zasada, prawda?
RK: Większość kierowców wie, że to oznacza 
zrobienie przejazdu dla karetki, straży czy 
policji. Wiedzą też, jak zresztą sama nazwa 
wskazuje, że korytarz służy ratowaniu życia. 
Pytanie, czy wszyscy wiedzą, jak to zrobić?

– Jak to zatem powinno wyglądać?
RK: Może najłatwiej będzie to wytłumaczyć 
krótkim zdaniem, którego uczyliśmy dzieci 
w miasteczku ORLEN: „kierowcy z lewego 
pasa – na lewo, a reszta – na prawo!”. 
Tak to powinno wyglądać – dziecinnie proste.

– Dziękuję za rozmowę.
RK: Dziękuję również.

www.dobrykierowca.orlen.pl

Orlen DobryKierowca Tygodnik eM 205x290.indd   1Orlen DobryKierowca Tygodnik eM 205x290.indd   1 10.02.2020   16:1910.02.2020   16:19
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Twój układ odpornościowy odgrywa 
istotną rolę w Twoim zdrowiu, 
ponieważ chroni Twoje ciało przed 
szkodliwymi infekcjami i wirusami. 

***
CBD naturalnie wspomaga procesy 
związane z immunologiczną ochroną 
naszego organizmu. 

***
Serdecznie zapraszamy do Salonu 
Konopnego, gdzie przedstawimy 
Państwu pełną gamę produktów 
zawierających CBD:

Zabezpiecz się przed wirusami ! 

***

KIELCE, UL. SIENKIEWICZA 66
Wszystkie Nasze produkty dostępne są również Online na stronie 

www.sensihemp.pl

Drogie Panie!
Z okazji Dnia Kobiet,
w podziękowaniu za Waszą obecność, 

wyrozumiałość i wrażliwość, 
składamy wszystkim Mieszkankom województwa 

świętokrzyskiego, najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
 wielu powodów do radości 

oraz spełnienia wszystkich marzeń.

Andrzej Pruś
Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski     
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

marca8

1% DLA SENIORÓW
• organizujemy życie kulturalne dla ludzi starszych
•  podejmujemy działania na rzecz ludzi starszych, chorych  

w trudnej sytuacji materialnej 
•  prowadzimy rozbudowę i modernizację Domu Seniora  

im. Sue Ryder w Pierzchnicy

Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy 
ul. Szkolna 36

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000165620
Bank Spółdzielczy w Chmielniku 

nr konta: 15 8483 0001 2001 0043 1615 0001

ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY
ROZLICZENIA Z ZAGRANICZNYMI  

URZĘDAMI SKARBOWYMI
KINDERGELD – zasiłki na dzieci

„SIS” Kancelaria Prawno-Finansowa 
25-334 Kielce, 

ul. Winnicka 24; tel.: 41 249 57 83
www.zwrotpodatku-sis.pl
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NOWY PROFESOR

Prof. Artur Maciąg z Politechniki 
Świętokrzyskiej odebrał z rąk Pre-
zydenta Andrzeja Dudy nominację 

profesorską. Nowy profesor zwyczajny jest 
wybitnym matematykiem.
Prof. Maciąg pracuje w Katedrze Informa-
tyki i Matematyki Stosowanej. W obszarze 
jego zainteresowań naukowych pozostają 
szeroko pojęte zastosowania matematyki. 
Główny nurt badań to rozwiązywanie bez-
pośrednich i odwrotnych zagadnień me-
chaniki opisywanych równaniami różnicz-

Wiadomości z Politechniki Świętokrzyskiej 

AZS Politechniki Świętokrzyskiej, Artur 
Obarzanek.

PRZEŁOM W REHABILITACJI

Specjaliści z Politechniki Świętokrzy-
skiej wraz z lekarzami z Poznania 
pracują nad innowacyjnym syste-

mem doboru optymalnej terapii dla pa-
cjentów z porażeniem mózgowym.
– To ma być przełom w rehabilitacji i szansa 
na nową jakość życia dla pacjentów, którzy 
często nie mówią i nie chodzą. Niektórzy 
mają problemy z najprostszymi czynno-
ściami. Walka o ich sprawność toczy się 
od chwili narodzin. Ci którzy mieli więcej 
szczęścia mogą stanąć na nogi – mówi prof. 
Marek Jóźwiak szef Kliniki Ortopedii 
i Traumatologii Uniwersytetu Medycz-
nego w Poznaniu.
Opracowywany przez zespół Egzoszkie-
let potrafi sprawić, że pacjenci wstają 
z wózka. Robot wykonuje za nich każdy 
krok. To urządzenie do tej pory niewyko-
rzystywane w leczeniu zaburzeń związa-
nych z porażeniem mózgowym. Ma być 
przełomem w leczeniu pacjentów. Po-
znański ośrodek ma największe w kraju 
doświadczenie w terapii pacjentów o takim 
profilu.

DZIELĄ SIĘ SWOJĄ PASJĄ

Zajęcia dla przyszłych programistów 
prowadzą konstruktorzy, pasjonaci 
z Politechniki Świętokrzyskiej. Ci 

sami, którzy święcą triumfy w międzynaro-
dowych zawodach łazików marsjańskich.
Uczniowie z czterech kieleckich szkół śred-
nich zostają po lekcjach, by poznać świat 
programowania i robotyki. Bezpłatne lek-
cje prowadzone są w ramach programu 
realizowanego przez Świętokrzyskie Cen-
trum Innowacji i Transferu Technologii 
i Specjalną Strefę Ekonomiczną „Stara-
chowice” S.A.
– To przede wszystkim nauka myślenia i roz-
wiązywania problemów – mówią studenci, 
którzy pomagają swoim młodszym kole-
gom. Na tych zajęciach można ekspery-
mentować i bez konsekwencji popełniać 
błędy.

kowymi cząstkowymi z wykorzystaniem 
funkcji Trefftza. W polu zainteresowań 
pozostają również zagadnienia związane 
ze statystyką, ekonometrią, prognozowa-
niem oraz zastosowaniami matematyki 
w naukach ekonomicznych.  Od roku 2016 
jest prorektorem ds. Studenckich i Dydak-
tyki Politechniki Świętokrzyskiej.
Prywatnie Prof. Artur Maciąg ma żonę 
oraz dwóch synów. Jest pasjonatem gór-
skich wędrówek oraz jazdy na rowerze.

SUKCES FUTSALISTÓW AZS 
POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

AZS PŚk został trzecią drużyną 
w Polsce w kategorii uczelni tech-
nicznych podczas Akademickich 

Mistrzostwach Polski w Futsalu.
– Dla nas to ogromny sukces Sportowy, po-
nieważ byliśmy po raz pierwszy na turnieju 
finałowym Akademickich Mistrzostwach 
w Futsalu. Poziom turnieju był bardzo wy-
soki, a w niektórych drużynach grali repre-
zentanci Polski w futsalu. Cieszymy się, że 
udało nam się zdobyć brązowy medal w ka-
tegorii uczelni technicznych – ocenia trener 

W kieleckim „Informatyku” pierwsze kroki 
w świecie robotyki stawiają ci, którzy już 
zdecydowali, jaką drogę kariery wybrać. 
Jak mówią programista to zawód, który 
daje szerokie perspektywy. Ale droga do 
sukcesu w branży IT jest wyboista.
– W szkole nauczyciele nam mówią czego 
mamy się uczyć, a studia to jest szukanie tej 
wiedzy i potem jest jej weryfikacja – mówi 
Daniel Włodarczyk z Politechniki Świę-
tokrzyskiej.
Młodym pasjonatom pomagają starsi ko-
ledzy. Studenci Politechniki Świętokrzy-
skiej udowodnili, że w świecie robotyki nie 
mają sobie równych. Są mistrzami w kon-
struowaniu łazików marsjańskich. Teraz 
poszukują swoich przyszłych następców 
– stąd pomysł na lekcje robotyki w kielec-
kich szkołach.
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Ruszył nabór do konkursu Świętokrzyski Fundusz Lokalny na 
wsparcie inicjatyw lokalnych dla młodych organizacji poza-
rządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych. 
W ramach projektu przyznawane będą mikrodotacje w wyso-
kości od 1500 do 5 000 zł na tworzenie Inicjatyw oddolnych tj. 
wydarzeń, warsztatów, spotkań wpisujących się w jedną ze sfer 
pożytku publicznego

Celem Projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i or-
ganizacji pozarządowych w życie publiczne. Minimalna kwota 
dotacji jaką można otrzymać to 1.500 zł.

Operatorem projektu jest Fundacja imienia Stefana Artwińskie-
go, która działa na rzecz budowy nowoczesnego miasta i społe-
czeństwa obywatelskiego.

Głównym założeniem Projektu jest podniesienie poziomu wiedzy 
i umiejętności z zakresu realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych 
zarówno przez grupy nieformalne, samopomocowe jak  i młode or-
ganizacje pozarządowe, poprzez udzielenie im wsparcia konsultin-
gowego, szkoleniowego, doradczego i finansowego. Nasz zespół służy 
pomocą przy składaniu wniosków.- mówi dyrektor biura Fundacji 

Paweł Kwietniewski

Od 02.03.2010 można już rejestrować. konto swojej organizacji, 
grupy nieformalnej i samopomocowej. Nabór wniosków ruszy 
już 10.03.2020 i potrwa do 15.04.2020.

Świętokrzyski Fundusz Lokalny został sfinansowany przez Na-
rodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich na lata 2014 – 2020

Szczegółowe informacje: www.swietokrzyskiegranty.pl

Dziękuje za to, że jesteście, że zgodnie z zamysłem 
Stwórcy wciąż dajecie światu miłość i życie.

Wasz uśmiech, łagodne, promienne spojrzenie  
i delikatne, zawsze gotowe do pomocy dłonie 

sprawiają, że codzienność jest piękniejsza i lepsza.
Życzę  każdej z Was radości i satysfakcji z bycia kobietą, 
niech Wam to daje siłę do realizacji marzeń, szczęście 

i poczucie spełnienia.
Życzę też takich mężczyzn, którzy kochając Was

i szanując, pomogą Wam w odkrywaniu pięknego 
daru kobiecości na co dzień...

nie tylko od święta.

Drogie Panie,

Krzysztof Marek Słoń
Senator RP, PiS

8marca
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Trzy tiry, a w nich ponad 70 ton niebezpiecznych odpadów, 
znajdują się obecnie na terenie bazy Hydrogeotechniki w Rzę-
dowie. To efekt ustawy zobowiązującej sejmiki województw do 
wyznaczenia dwóch miejsc, do których mają trafiać nielegalnie 
przewożone toksyczne odpady. 

W BUSKIM…
Jednym z nich jest właśnie Rzędów w powiecie buskim. Jak 
mówi starosta Jerzy Kolarz, zapis ustawy to źródło wielu pro-
blemów dla samorządu: – Utylizacja odpadów to koszt rzędu 
kilkuset tysięcy złotych. Musimy sami je wygospodarować, 
ponieważ ustawodawca nie wskazał źródeł finansowania. 
Zdecydowanie się z tym nie zgadzamy. Nie jesteśmy w stanie 
ściągnąć pieniędzy od właścicieli tych odpadów. Powiatu na 
to nie stać, dlatego poprosiliśmy sejmik o wpływ na władze 
centralne, aby doprecyzowały przepisy.
Ustawa zobowiązuje sejmiki wojewódzkie do przyjęcia 
uchwał, wskazujących dwa miejsca składowania takich od-
padów. – Na etapie projektu uchwały zorganizowaliśmy 
spotkanie starostów i odpowiednich służb, na którym deba-
towaliśmy o tym, gdzie zlokalizować te punkty. Poszukujemy 

Śmieciowy problem
Rzędów w powiecie buskim i Promnik 
w powiecie kieleckim – te miejsca 
w naszym województwie zostały 
wyznaczone do magazynowania 
nielegalnie transportowanych 
odpadów. Starostowie, dla których 
stanowi to spory problem, domagają 
się zmian w prawie

też innych rozwiązań. Badamy każde zgłoszenie i jeździmy 
w teren. Póki co, Rzędów i Promnik pozostają miejscami 
składowania odpadów – wyjaśnia Wioletta Czarnecka, dy-
rektor Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. 

…I W KIELECKIM
Dużo większy problem ma jednak starosta kielecki. Miejsce 
magazynowania odpadów zostało wyznaczone w Promniku 
przy Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami. – Właścicielem 
są Kielce. Została nam przedstawiona oferta sprzedaży nieru-
chomości. Zwróciliśmy się z prośbą o jej wycenę. Będziemy się 
zastanawiali, co dalej, ponieważ ze wstępnej analizy wynika, że 
utworzenie tych miejsc to koszt trzech milionów złotych – in-
formuje Mariusz Ściana, członek Zarządu Powiatu Kieleckiego.
Punkt więc jeszcze przez dłuższy czas nie ruszy. Formalnie 
składowisko nie zostało również utworzone w Rzędowie. 
W związku z tym wojewódzki inspektor ochrony środowi-
ska nałożył na powiat buski i kielecki karę po dziesięć tysięcy 
złotych. – Odwołaliśmy się do głównego inspektora ochrony 
środowiska – dodaje Mariusz Ściana.
Sprawą ma zająć się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. 
Jak mówi wicemarszałek Marek Bogusławski, potrzebne są 
zmiany w zapisach ustawy, dlatego władze regionu będą starały 
się zasygnalizować to władzom centralnym. Wśród radnych 
Sejmiku pojawił się też pomysł wsparcia finansowego starostów 
z budżetu województwa.

***
Jak problem zostanie rozwiązany? Tego jeszcze nie wiadomo, 
jednak ustawa, która wywołała całe zamieszanie, jest świet-
nym przykładem tego, że diabeł tkwi w szczegółach – idea jest 
słuszna, tylko ma zbyt dużo słabości w zapisach prawnych. 
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Mamusiu, tatusiu…
Ponad pięćdziesięcioro dzieci z naszego województwa znalazło w ubiegłym roku 
nowe rodziny dzięki pracy Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego. Od początku 
funkcjonowania placówka przeprowadziła ponad czterysta adopcji, w tym trzy- 
i czteroosobowego rodzeństwa

W 2019 roku Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny przygotował 
54 kandydatów na rodziców adopcyjnych. Do przysposobie-
nia zakwalifikowano 40 dzieci i przeprowadzono 52 postępo-
wania adopcyjne. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w prawie 
1300 spotkaniach dotyczących dzieci, które z różnych powo-
dów nie mogą przebywać w rodzinach biologicznych. Oprócz 
tego ośrodek adopcyjny prowadzi też bezpłatne poradnictwo 
psychologiczne i spotkania integracyjne. 

SPOTKANIA NAWET W PARAFIACH
– Kiedy rodzice adoptują dzieci, niekoniecznie muszą się 
kontaktować z ośrodkiem adopcyjnym, ale wzorem lat ubie-
głych dwa razy w roku organizujemy spotkania dla takich 
rodzin. W zeszłym roku jedno odbyło się w Tokarni, a dru-
gie w Centrum Bajki w Pacanowie. W każdym uczestniczyło 

około 300 osób – mówi Renata Janik, wicemarszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego. – Ośrodek wspiera także pieczę 
zastępczą. Wprowadziliśmy upoważnienia do bezpłatnych 
kolejek przy badaniach w Szpitalu Dziecięcym na Czarno-
wie i do bezpłatnego wjazdu na parking szpitala. Mamy też 
Świętokrzyską Kartę Rodziny Zastępczej.
Aby zachęcić mieszkańców naszego województwa do ad-
opcji, w ubiegłym roku pracownicy ośrodka zorganizowali 
spotkania w parafiach diecezji kieleckiej, podczas których 
informowali o działalności ośrodka i promowali ideę adop-
cji. – W tym roku mamy już osiem prawomocnych adopcji, 
a od stycznia 2012 roku dom i rodziców znalazło ponad 400 
dzieci. Są kochane, czują się dobrze, a rodzice mogą usłyszeć 
słowa „mama” i „tata”. To bardzo ważne. Do adopcji trafiają 
najczęściej dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, 
ale zdarzają się też przysposobienia dzieci w wieku 10 i 11 lat. 
Dzięki współpracy z ośrodkami adopcyjnymi w całej Polsce 
udało się przeprowadzić także adopcję najpierw czwórki ro-
dzeństwa, a później trójki. Coraz częściej adoptowane są też 
dzieci niepełnosprawne – podkreśla Anna Sokołowska-Smoł-
kowska, dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego.

RODZEŃSTWO ZAWSZE RAZEM
Jednak nie każde dziecko trafia do adopcji. – Na bieżąco 
sprawdzamy sytuację dzieci pozostających w pieczy zastęp-
czej. Większość z nich wraca do rodzin biologicznych, część 
trafia pod opiekę najbliższych krewnych. Do adopcji kwa-
lifikuje się tylko te dzieci, które są wolne prawnie, czyli ich 
rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich lub nie żyją 
– wyjaśnia dyrektor Sokołowska-Smołkowska.
Pracownicy ośrodka muszą dokładnie przeanalizować sy-
tuację każdego dziecka. – Bierzemy pod uwagę historię 
jego życia, sytuację medyczną i rodzinną. Staramy się, żeby 
rodzeństwo zawsze było razem. Przeprowadzamy również 
diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, wykonywaną naj-
częściej w domach tych dzieci i w domach rodzin zastępczych. 
Dopiero potem decydujemy, czy zostaną one zakwalifikowane 
do przysposobienia – tłumaczy pani dyrektor.
Przygotowanie kandydatów na rodziców trwa od trzech do 
ponad czterech miesięcy i musi być przeprowadzone bardzo 
dokładnie. – Staramy się dobrze poznać kandydatów, żeby 
dokonać odpowiedniego wyboru. Wiele osób uczestniczy 
w spotkaniach psychoterapeutycznych, ponieważ wśród nich 
są również takie, które doświadczyły straty dziecka – wyjaśnia 
dyrektor Sokołowska-Smołkowska. au
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Wszyscy chcemy tu zostać
– Alex, wypełniliście plan minimum na ostatnią kolejkę 
fazy grupowej Ligi Mistrzów. Przed tygodniem ograliście 
po niezwykle emocjonującym spotkaniu THW Kiel 32:30 
i macie trzecie miejsce. 

– Tak, to był niesamowity mecz. Cały czas byliśmy w grze, 
ale nie mogliśmy zrobić tego ostatniego kroku. W żadnym 
momencie nie zwątpiliśmy. Do końca wierzyliśmy w zwycię-
stwo. Wiedzieliśmy, o co gramy. Oni nie odpuścili, chociaż 
zapewnili sobie pierwsze miejsce. Nie mieli nic do przegra-
nia, dzięki temu grali na luzie, a to zawsze działa na plus. 
My na szczęście mieliśmy wspaniałych kibiców, co zawsze 
jest wartością dodaną. 

– W 1/8 finału zmierzycie się z Celje Pivovarną Lasko. To 
zespół złożony przede wszystkim z młodych zawodników. 
Będziecie zdecydowanym faworytem.

– Na pewno nie możemy ich lekceważyć. Są młodzi, ale 
to atut.  Dzięki temu chcą się bardziej pokazać. W takich 
przypadkach, w starciach z mocniejszymi rywalami, jest 
ekstra motywacja. Oni nie mają nic do stracenia, a wtedy 
jest łatwiej. W pierwszym spotkaniu, przed własną publicz-
nością, będą grać twardo i intensywnie. My musimy być 
skoncentrowani, zachować zimną głowę. 

– Zakładamy, że w 1/8 finału obędzie się bez niespodzia-
nek. O Final Four trzeci raz z rzędu zagracie z Paris Saint 
-Germain. 

– Chyba nie ma dla nas krótszej drogi do Kolonii (śmiech), 
najpierw  jednak musimy myśleć o Celje. Paryż to jedna 
z najlepszych drużyn na świecie. Mają super skład, z naj-
lepszymi zawodnikami. Zawsze są faworytem do wyjazdu 
na Final Four. W pierwszym roku wygrali oni, później my. 
Zobaczymy jak będzie teraz. Na pewno czeka nas mocna, 
twarda walka. My jesteśmy na nią gotowi. 

– Przed sezonem doszło do kilku zmian w PGE VIVE. 
Takim meczem jak z Kielem udowodniliście, że jesteście 
w stanie wygrać z każdym. Czy teraz, w tym okresie przed 
najważniejszymi meczami, są jakieś elementy, nad którymi 
będziecie mocniej pracować? 

– W pierwszych meczach było widać, że mamy kilku no-
wych zawodników. Teraz rozumiemy się coraz lepiej, co 
daje większy komfort. Ta przerwa to dobry moment, aby 
trochę mocniej popracować fizycznie. Mamy tylko jeden 
mecz w tygodniu. Taka pauza wpłynie na nas pozytywnie. 
Będzie czas, aby wyeliminować mniejsze urazy. Wielu z nas 
było już zmęczonych. Szczególnie, że w styczniu mieliśmy 
EURO. 

– Wciąż nie wiemy, jaka przyszłość czeka drużynę. Prezes 
Bertus Servaas i pracownicy klubu mocno pracują, aby 
spiąć budżet. Zastanawiasz się nad tym, co będzie na ko-
niec sezonu? 

– Jedyne, co możemy zrobić, to wygrywać w każdym możli-
wym meczu. Wszyscy chcemy tutaj zostać. Dalej być częścią 
tego super projektu. Wiemy, że do tego jest potrzebna pomoc 
miasta i sponsorów. Nie wszystko zależy od nas, ale póki tu 
jesteśmy, to zawsze będziemy dawać sto procent. Skupiamy 
się na tym, co jest tu i teraz. 

– Na końcu będzie o Twoim śnie. Od kilku miesięcy jesteś 
szczęśliwym tatą. Niektórzy mówią, że narodziny dziecka 
wpływają na formę sportową, w twoim przypadku dużych 
zmian nie odnotowaliśmy. 

– Jesteśmy niesamowicie szczęśliwi. Zmieniło się całe nasze 
życie. Teraz mamy inne priorytety. Dziecko zabiera każdą 
wolną chwilę. To niesamowite uczucie. Na szczęcie możemy 
liczyć na pomoc dziadków. 

- Dziękuję za rozmowę. 
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– Dlaczego katolicy świeccy powinni uczestniczyć w życiu 
publicznym? 

– Wypływa to z sakramentu chrztu świętego. Bycie ochrzczo-
nym oznacza wzięcie na siebie zobowiązań dotyczących ży-
cia osobistego i społecznego. Wynikają one z wiary w Jezusa 
Chrystusa. Podczas chrztu rodzice i chrzestni pytani są o to, 
czy wyrzekają się grzechu i wszystkiego, co do niego pro-
wadzi? Odpowiadają „tak”. Potem odpowiadają na pytania 
o wiarę. Takie pytania padają także podczas sakramentu 
bierzmowania. Na mocy tych sakramentów jesteśmy po-
słani do świata, również do życia społeczno-politycznego, 
aby walczyć ze złem. Życie polityczne może być promocją 
dobra, ale może również sprzyjać szerzeniu zła i niesprawie-
dliwości. Każdy zobowiązany jest do zaangażowania choćby 
dlatego, że człowiek jest bytem społecznym.

– Na jakich płaszczyznach może być obecny katolik w życiu 
społeczno-politycznym?

– Pierwszym zadaniem jest obrona godności i szacunku do 
drugiego człowieka. Człowiek to korona stworzenia, pięk-
ny byt, kompozycja ciała i ducha, rozumu, uczuć i duszy. 
Obdarzony jest wolną wolą i potrafi kochać. Tak człowieka 
ukształtował Stwórca i tak go umiłował, że Jezus Chrystus 
umarł za człowieka na krzyżu (zob. J 3,16). Dostrzegamy 
więc, jaką ma wielką wartość. Dlatego trzeba tworzyć takie 
warunki, aby mógł żyć rozumnie i w klimacie miłości. To jest 
istotne zadanie ucznia Jezusa – obrona godności człowieka 
jako osoby. Od tego zaczyna się budowanie społeczeństwa, 
co dla chrześcijan oznacza budowanie Królestwa Bożego. 

– Dochodzimy do tego, czym jest Królestwo Boże.

– Człowiek musi żyć we wspólnocie, ponieważ potrzebuje 
drugiego człowieka. Jezus nazywa taką wspólnotę Króle-
stwem Bożym, które opiera się na zasadzie miłości i spra-
wiedliwości. Przed Piłatem Jezus mówi: „Królestwo moje 
nie jest z tego świata” (zob. J 18,33-37). Są to więc normy 
i prawa, wypływające z nauki Bożej. Owocem takiego ży-
cia jest radość w Duchu Świętym, pokój, zgoda, wzajemny 
szacunek, odpowiedzialność. To wszystko jest pragnieniem 
duszy poszczególnego człowieka i społeczności. Jest dobrem 
społecznym.

– W takim kontekście nie można pominąć zasady dobra 
wspólnego. Czym ono jest? 

– Święty Tomasz z Akwinu w swych rozprawach użył tego 
terminu 390 razy. W Polsce zatraciliśmy poczucie dobra 
wspólnego, choćby przez komunizm, który kierował się do-
brem partii. Tymczasem dobro wspólne jest szersze, dotyczy 

Świeccy w życiu publicznym 
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całej społeczności, choćby narodowej. Zależy mi, aby Kielce 
stanowiły wspólnotę, ale trzeba ją budować wokół dobra. 
Według świętego Tomasza najwyższym dobrem jest Bóg 
i Jego zasady, którymi należy się kierować, bo one prowadzą 
do budowania pięknego społeczeństwa. Zasady sprawiedli-
we zawsze będą szanować godność człowieka, ponieważ są 
zapisane w jego naturze. Podkreślam, prawa naturalne są 
wpisane w koncepcję, w naturę człowieka. Często utożsa-
miamy je z  prawami kościoła. 

– Do jakich partii politycznych katolik może należeć? 

– Dokumenty Kościoła zachęcają chrześcijan do aktywności. 
Jeśli ktoś ma takie predyspozycje, powinien angażować się 
bardziej w politykę. Siła zła w obszarze polityki jest duża, 
potrzeba więc woli i wsparcia zespołu ludzi, aby nie dać 
się skalać. Pierwszym elementem obecności w polityce jest 
udział w wyborach. Dotyczy to wszystkich obywateli. Do-
kumenty Kościoła mówią wprost, że jeśli dany kandydat 
lub partia w swoim programie występuje przeciwko wierze, 
zasadom moralnym i prawu naturalnemu, na przykład po-
stuluje aborcję, to na nich katolicy nie powinni głosować, bo 
na chrzcie złożyli zobowiązanie, że będą walczyć ze złem. 
Wyborcy powinni więc wiedzieć, jakimi zasadami kandydat 
i partia się kieruje. Jesteśmy ochrzczeni, zobowiązani do 

Więcej w audycji „Tak wierzę” we wtorek, 10 marca, 
 o godz. 20 w Radiu eM Kielce.

walki ze złem, do obrony godności człowieka, do budo-
wania wspólnoty i dobra wspólnego, nie powinniśmy więc 
wspierać tych partii i osób godzących w dobro wspólne, 
w godność i szacunek człowieka, w prawa naturalne, które 
podkreśla katolicka nauka społeczna. 

– Mamy więc drogowskaz pokazujący, jak kształtować życie 
polityczne i jak w nim uczestniczyć. 

– Życie społeczno-polityczne nie powinno stać się dla nas 
obojętne, bo chodzi tu o każdego z nas i całe dziedzictwo, 
które posiadamy jako naród i obywatele. W życiu politycz-
nym oddajemy siebie i to, co posiadamy, w ręce kogoś, kto 
będzie rządził oraz ustanawiał prawa i zasady. Wybierajmy 
więc mądrych polityków. Chodzi też o bezpieczną i szczęśli-
wą przyszłość tych, którzy będą po nas żyć na naszej ziemi, 
w naszym kraju, w naszym mieście. Zabiegajmy o to trwałe 
dobro, które nas łączy w tworzeniu pięknego  społeczeństwa 
jako wspólnoty. 

– Dziękuję za rozmowę. 

Świeccy w życiu publicznym 

INFORMUJE
• Od 1 marca  zmieniły się zasady dotyczące biletu elektronicznego tzw. e-portmonetki. Opłata za przejazd nie jest 
już uzależniona m.in. od wysokości wpłaconej wcześniej kwoty.

• W bilecie elektronicznym nie obowiązują strefy taryfowe, a wysokość opłaty uzależniona jest jedynie od ilości 
przejechanych przystanków.

• Do trzech przystanków za bilet normalny opłata wynosi 2 zł 50 gr, od czterech do ośmiu 2 zł 80 gr, a od 
dziewięciu do dwunastu 3 zł 10 gr. Powyżej dwunastu przystanków 3 zł 40 gr. Opłata za bilety ulgowe jest 
odpowiednio niższa o 50%.

reklama

„BY NIE ZNIWECZYĆ 
CHRYSTUSOWEGO KRZYŻA”

ks. Piotr Kieniewicz, marianin

Radiowe rekolekcje wielkopostne

9-15 marca
Poniedziałek - Niedziela,  godz. 22.00
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ZAPRASZAMY
Od poniedziałku 

do piątku w godzinach 
7.00 – 21.00

w soboty 7.00 – 14.00

Tel. 41 345-76-25

OKRĘGOWA 
STACJA KONTROLI 

POJAZDÓW 

HOLOWANIE  
POJAZDÓW 24 h 

powyżej 3,5 t

tel. 41 346 06 96

Kielce, ul. Jagiellońska 92

reklama

felieton/reklama

Kilka dni temu postanowiłem sprawdzić stan wiedzy mojej pięcio-
letniej wnuczki Zuzanny o piłce nożnej.
- Zuza, jakie znasz kluby piłkarskie? - zapytałem. Popadła w namysł, 
po czym oświadczyła:
- Barcelonka!
Niespecjalnie mnie to zdziwiło, bo obydwaj z synem kibicujemy 
klubowi z Katalonii od szczenięcych lat, więc istnieje duża szansa, 
że w naszej rodzinie właśnie rośnie trzecie pokolenie socios. Inda-
gowałem dalej:
- A z polskich?
- Nie wiem - odparła.
- No jak to? A Korona?
- Koronawirus? - Zuzannie zabłysły oczy, a ja zrozumiałem, że sprawa 
jest naprawdę poważna, skoro nawet pięcioletnie dziecko zna ten 
termin. Zwłaszcza że poinformowało mnie zwięźle, co należy robić, 
żeby się nie zarazić.
- Nie można pojechać do Chin i trzeba myć rączki. Ja myję - oświad-
czyła z powagą.
Ja też myję, do Chin się na razie nie wybieram, choć martwi mnie, że to 
paskudztwo dotarło do naszej pięknej ojczyzny. Chociaż, przyznacie 
Państwo, niektórzy zachowują się tak, jakby już byli od jakiegoś czasu 
dotknięci koronawirusem: bredzą coś od rzeczy albo zachowują się 
nieracjonalnie, jakby mieli wysoką gorączkę właściwą tej chorobie. 
Czasem jest straszno, czasem śmieszno, jak wtedy, gdy panowie 
obecny i były marszałkowie Senatu pouczali naród jak myć ręce. 
Ubawiłem się setnie. Podobnie jak kilka dni temu, gdy Paweł Kukiz 
ogłosił, że zakłada… partię polityczną! Pomyślałem, że muzyk nie 

tylko gorączką jest dotknięty, ale czymś znacznie poważniejszym, 
bo przecież wszedł do polityki pod hasłem „Precz z partiokracją”, 
po czym, gdy sprawy zaczęły iść nie po jego myśli, związał się z PSL, 
a dziś już poszedł na całość i ma gdzieś idee. Teraz będzie rozwalał 
partiokrację za pomocą swojej partii politycznej, czym z pewnością 
pogłębi zaufanie swych wyborców.
Skoro wspomniałem o PSL: w antraktach między doniesieniami o ko-
ronawirusie okazało się, kim naprawdę jest Władysław Kosiniak-Ka-
mysz. „Chodź na scenę mój tygrysie…”, powiedziała grzesznym tonem, 
z błyskiem lubieżności w oku jego żona i cała Polska zatoczyła się ze 
śmiechu od ściany do ściany. No bo spójrzmy prawdzie w oczy: czy 
Władysław wygląda na tygrysa? Jeśli już to co najwyżej na Tygryska 
z Kubusia Puchatka, chociaż mam poważne wątpliwości co do jego 
umiejętności brykania. Jak dla mnie jest raczej mieszanką Królika 
i Prosiaczka, bo czasem bywa sztywny jakby kij połknął, a czasem 
bojaźliwy, jak wtedy, gdy bez mrugnięcia okiem pod dyktando Do-
nalda Tuska zafundował Polakom pracę do 67. roku życia i nawet 
nie zaprotestował. Dobrze chociaż, że teraz bije się w piersi, choć 
szkoda, że lekko.
Mówiąc nawiasem, obserwuję coś, co nie jest może objawem korona-
wirusa, ale za to konformizmu na pewno. Taką przypadłość właści-
wą każdym wyborom: zmianę zdania kandydata o sto osiemdziesiąt 
stopni. Władysław na przykład wyparł się na potrzeby kampanii swej 
miłości do imigrantów (nie mylić z uchodźcami!). Podobnie uczyniła 
Małgorzata Kidawa-Błońska, która jeszcze pięć lat temu przekonywała 
mnie, że mamy w Polsce dużo miejsca, powinniśmy się wykazać mi-
łosierdziem i pozwolić, by muzułmańscy imigranci czerpali garściami 
z naszej kultury. Teraz obydwoje mówią, że nie można ich wpuszczać, 
że Europa powinna strzec swych granic i w ogóle. Naprawdę, człowiek 
może się pogubić.
Na szczęście jest w tym dziwnym politycznym światku ktoś, na stałość 
kogo zawsze można liczyć. To Robert Biedroń. Facet udowodnił, że 
potrafi iść pod prąd: ma koronawirusa gdzieś i jako wesoły chłopak 
(z angielska gay) nie pozwoli, żeby mu psuł plany. Dlatego ogłosił na 
twitterze, że jedzie ze swym partnerem do Chin, bo teraz jest tam 
taniej, mniejsze kolejki i tłok w pociągach. „Trzymajcie za nas kciuki”, 
zaapelował  radośnie do swych fanów, po czym… został. Bardzo mnie 
rozczarował, gdyż wychodzi na to, iż jako kandydat na prezydenta  
posłuchał swych sztabowców, którzy mu odradzili tę ekspedycję.
Swoją drogą, ciekawe, co o takiej beztrosce myślą jego wyborcy?
 Bo wygląda mi na to, że nawet Zuzia bierze życie poważniej. 

Stan gorączkowy
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