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Przy szacunkowym koszcie energii 
1200 zł w skali roku przyjmujemy 
roczne zużycie energii na pozio-
mie 2400 kWh oraz moc instalacji  
PV około 3 kW. 

Większe zaopatrzenie na energię 
to konieczność wykonania większej 
instalacji. 

Tak, to będzie opłacalne.  

www.arenella.pl

CENTRUM BADANIA I LECZENIA STÓP
•  Komputerowe badanie stóp, diagnostyka wad kończyn dolnych, ćwiczenia stóp

•  Indywidualnie formowane korygujące wkładki ortopedyczne również dla sportowców i narciarzy;

•  Pedicure podologiczny -  specjalistyczna pielęgnacja stóp (leczenie wrastających paznokci, pękających pięt, 
pielęgnacja stopy cukrzycowej, rekonstrukcja płytki paznokciowej, usuwanie odcisków, modzeli, kurzajek).

•  Pielęgnacja i opieka nad stopami seniora.

Lunula Laser – przełomowa metoda w leczeniu grzybicy paznokci, zmian łuszczycowych, regeneracji 
paznokci zniszczonych poprzez stymulację odbudowy nowej estetycznej płytki paznokciowej dłoni i stóp.

• porady i zabiegi w problemach skóry i ciała;

• ostrzykiwanie Botoxem;

•  wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym (Teosyal, Juvederm, 
Emervel, Radiesse); 

•  głębokie peelingi enzymatyczne (Glyco Peel, Dermamelan, Xylogic,  
Yellow Peel);

•  mezoterapia - cellulit (m.in. 
Alidya), rewitalizacja, łysienie;

•  karboksyterapia - zabieg stosuje się m.in. w dermatologii, medycynie 
estetycznej ale również w ortopedii, fizjoterapii, neurologii.

•  badanie zmian skórnych dermatoskopem, kriodestrukcja (wymrażanie 
zmian skórnych).

Kielce, Al. Szajnowicza-Iwanowa 13 F 
tel. 41-344-70-69, 793-801-831
www.zdrowastopastodolny.pl, 

Busko Zdrój, Chopina 9, tel. 501-150-045
Warszawa, Ogrodowa 58, Wiertnicza 124 
tel. 516-035-040; www.footmedica.pl 

Kielce, Al. Szajnowicza-Iwanowa 13 F 

tel. 41-344-70-69, 793-801-831

Busko Zdrój, Chopina 9

tel. 41-378-70-56, 41-378-70-52 ;www.natura.med.pl 

Dr Jadwiga Matla-Stodolna, specjalista dermatolog

GABINET MEDYCYNY ESTETYCZNEJ „NATURA”
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Szkoły, przedszkola, żłobki zamknięte 
Wszystkie szkoły i placówki oświatowe zostaną zamknięte na dwa tygodnie od 16 marca – poin-
formował w środę premier Mateusz Morawiecki. Jednak już od czwartku, 12 marca, nie odbywały 
się zajęcia dydaktyczne, a dzieci mogły pojawić się w szkołach tylko w wyjątkowych sytuacjach, 
gdy rodzice nie mogli wziąć urlopu z dnia na dzień.  Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd wpro-
wadza środki ostrożności, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa i ograniczyć 
jego skutki społeczne. – Koronawirus to realne i globalne zagrożenie. WHO proponuje podjęcie 
radykalnych działań, ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa. W poczuciu odpowiedzialności 
wolimy zapobiegać niż leczyć – podsumował premier. Do czwartku w Polsce odnotowano ponad 
50 przypadków koronawirusa. W Świętokrzyskiem do tego czasu nie było ani jednego.  /mn/

Kina, teatry, muzea także
W związku z epidemią w minioną środę pre-
mier Mateusz Morawiecki ogłosił też inne dzia-
łania mające ograniczyć rozprzestrzenianie się 
choroby. Rząd podjął decyzję o zawieszeniu 
funkcjonowania instytucji kulturalnych na tere-
nie kraju: teatrów, filharmonii, oper, muzeów, 
a także kin. Decyzja weszła w życie w czwar-
tek, 12 marca, i będzie obowiązywać do środy,  
25 marca. O szczegółach dotyczących zmian 
terminów poszczególnych wydarzeń oraz zwro-
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Wstrzymali przyjęcia …
Z powodu epidemii Wojewódzki Szpital Ze-
spolony w Kielcach wstrzymuje p l a n o w e 
przyjęcia pacjentów. Placówka, decyzją wo-
jewody świętokrzyskiego, od 29 lutego jest 
w stanie podwyższonej gotowości, co oznacza 
konieczność ograniczenia przyjęć pacjentów 
na zaplanowane wcześniej leczenie. Dotych-
czas ograniczenia te obowiązywały w Klinice 
Chorób Zakaźnych, ale od 11 marca obejmą 
wszystkie kliniki i oddziały lecznicy. Szpital 
podkreśla, że z uwagi na to, iż ponad 70 pro-
cent pacjentów, którzy trafiają do Wojewódz-
kiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, to 
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tach pieniędzy instytucje kulturalne będą infor-
mować na bieżąco.  /wk/

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

osoby w stanach nagłych i zagrożenia życia, 
wszystkie zabiegi i procedury ratujące życie 
będą przeprowadzane tak jak dotychczas. 
Przypominamy również, że w Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym obowiązuje bezwzględ-
ny zakaz odwiedzin.   /mn/

… i porody rodzinne
W Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworod-
ka przy ul. Prostej w Kielcach nie odbywają 
się obecnie porody rodzinne. Szpital zawiesił 
również zajęcia w ramach szkoły rodzenia.  
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Tam schudniesz
Praca z psychodietetykiem, fizjoterapeutą i tre-
nerem oraz  specjalistyczne konsultacje lekarskie 
– to tylko niektóre elementy dostępnego już 
w Kielcach, bogatego programu dla osób zma-
gających się z nadwagą i otyłością.  Centrum 
Zdrowia Kobiety KOMED jako pierwszy ośrodek 
w województwie świętokrzyskim uzyskało akre-
dytację Polskiego Towarzystwa  Badań nad Oty-

Hulajnogi wracają
Po zimowej przerwie elektryczne hulajnogi od 
firmy Blinkee.city wracają do Kielc. Pojawią się 
w mieście prawdopodobnie na początku kwiet-
nia. Wprowadzono jednak kilka zmian dotyczą-

UJK zawiesza zajęcia
Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Jana 
Kochanowskiego zostały zawieszone na co naj-
mniej dwa tygodnie. Uczelnia wstrzymała do 
odwołania organizację imprez oraz wydarzeń 
naukowych, sportowych i artystycznych, za-
kwaterowanie nowych osób w domach studen-

ta, wyjazdy i przyjazdy zagraniczne studentów, 
doktorantów i pracowników oraz korzystanie 
z Biblioteki Uniwersyteckiej. Rektor wprowadził 
również zakaz przebywania w domach stu-
denckich osób niezakwaterowanych oraz zakaz 
udostępniania podmiotom zewnętrznym obiek-
tów należących do uczelni. „Uczelnia dołoży 
wszelkich starań, aby umożliwić studentom/
doktorantom uzyskanie założonych efektów 

cych ich użytkowania, np. maksymalny czas wy-
pożyczenia pojazdu. Po 72 godzinach zostanie 
on automatycznie zakończony, a użytkownik, 
który zostawił hulajnogę w niedozwolonym 
miejscu, będzie obciążony dodatkową opłatą. 
Pamiętajmy, że hulajnogi można parkować tyl-
ko na publicznych parkingach oraz w miejscach, 
w których jest to dozwolone. Użytkownicy ła-
miący regulamin, zapłacą karę w wysokości stu 
złotych za każdą nieprawidłowo zaparkowaną 
hulajnogę.  /wk/

Pokieruje „Guliwerem”
Robert Drobniuch nie będzie startował w kon-
kursie na stanowisko dyrektora Teatru Lalki 
i Aktora „Kubuś” w Kielcach. Został szefem Te-
atru Lalek „Guliwer” w Warszawie i rozpocz-
nie pracę 1 września. – Decyzji o wycofaniu 
się z konkursu nie podjąłem od razu. W Polsce 
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– W związku z sytuacją epidemiologiczną nasza 
placówka również podejmuje różnego rodzaju 
środki ostrożności. Przepraszamy pacjentów 
za taką sytuację, ale chodzi przede wszystkim 
o ich zdrowie – informuje Rafał Szpak, dyrektor 
Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka. 
W szpitalu przy ul. Prostej już od blisko dwóch 
miesięcy obowiązuje zakaz odwiedzin.  /mn/

ogłoszono wiele konkursów, więc przygo-
towałem się do kilku. Pierwszy był konkurs 
w Teatrze Lalek „Guliwer” w Warszawie – 
mówi Robert Drobniuch, który był dyrektorem 
„Kubusia” od września 2012 roku.  /bk/

łością, potwierdzającą spełnienie wymagań nie-
zbędnych do profesjonalnego leczenia nadwagi 
i otyłości. – Trzon naszego zespołu stanowią 
kardiolog, psychodietetyk i fizjoterapeuta, ale 
jesteśmy też w kontakcie z innymi specjalista-
mi, np. z chirurgiem zajmującym się leczeniem 
bariatrycznym. Chodzi nam też o leczenie kon-
sekwencji otyłości, czyli cukrzycy typu drugiego, 
nadciśnienia tętniczego czy chorób układu serco-
wo-naczyniowego – informuje dr n. med. Paweł 
Salwa, specjalista kardiolog. W Polsce nadwagę 
i otyłość ma obecnie 40 procent osób w wieku 

INFORMUJE
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach w związku z odwołaniem zajęć dydaktycznych w szkołach informuje, 

że od najbliższego poniedziałku tj. 16 marca do odwołania wprowadza się następujące ograniczenia  
w komunikacji miejskiej:

• Autobusy linii nr 30, 34, 35 oraz 46 będą kursowały ze zmniejszoną częstotliwością. 

• Kursowanie autobusów linii nr 55 zostaje zawieszone. 

O ewentualnych kolejnych zmianach w kursowaniu autobusów będziemy Państwa informować na bieżąco 

na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

kształcenia poprzez zaliczenie zajęć w innych 
terminach lub innych formach. W miarę możli-
wości studenci/doktoranci otrzymają materiały 
dydaktyczne, odnoszące się do odwołanych 
zajęć, w formie elektronicznej” – czytamy w za-
rządzeniu rektora.  /wk/
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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%

Kontakt z redakcją 
41 349 50 23

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.

Pomóżmy!
Agnieszka Masternak ma 45 lat i guza mózgu 
w czwartym stopniu złośliwości. Z zawodu jest 
pielęgniarką w Wojewódzkim Szpitalu Specja-
listycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze 
oraz w Hospicjum Caritas im. św. Matki Teresy 

Hania na OIOM
Hania Terlecka ponad miesiąc temu rozpoczęła 
specjalistyczne leczenie w Stanach Zjednoczo-
nych. W lutym skończyła przyjmować pierw-
szy cykl chemioterapii celowanej, ale podczas 
przyjmowania drugiego pojawiły się kompli-
kacje: „Za mną trudne dni. Niestety, krótko po 
rozpoczęciu drugiej chemii, bo po trzecim jej 
dniu trafiłam na OIOM. Wyniki znów okazały 
się złe, więc wszyscy ci dobrzy i wyspecjalizo-
wani lekarze musieli się szybciutko mną zająć. 
(...) Teraz, kiedy mama jest obok, podają mi 

25-29 lat, 55 proc. osób w wieku 35-39 lat i po-
nad 65 proc. osób powyżej 50. roku życia.  /mn/

płytki krwi. (...) Te dni są ciężkie, więc proszę 
módlcie się za mnie i trzymajcie kciuki, żebym 
to przetrwała.”  /wk/

z Kalkuty w Kielcach. W 2019 roku zachorowała 
na złośliwego glejaka mózgu. Po operacji i wie-
lu chemioterapiach okazało się, że w Polsce nie 
ma już dla niej ratunku. Jedyną nadzieją jest 
terapia immunologiczna w Niemczech. Lecze-
nie wyceniono na ponad 200 tysięcy złotych. 
Zbiórka na portalu siepomaga.pl rozpoczęła się 
w listopadzie, ale nadal brakuje prawie 50 ty-
sięcy. Rodzina prosi o pomoc.  /wk/
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Co po BWA?
Rozpoczyna się drugi etap konsultacji społecznych i debata publiczna, do-
tyczące budynku byłego Biura Wystaw Artystycznych i terenu przy nim. 
Od sześciu lat gmach stoi pusty, a miejscy urbaniści chcą zmienić jego 
przeznaczenie. Do tej pory powstały dwie koncepcje. Jedna zakłada za-
chowanie istniejącej zieleni, druga pozwala na większe pole zabudowy 
niż zasięg piwnic dawnego BWA. Teraz muszą się odbyć konsultacje, po-
nieważ obie koncepcje zyskały niemal takie samo poparcie mieszkańców 
w ankiecie na stronie IdeaKielce. Miejscy urzędnicy liczą na głosy eksper-
tów – architektów, urbanistów i socjologów.  /bk/

Zamek w elicie?
Zamek Królewski w Chęcinach ma szanse dołączyć do elitarnego grona 
zabytków wpisanych na Listę Pomników Historii. Lista zawiera najcenniej-
sze obiekty w naszym kraju. Obecnie znajduje się na niej 105 zabytków, 
wśród nich m.in. Trakt Królewski w Warszawie, zabudowa Krakowa, ko-
palnia soli w Wieliczce. Rangę wyróżnienia podkreśla sama procedura 
wpisu, którą kończy rozporządzenie prezydenta RP. – Obiecuję, że będę 
na ten temat rozmawiał z panem premierem Glińskim i jak tylko doku-
menty związane z wnioskiem znajdą się w Pałacu Prezydenckim, decyzja 
w sprawie Zamku Królewskiego będzie podjęta niezwłocznie – zapewniał 
prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Chęcinach.  /mł/

Kościół dostał pieniądze
Muzeum Wsi Kieleckiej otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego na konserwację obiektów ruchomych w XVIII-
-wiecznym kościele z Rogowa. W tym roku odtworzone zostaną bardzo 
zniszczone rzeźby anioła i Chrystusa oraz tabernakulum z expositorium. 
Prace konserwacyjne w zabytkowym kościele rozpoczęły się w 2014 roku 
od bocznych ołtarzy. Następnym etapem była renowacja ołtarza głów-
nego, a później ambony i fragmentu ściany, na której się ona znajduje. 
Modrzewiowy kościół jest darem kurii diecezjalnej w Kielcach. Unikatowy 
zabytek udostępniono zwiedzającym w 2002 roku. Jest konsekrowany, 
odbywają się nim msze święte oraz śluby.  /bk/

Będzie Park
Ogłoszono przetarg na budowę jednej z największych inwestycji tu-
rystycznych w Nowej Słupi. Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich po-
wstanie przy miejscowym amfiteatrze. Inwestycja, która ma w sposób 
nowoczesny promować świętokrzyskie legendy, zwiększy o połowę ruch 
turystyczny w gminie. Nowy budynek o powierzchni 1862 metrów kwa-
dratowych będzie w kształcie litery „L”. Ponad połowę zajmą ekspozycje 
podzielone na trzy strefy: podstawową, edukacyjną oraz promocji i za-
baw. Nie zabraknie kina 5D, hologramów postaci z legend i wyświetlania 
animacji w najnowszej technologii.  /mł/

Jest dyrektor
Leszek Rokita został dyrektorem Centrum Usług Miejskich w Kielcach. Wy-
grał ogłoszony przez Urząd Miasta konkurs, w którym wystartowało dzie-
więciu kandydatów. Rokita ma 58 lat i jest rodowitym kielczaninem. Przez 
ostatnie 30 lat mieszkał za granicą, głównie w Hiszpanii, gdzie zdobywał 
doświadczenie zawodowe na globalnych rynkach telekomunikacyjnych. 
Centrum Usług Miejskich ma prowadzić zamówienia usług i towarów dla 
wszystkich miejskich instytucji, takich jak szkoły, przedszkola, placówki 
kultury i opieki społecznej. Poszczególne placówki będą włączane stop-
niowo do CUM. Przypomnijmy, że na rozstrzygnięcie czekają jeszcze dwa 
konkursy na dyrektorów miejskich instytucji: Muzeum Zabawek i Zabawy 
(dwóch kandydatów) oraz Muzeum Historii Kielc (czterech).  /bk/

re
kla

m
a

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

15 marca 2020
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Braki w aptekach i sklepach oraz utrudniona działalność wielu 
przedsiębiorstw. Czy takie konsekwencje dla świętokrzyskiej 
gospodarki będzie miała sytuacja związana z koronawirusem? 
– Panika rynkowa jest całkiem realna – mówi prof. Marek Lesz-
czyński, ekonomista z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. 
Choć w naszym województwie nie stwierdzono żadnego przy-
padku zarażenia koronawirusem (dane na czwartek rano), to 
jednak odczuwamy skutki zbliżającego się zagrożenia. – Przede 
wszystkim dotkną one firmy silnie powiązane z rynkami za-
granicznymi oraz uzależnione od eksportu i importu – uważa 
prof. Leszczyński.
Jednym z takich przedsiębiorstw jest kielecki Formaster. – U nas 
łańcuch dostaw został zachwiany. Kupujemy maszynę w Ra-
domiu, do której elementy producent sprowadza z Chin i po-
woduje to komplikacje. Większość komponentów nabywamy 
jednak od firm polskich lub  europejskich. Sporo sprzedajemy 
do Chin i jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami. 
Działają oni w skróconym wymiarze czasu pracy i często nie 
mogą wyjść z domów. Trudno powiedzieć, jak długo to będzie 

Kochaj je po prostu

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. 
Z tej okazji na antenie radia eM Kielce zostanie wyemitowa-
ne niezwykłe słuchowisko zatytułowane „Bajkowa Kraina”, 
inspirowane autentyczną historią dwóch braci, z których jeden 
cierpi na zespół Downa. Jest to część akcji „Gratis 21” współ-
organizowanej przez naszą rozgłośnię z Fundacją „Kochaj 
mnie po prostu”.

Światowy Dzień Zespołu Downa został ustanowiony w 2005 
roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Do-
wna. Od 2012 organizowany jest pod patronatem ONZ. Z tej 
okazji w wielu miastach w Polsce odbywają się różne wyda-
rzenia, które mają na celu promowanie praw osób z zespołem 
Downa do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 
W zeszłym roku uczniowie szkół mogli posłuchać na antenie 
radia eM Kielce niezwykłego słuchowiska „Bajkowa Kraina”, 
opowieści inspirowanej autentyczną historią. Pokazuje ona 
miłość między braćmi, z których jeden jest chory na zespół 
Downa, ale również wiarę, w to, że pomimo dodatkowego 
chromosomu można spełniać marzenia. Później powstała 
publikacja pod tym samym tytułem. Jej autorką, tak jak słu-
chowiska, jest Aleksandra Gładyś-Jakubczyk, prezes Fundacji 
„Kochaj mnie po prostu”, a także mama 8,5-letniego Maćka 
i 5,5-letniego Olusia, który urodził się z zespołem Downa. 
21 marca na antenie naszego radia na 107,9 fm oraz 91,8 fm 
lub em.kielce.pl o godzinie 11.11 i 21.21 zostanie wyemito-
wane słuchowisko „Bajkowa Kraina”. Zapraszamy, aby tego 
dnia na znak solidarności z osobami chorymi na zespół Do-
wna założyć skarpety nie do pary i posłuchać tej niezwykłej 
opowieści. Akcja miała wyglądać inaczej, ale ze względu na 
zagrożenie koronawirusem i zamknięte szkoły, musieliśmy 
zmienić plany. Przeprowadzimy ją w innym terminie, kiedy 
sytuacja się ustabilizuje i dzieci wrócą do szkół. 

Gospodarka 
zainfekowana?

trwało, i przewidzieć skutki. Staramy się nie wpadać w panikę 
– mówi Maciej Bursztein, dyrektor ds. rozwoju oraz członek 
zarządu firmy.
Profesor Marek Leszczyński zwraca także uwagę na panikę 
rynkową, która w pewnym zakresie już wystąpiła. – Możemy 
mieć do czynienia z czasowym problemem z zaopatrzeniem 
w artykuły pierwszej potrzeby, jeśli skala zachorowań znaczą-
co by się powiększyła lub choroba pojawiłaby się w naszym 
regionie. Z kolei jeśli sytuacja się znormalizuje, to możemy 
spodziewać się zastoju w sprzedaży, bo ludzie będą musieli 
wykorzystać zgromadzone zapasy. W długim okresie jest to 
więc niekorzystne – przyznaje nasz ekspert. 

Tygodnik eM
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Zatrzymajmy 
koronawirusa!

Koronawirus budzi coraz większy 
niepokój. W środę premier 
Mateusz Morawiecki poinformował 
o zamknięciu wszystkich placówek 
oświatowych oraz obiektów kultury. 
Jakich zasad przestrzegać, by ustrzec 
się przed zarażeniem i co zrobić, gdy 
będziemy musieli zostać w domu, by 
zaopiekować się dzieckiem?au
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Cukinia 4  
Kraj pochodzenia Włochy

4,99 

Grapefruit czerwony/kg
Kraj pochodzenia Turcja

Promocja
16.03-23.03.2020

zatwierdzone przez Kierownika

Pierogi z kap/mięsem/kg  
Wyrób własny Społem 

3,99 
16,29 

reklama

Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd wprowadza środki 
ostrożności, które mają na celu zapobiegać rozprzestrzenianiu 
się epidemii i ograniczyć jego skutki społeczne. – Koronawirus 
to realne i globalne zagrożenie. Światowa Organizacja Zdro-
wia proponuje podjęcie radykalnych działań, ograniczających 
rozprzestrzenianie się wirusa. W poczuciu odpowiedzialności 
wolimy zapobiegać niż leczyć – podsumował premier podczas 
środowej konferencji prasowej. 

CO POWINNI ZROBIĆ RODZICE?
Ustawa zasiłkowa, czyli ta na podstawie której wypłacane są 
zasiłki opiekuńcze, chorobowe czy macierzyńskie, mówi o puli 
maksymalnie 60 dni w roku. Specustawa daje dodatkowe 14 dni 
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rodzicom, których dzieci mają nie więcej niż 8 lat. Zasiłek jest 
w tej samej wysokości co chorobowy - czyli wynosi 80 procent 
wynagrodzenia. 
- Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana 
analogicznie jak jego choroba, oznacza bowiem niemożność 
wykonywania pracy przez jednego z rodziców dziecka w związ-
ku z koniecznością zapewnienia mu opieki - mówi Paweł Szka-
lej, rzecznik prasowy świętokrzyskiego oddziału ZUS. 
Aby otrzymać zasiłek należy złożyć oświadczenie o nieprze-
widzianym zamknięciu żłobka przedszkola lub szkoły oraz 
druk ZUS Z-15 A, rodzic nie musi natomiast być na zwolnie-
niu lekarskim. Gotowy druk oświadczenia jest do pobrania 
na stronie www.zus.pl.
Specustawa zakłada również możliwość wprowadzenia przez 
pracodawcę zlecenia pracownikowi wykonywania obowiąz-
ków pracowniczych zdalnie, z domu. W zapisach znalazły się 
też kary. W razie epidemii rząd może nakazać hurtowniom 
farmaceutycznym zbywanie produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych wyłącznie do aptek, punktów aptecznych i zakła-
dów leczniczych. W przypadku niedostosowania się do tych 
przepisów grozi grzywna w wysokości nawet do 5 milionów 
złotych.

SANEPID APELUJE
Główny Inspektorat Sanitarny podaje w komunikacje, że ko-
ronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, 
że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze 
zwykłym mydłem lub detergentem jest kluczowe, by ograniczyć 
rozprzestrzeniania się koronawirusa.  „W przypadku gorszego 
samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypo-
podobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodze-
nia z domu i spotkań z innymi osobami. Prosimy o otoczenie 
szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej 
odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych 
czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwia-
nie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę” – czytamy 
w komunikacie.
– Musimy pamiętać też o najzwyklejszych rzeczach, takich jak 
wysypianie się czy dobre odżywianie, zadbajmy również kom-
pleksowo o swój organizm. Nie ma cudownych leków, które 

nas zabezpieczą przed zakażeniem, tutaj potrzebna jest wiedza 
i spokój. Dostajemy telefony od mieszkańców, którzy dopytują, 
jak mają się zachować w razie zagrożenia; uświadamiamy ich 
i uspokajamy – tłumaczy Anna Stańczyk zastępca Wojewódz-
kiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

SKLEPY OBLĘŻONE 
Od kilku tygodni w aptekach brakuje maseczek i płynów do 
dezynfekcji, w ostatnich dniach kielczanie masowo kupują 
również produkty spożywcze o długiej dacie przydatności. – 
Panika wywołuje zachowania irracjonalne. Jeżeli słyszymy, że 
ktoś kupuje po kilkadziesiąt kilogramów makaronu i ryżu to 
mamy do czynienia z działaniem pozbawionym racjonalnych 
podstaw. Nie mamy bowiem żadnych powodów, aby twierdzić, 
że żywności może zabraknąć. Do paniki dochodzi w sytuacji, 
kiedy przestajemy rozumieć rzeczywistość. Warto więc prze-
kazywać sobie rzetelne komunikaty – mówi dr Magdalena 
Piłat-Borcuch, socjolog. 
Specjaliści przypominają również, że maseczki o które jest 
w obecnym czasie tak trudno mogą jedynie ograniczyć roz-
przestrzenianie niektórych chorób układu oddechowego przez 
osoby już zakażone. – Maseczki są potrzebne bezwzględnie dla 
osób zakażonych, które silnie kaszlą, natomiast zakładanie ich 
przez ludzi zdrowych nie ma większego sensu. Dlatego apeluję, 
żeby nie wykupywać maseczek niepotrzebnie, aby były do-
stępne dla osób potrzebujących, które na przykład przebywają 
w szpitalu zakaźnym – podkreśla dr Jerzy Staszczyk, wojewódz-
ki konsultant ds. epidemiologii.  
W województwie świętokrzyskim wyznaczone są trzy szpitale, 
w których można przyjmować pacjentów zarażonych wirusem 
COVID-19. Jest to Klinika Chorób Zakaźnych przy Wojewódz-
kim Szpitalu Zespolonym, oddziały Chorób Zakaźnych przy 
Szpitalu w Starachowicach i Busku-Zdroju, które dysponu-
ją w sumie około 70 miejscami. Przygotowywany jest także 
oddział w Skarżysku-Kaminnej, a jeśli będzie taka potrzeba 
w szpitalu MSWiA wykonywana będzie intensywna terapia 
pacjentów. 
Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące koronawirusa moż-
na otrzymać pod numerem telefonu 800 190 590. 

Nowość
Bajgiel z

 ziarnami 65g

reklama
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Wymieniamy kopciuchy

Święto na pięć scen

Dużym zainteresowaniem cieszy się program wymiany 
pieców na ekologiczne źródła ciepła, mające ograniczyć za-
nieczyszczenie powietrza na terenie Kielc. W ciągu dwóch 
miesięcy kielczanie złożyli ponad 130 wniosków o dotacje, 
których wartość przekroczyła milion złotych. 
W zeszłym roku pula na dotacje wynosiła 300 tysięcy złotych. 
W tym została zwiększona do dwóch milionów złotych. Nabór 
wniosków do programu rozpoczął się 8 stycznia. Od tego 
czasu kielczanie złożyli 134 wnioski na łączną kwotę ponad 
miliona złotych. Podpisano 57 umów, z czego sześć jest już 
rozliczonych.
– Bardzo się cieszymy, że mieszkańcy Kielc tak zareagowali 
na nasz program i działania edukacyjne. Chcemy jednak do-

„Kocham Kielce” to hasło, które będzie towarzyszyło tego-
rocznemu Świętu Kielc. Wydarzenie odbędzie się tradycyjnie 
w ostatni weekend czerwca. Poprzedzi je tygodniowy jarmark 
na ulicy Sienkiewicza.
Tegoroczne święto miasta zaplanowano od 26 do 28 czerwca. 
Dla mieszkańców zostanie przygotowanych pięć scen – na 
Rynku, Placu Artystów, Placu Literatów, w Parku Miejskim 
i w Amfiteatrze na Kadzielni. Wszystkie będą działać od go-
dziny 14 do godziny 21. Nowość to zaangażowanie poszcze-
gólnych osiedli w święto. W tym roku będzie to KSM, gdzie 
także pojawi się scena.
W niedzielę na Rynku wystąpią artyści kieleccy. Planowane 
jest także stworzenie sceny ludowej w Parku Miejskim. Tam 
występom towarzyszyć będą stoiska gastronomiczne oraz 
rękodzielnicze. Dodatkowo, wokół parkowego stawu pojawią 
się lampiony. – Święto Kielc jest doskon ałym sposobem na to, 
aby miejskie instytucje kultury i sportu pokazały się naszym 
mieszkańcom, pochwaliły tym, co robią – mówi wiceprezy-
dent Marcin Różycki.
– Jak co roku zapraszamy mieszkańców Kielc do udziału we 
wszystkich wydarzeniach. Mamy nadzieję, że tegoroczne 
święto będzie wyjątkowe – dodaje Tomasz Porębski, rzecznik 
prasowy prezydenta Kielc.

trzeć do następnej grupy odbiorców – mówi Tomasz Poręb-
ski, rzecznik prasowy prezydenta Kielc. – Przygotowaliśmy 
specjalną prezentację multimedialną, w której instruujemy 
kielczan, jak należy wypełnić wnioski. Wiele osób obawia się, 
że dokumenty są trudne i skomplikowane, a tak wcale nie jest.
Mimo że w ubiegłym roku kwota przeznaczona na walkę ze 
smogiem była o wiele niższa, w budżecie miasta i tak zostały 
niewykorzystane środki. Wszystko wskazuje na to, że w tym 
roku będzie inaczej. – Postanowiliśmy przeprowadzić działa-
nia edukacyjne, żeby dotrzeć z informacją do mieszkańców. 
Widzimy, że miało to sens, bo wiele osób pojawiało się na spo-
tkaniach, które organizowaliśmy w różnych częściach miasta. 
Widzimy też, że więcej kielczan przychodzi do urzędu przy 
ulicy Strycharskiej, gdzie działa specjalny punkt konsultacyj-
ny – mówi rzecznik.
Przypomnijmy: dotacja może być udzielona do 90 procent 
kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, przy czym mak-
symalnie 8 tysięcy złotych na indywidualne gazowe lub elek-
tryczne urządzenie grzewcze oraz na zastosowanie pompy 
ciepła w budynku mieszkalnym i 40 tysięcy złotych na pod-
łączenie budynku wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej 
i instalacji w budynku węzła cieplnego.
Nabór wniosków prowadzony jest do 31 października lub do 
wyczerpania funduszy. 

Hasło tegorocznego święta to „Kocham Kielce”. – Chcemy 
rozkochać kielczan w ich mieście. Planujemy dużą kampanię 
społeczną, która pokaże, za co mieszkańcy uwielbiają Kielce – 
tłumaczy Dorota Czesak, kierownik Referatu Kultury Urzędu 
Miasta, który w tym roku będzie koordynatorem święta.
Święto Kielc rozpocznie tradycyjnie Biała Noc w instytucjach 
kultury. Możliwe będzie także nocne zwiedzanie miasta z prze-
wodnikiem. Nie ma jeszcze szczegółowego planu imprezy. 
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Pomóżmy pani Danusi
Znakomita dziennikarka Danuta Parol potrzebuje pomocy w znalezieniu 
mieszkania na osiedlu Jagiellońskim. W ciągu roku straciła jedynego syna, męża 
i brata. Ma problemy ze zdrowiem, dlatego nie jest w stanie wchodzić codziennie 
na czwarte piętro do swojego obecnego mieszkania

– W moim życiu w ostatnich latach nastąpiły bardzo trud-
ne momenty. Nigdy nie sądziłam, że w ciągu tak krótkiego 
czasu odejdą wszyscy moi najbliżsi. W sierpniu 2017 roku 
mój syn Paweł Półrola, lekarz neurolog, miał wypadek mo-
tocyklowy. Leżał w szpitalu na Czarnowie, przeszedł kilka 
operacji. Mieliśmy nadzieję, że do nas wróci, ale tak się nie 
stało – opowiada Danuta Parol.

BÓG, PRACA, MODLITWA
W tym samym miesiącu odszedł też jej jedyny brat An-
drzej. Mieszkał w Niemczech, ale mieli bardzo dobry kontakt 
i często się odwiedzali. – Nagle zachorował i zmarł w czasie 
operacji – mówi pani Danuta.
Po śmierci brata i syna została sama z mężem, ale on rów-
nież zmarł nagle rok później, we wrześniu. – To były dla 
mnie bardzo trudne doświadczenia. Starałam się nie wpaść 
w depresję, bo to byłoby najgorsze. Musiałam zorganizować 
sobie od nowa całe życie. Zostałam sama z psem. Chodzi-
łam z nim na spacery i spotykałam znajomych, z którymi 
rozmawiałam i to mnie podnosiło na duchu. Niestety, w ze-
szłym roku odszedł też mój piesek i zostałam całkowicie 
sama. Trzymam się i normalnie funkcjonuję dzięki pracy 
i ludziom, którzy mnie otaczają. Dużym oparciem jest dla 
mnie też Bóg i modlitwa – wyznaje wzruszona.
Pani Danucie pomaga jej jeszcze synowa Jolanta, która jest 
logopedą i rektorem wyższej uczelni. – Wspieramy się, spo-
tykamy i dzwonimy do siebie. Jestem jej bardzo wdzięczna, 
bo zawsze, kiedy czegoś potrzebuję, mogę na nią liczyć – 
dodaje.

BYLE NIŻEJ
Pani Danuta mieszka na czwartym piętrze w bloku na osie-
dlu Jagiellońskim, ale ze względu na problemy ze zdrowiem 
nie jest w stanie codziennie wchodzić po schodach. – Kiedy 
byłam młodsza, bardzo dużo chodziłam i byłam w ciągłym 
ruchu. Nie sądziłam wtedy, że czwarte piętro stanie się kie-
dyś dla mnie problemem. Prawdopodobnie będę musiała 
przejść operację prawego kolana, a po niej długą rehabili-
tację, dlatego pomyślałam, że póki chodzę, muszę zmienić 
mieszkanie – tłumaczy.
Pani Danuta chciałaby znaleźć dwa pokoje na I piętrze do 
36-40 metrów kwadratowych z rynku wtórnego na osiedlu 
Jagiellońskim w cenie do 200 tysięcy złotych. Dobrze by-
łoby, gdyby miało balkon. – Jeśli znajdę takie mieszkanie, 
to chętnie przygarnę jeszcze psa, żeby nie czuć się samotną 
– stwierdza.

ZNANA I CENIONA
Danuta Parol jest dziennikarzem od ponad 45 lat, absol-
wentką wydziału historycznego na Uniwersytecie Warszaw-
skim, ukończyła też podyplomowe studia dziennikarskie 
na Uniwersytecie Śląskim Była nauczycielką historii w Ra-
domsku. Przed przyjazdem do Kielc kierowała oddziałem 
łódzkiego „Głosu Robotniczego”, a następnie została dzien-
nikarzem w dziale kulturalnym „Słowa Ludu”. W 1973 roku 
rozpoczęła pracę w „Echu Dnia”, z którym związała całe 
swoje dalsze życie. Była kierownikiem działu kulturalne-
go, pisała reportaże, wywiady i informacje. Popularyzowała 
informacje o regionie. Jest autorką cyklu publikacji „Stąd 
nasz ród” o ciekawych rodzinach kieleckich, które potem 
ukazały się w dwóch książkach. Prowadziła również wiele 
akcji społecznych. W 2016 roku za swoja działalność została 
uhonorowana Nagrodą Miasta Kielce.
Kiedyś pani Danuta pomagała nam poznawać otaczający 
nas świat i tutejszą historię. Teraz my jej pomóżmy. 
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- Czy pojawienie się pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce 
było przełomem w patrzeniu Polaków na to zagrożenie?

- Często jest tak, że gdy słyszymy o wypadkach, kataklizmach 
i plagach to nam się wydaje, że to jest gdzieś daleko i nas to nie 
dotyczy. Tak było również w przypadku koronawirusa. Mó-
wiliśmy o różnych, dalekich krajach. Z godziny na godzinę 
sytuacja się jednak zmieniała. Dzisiaj rząd zamyka placówki 
oświatowe i zwiększa środki ostrożności. Coś odległego stało się 
więc realne. Oczywiście, na poziomie deklaratywnym wszyscy 
mówią, że nie panikują, ale jeśli przyjrzymy się jak wyglądają 
półki sklepowe, to widzimy inną rzeczywistość. Daliśmy się 
trochę ponieść temu co się dzieje. Trzeba podkreślić także rolę 
mediów, które tym razem odpowiedzialnie nie eskalują paniki, 
ale starają się rzetelnie informować o całej sytuacji.

- Jak odróżnić panikę od radykalnych, ale odpowiedzialnych za-
chowań?

- Zawsze trzeba znaleźć złoty środek i rozsądek. Słuchajmy ko-
munikatów ekspertów, dbajmy o higienę i nie wychodźmy bez 
potrzeby z domu. Panika wywołuje zachowania irracjonalne. 
Jeżeli słyszymy, że ktoś kupuje po kilkadziesiąt kilogramów ma-
karonu i ryżu to mamy do czynienia z działaniem pozbawionym 
racjonalnych podstaw. Nie mamy bowiem żadnych powodów, 
aby twierdzić, że żywności może zabraknąć. Do paniki dochodzi 
w sytuacji, kiedy przestajemy rozumieć rzeczywistość. Warto 
więc przekazywać sobie rzetelne komunikaty i w większości 
tak się dzieje.

- Wiemy, że w grupie ryzyka znajdują się osoby starsze, a młodsze 
znoszą zarażenie w sposób łagodniejszy. Czy obecna sytuacja może 
wpłynąć na zmianę relacji międzypokoleniowych?

- Rzeczywiście, widać, że u ludzi żyjących w anonimowym świe-
cie bloków i klatek schodowych pojawia się pewna refleksja. 
Zaczynają myśleć o starszych sąsiadach, pytając ich o możli-
wość pomocy, chociażby w zrobieniu zakupów. Widzimy, że 
w sytuacjach zagrożenia zdajemy egzamin.  To jest pocieszające.

Bez paniki!
- Czy pojawienie się pierwszego przypadku koronawirusa w na-
szym regionie może wywołać panikę, albo inne reakcje?

- Wydaje się, że to nie powinno wiele zmienić. Z pewnością są 
tutaj już osoby zarażone, więc to pewnie kwestia godzin, albo 
dni kiedy okaże się, że również w Kielcach mamy potwierdzo-
ny przypadek. Wystarczy spojrzeć na ulice i wejść do galerii 
handlowych, żeby uświadomić sobie, że już teraz społeczeń-
stwo odbiera tę sytuację w sposób jednoznaczny i zachowuje 
się odpowiedzialnie. Mam nadzieję, że pojawienie się osoby 
zarażonej koronawirusem nie spowoduje paniki.

- Spójrzmy w przyszłość. Czy koronawirus może zmienić stosunki 
społeczne?

- Wydaje mi się, że nie. Być może plusem tej sytuacji będzie 
wzmocnienie relacji międzypokoleniowych, o których mó-
wiliśmy i wzrośnie wrażliwość na drugiego człowieka. Młodzi 
ludzie obecnie są bardziej zanurzeni w świat wirtualny, niż real-
ny. Tam ukierunkowali całą swoją aktywność, a w formie tych 
kontaktów wirus niewiele zmienia. Ponadto świat zmienia się 
dynamicznie. Dziś postrzegamy całą sytuację jako nadzwyczaj-
ną i niewyobrażalną. Nie ma wątpliwości, że za rok po prostu 
przestaniemy o niej pamiętać, pomijając oczywiście fakt, jakie 
przyniesie ona skutki.

- Jak powinniśmy się zachować w obliczu tej nadzwyczajnej  
sytuacji?

- Zachowajmy zdrowy rozsądek. Słuchajmy oficjalnych komu-
nikatów, a nie spekulacji i „fake newsów”, bo wiemy, że w Taj-
landii narobiło to wiele szkód. Mamy oficjalne komunikaty, jak 
należy się zachowywać. Dbajmy o higienę, unikajmy sytuacji 
grożących zarażeniem. Jeśli zauważymy, że ktoś kaszle lub kicha, 
powinniśmy zwrócić tej osobie uwagę i unikać z nią kontaktu. 
Zwracajmy uwagę na drugiego człowieka i pytajmy o to, czy 
potrzebna jest pomoc.

- Dziękuję za rozmowę. ro
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•  nowoczesne gabinety lekarzy specjalistów  
z możliwością zabiegów

• wykonanie wielu badań w jednym miejscu
• medycyna sportowa dla dorosłych i dzieci
•  badania laboratoryjne, diagnostyka obrazowa
•  ekg wysiłkowe, spirometria, gastroskopia, 

kolonoskopia,  kolposkopia, biopsja cienkoigłowa, 
laserowe usuwanie zmian skórnych 

Prosta 42, 25-367 Kielce
REJESTRACJA  pn-pt: 7.00-20.00
TEL.41 3000-100 lub 664-755-655
www.darimed.pl

SPRAWNIE, SKUTECZNIE I NOWOCZEŚNIE
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO PACJENTA

UWAGA!!!
Bezpłatne miejsca postojowe 

dla Pacjentów Centrum Zdrowia Darimed 
na ul. Nowej 1B

reklamaTygodnik eM
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Termomodernizacja, wymiana oświetlenia ulicznego, 
wsparcie innowacji w firmach, remonty szkół – 37 mln zł 
unijnego dofinansowania trafiło w ostatnich dniach lutego 
do świętokrzyskich samorządów i przedsiębiorców. Nasz 
region przyspiesza w realizacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego.
- Osiemnaście umów, które podpisaliśmy z samorządami 
i przedsiębiorcami, łączy możliwość zastosowania nowo-
czesnych i innowacyjnych rozwiązań zarówno w obiektach 
użyteczności publicznej, jak i w sferze edukacji oraz gospo-
darce – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego 
– Andrzej Bętkowski. 

Unijne miliony dla samorządów i firm
Łączna wartość wszystkich umów to ponad 71 mln zł. Naj-
większe dofinansowanie, bo prawie 14,5 mln zł, otrzymało 
osiem projektów związanych z termomodernizacją budyn-
ków. W ten nurt ekologiczny wpisuje się również opiewa-
jąca na ponad 1,5 mln zł unijnego dofinasowania umowa 
na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego w 22 
miejscowościach gminy Lipnik. 8,5 mln zł to łączna wartość 
wsparcia z UE sześciu projektów, dzięki którym świętokrzy-
skie firmy wprowadzą innowacyjne rozwiązania. Dzięki tym 
pieniądzom kupią one nowoczesne maszyny i linie produk-
cyjne, co zwiększy ich konkurencyjność na rynku. Ponad 
9 mln zł unijnego dofinansowania otrzymał Kielecki Park 
Technologiczny, m.in. na budowę inkubatora logistycznego, 
a ponad 2 mln zł powędrowały do gminy Chmielnik na za-
gospodarowanie zbiornika wodnego „Andrzejówka”. Gmi-
na Suchedniów dzięki dofinansowaniu z UE w wysokości 
ponad 1,5 mln zł przebuduje gmach szkoły podstawowej. 
- Świętokrzyskie przyspiesza w wydatkowaniu unijnych pie-
niędzy – w styczniu byliśmy pod tym względem na dziesią-
tym miejscu, w lutym – podskoczyliśmy oczko wyżej. Tylko 
w dwóch pierwszych miesiącach 2020 r. w naszym regionie 
podpisano umowy na 171 mln zł unijnego dofinasowania, 
co pod względem przyrostu kontraktacji RPO daje nam 
drugą pozycję w kraju – podsumowuje Jacek Sułek, dyrektor 
Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Świętokrzyskiego. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach czekają 
zmiany. Ma się poprawić jego wizerunek, 
będzie przeprowadzona restrukturyzacja, 
a urząd zostanie dostosowany do potrzeb 

pracodawców. 

Zmiany w Powiatowym Urzędzie Pracy
wym lub bez niego. Więźniowie po wyjściu 
z zakładu karnego są całkowicie wykluczeni, 
a program ten ma na celu zachęcanie ich 
do podjęcia pracy. Jest też skierowany do 
pracodawców, aby ich zatrudniali. To będzie 
wsparcie na uzyskanie wyższych kwalifi-
kacji, szkolenia i otwieranie działalności. 
Druga grupa to osoby z wykształceniem 
podstawowym lub nawet bez niego. Brały 
one udział w pracach interwencyjnych, ale 
to nie było żadne wsparcie, bo potem nie 
były nigdzie zatrudniane. W ramach tego 
programu będą mogły podnieść swoje 
kwalifikacje lub je uzyskać, aby mieć większe 
możliwości znalezienia pracy - tłumaczy 
Tomasz Pleban.

Zmianie ma ulec także wizerunek urzędu 
i ma w nim być przeprowadzona restruktu-
ryzacja. - Potrzebujemy pracowników, którzy 
mają doświadczenie w różnych dziedzinach 
i będą efektywni. Chcemy obniżyć ich liczbę, 
bo nie ma potrzeby, żeby przy tylu bezro-
botnych było ich aż tak dużo - stwierdza 
wicestarosta. 

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 
GODZINY PRACY - poniedziałek 7.00-17.15, wtorek – piątek 7.15 – 15.15

BIURO OBSŁUGI - tel. 41 200 13 00, 41 200 14 00, 41 200 15 00

Obecnie bezrobocie w Polsce wynosi około 
5,5 procent, a w powiecie kieleckim ponad 
10,7 procent. Dlaczego jest prawie dwa razy 
wyższe? - Po roku współpracy z Urzędem 
Pracy mogę stwierdzić, że pracodawcy nie 
byli traktowani prawidłowo, dlatego po 
wielu rozmowach stwierdziliśmy, że trzeba 
dokonać zmian - mówi Tomasz Pleban, 
wicestarosta kielecki. - Swoje pomysły 
przedstawiłem na ostatniej konferencji 
związanej z działalnością Urzędu Pracy. 
Będziemy odchodzić od programów, które 
były skierowane na wydanie pieniędzy, a nie 
na efektywność - dodaje.

Starostwo Powiatowe w Kielcach przygoto-
wuje w tym roku dwa programy o łącznej 
wartości około 400 tysięcy złotych. Będą one 
skierowane do więźniów, którzy wyszli na 
wolność i osób z wykształceniem podstawo-
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Utalentowana lekkoatletka od gimnazjum pasjonowała się 
„królową sportu”. Jej tajniki zgłębiała pod okiem Mirosławy 
Sarny. Odnosiła sukcesy w kategoriach juniorskich. Kiedy 
rozpoczęła studia, ograniczyła treningi. Wszystko zmieniło 
się na początku 2018 roku, gdy do Kielc z przyczyn prywat-
nych przeprowadził się Zdzisław Lipiński, jeden z najbardziej 
znanych polskich trenerów lekkoatletyki, były opiekun kadry 
olimpijskiej.

POWYŻEJ SZEŚCIU METRÓW
– Był taki okres, że przestałam trenować. Na pierwszym roku 
nie dawałam rady godzić studiów z zajęciami. Na drugim roku 
było już luźniej. Wtedy trenerka Mirosława Sarna powiedziała 
mi, że Zdzisław Lipiński przeprowadza się do Kielc, że mogę 
kontynuować swoją przygodę pod jego okiem – opowiada 
Karolina Młodawska.
– Kiedy zrobiłem pierwsze testy, zorientowałem się, że Karo-
lina jest w stanie szybko osiągać bardzo dobre wyniki. Już po 
pięciu miesiącach wspólnych treningów przekroczyła sześć 
metrów na akademickich mistrzostwach Polski w Lublinie. 
Pracowaliśmy stopniowo, aby nie wykończyć jej organizmu. 
Zbyt szybkie działanie odbiłoby się na jej zdrowiu i układzie 
ruchowym – tłumaczy trener Zdzisław Lipiński.
Skoki powyżej sześciu metrów przyniosły pierwsze medale 
w seniorskich zawodach. W lutym poprzedniego roku wywal-
czyła srebro halowych mistrzostw Polski, a w sezonie letnim 
dołożyła brąz podczas zawodów w Radomiu. Kolejna zima 
przyniosła kolejny progres. W ubiegłym tygodniu  Karolina 
Młodawska została mistrzynią Polski „pod dachem”. 24-latka 
podczas zawodów w Toruniu skoczyła 6 m 45 cm, poprawiając 
swój rekord życiowy o 32 centymetry.

Nadzieja na Paryż

Współpraca Karoliny Młodawskiej z trenerem 
Zdzisławem Lipińskim rozpoczęła się dwa lata 
temu. Przed kilkunastoma dniami 24-letnia 
kielczanka została halową mistrzynią Polski w skoku 
w dal. Następny cel? Wywalczenie kwalifikacji na 
sierpniowe mistrzostwa Europy w Paryżu

KOSMICZNY WYNIK
– Byłam zaskoczona po trzeciej próbie, kiedy skoczyłam 6.35. 
Przy czwartej słyszałam, jak spiker mówił, że teraz pewnie 
będę chciała pobić ten rekord. Wtedy tylko kiwnęłam głową, 
ale dorzuciłam 10 centymetrów. To dla mnie kosmiczny wy-
nik, bo do tej pory skakałam w granicach 6.10 - 6.15. Mam 
dużo elementów do poprawy, więc stać mnie na jeszcze lepsze 
rezultaty – wyjaśnia Karolina Młodawska.
– Ja nie byłem zaskoczony. Karolina już od czterech tygodni 
była przygotowana na znaczący wynik. Podczas przygoto-
wań skupiliśmy się na poprawie szybkości. Ćwiczyliśmy do 
ostatniej chwili, aby wszystko połączyć. Byłem przekonany, 
że jeżeli to się uda, Karolina uzyska bardzo dobry rezultat. 
Tak się szczęśliwie złożyło, że zrobiła to na imprezie docelo-
wej. Jeśli skoczyłaby 10 centymetrów więcej, też nie byłbym 
zaskoczony – tłumaczy Zdzisław Lipiński. 
– Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Będziemy próbować 
przygotować się do mistrzostw Europy w Paryżu. Jeżeli uda 
nam się poprawić błędy i skoordynować elementy techniki, 
to Karolina, przy sprzyjających warunkach, może osiągnąć 
minimum, które wynosi 6 metrów i 60 centymetrów – dodaje 
doświadczony trener.

***
W historii świętokrzyskiej lekkiej atletyki dalej od Karoli-
ny Młodawskiej skakała tylko Mirosława Sarna. Olimpijka 
z Meksyku, podczas halowych mistrzostw Europy w Wiedniu 
w 1970 roku wywalczyła brąz wynikiem 6.54. Na stadionie 
najdalej skoczyła 6.49, co dało jej złoto mistrzostw Europy 
w Atenach z 1969 roku. Czy Karolina poprawi ten rezultat? 
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W pierwszych pięciu noworocznych kolejkach sytuacja Ko-
rony uległa pogorszeniu. „Żółto-czerwoni” spadli na przed-
ostatnie miejsce w tabeli, a ich strata do bezpiecznej lokaty 
wzrosła do siedmiu punktów. Po trzeciej porażce z rzędu 
zarząd klubu postanowił zareagować. 
Co prawda gra zespołu nie wyglądała najgorzej, ale jeśli dru-
żyna przegrywa, to wrażenia artystyczne schodzą na dalszy 
plan. Podziękowano zatem Mirosławowi Smyle, który kiep-
skim trenerem na pewno nie jest, ale znalazł się w złym cza-
sie i w nieodpowiednim miejscu. Zapewne w spokojniejszej 
atmosferze poradziłby sobie o wiele lepiej. 

RODZINIE SIĘ NIE ODMAWIA
Wybór szkoleniowców, którzy nie baliby się podjąć misji 
ratunkowej był mocno ograniczony. Prezes Krzysztof Zając 
postanowił wykręcić numer  telefonu Macieja Bartoszka. Pew-
nie zrobił to z dużym trudem, biorąc pod uwagę rozstanie 

Na kłopoty Bartoszek 
Historia bywa przewrotna. Na początku niemieckich rządów w Koronie 
Kielce z funkcji trenera odwołany został… Maciej Bartoszek. Po trzech latach 
szkoleniowiec wrócił na ławkę „żółto-czerwonych” z jasno określoną misją: 
utrzymania drużyny w Ekstraklasie 

z tym szkoleniowcem pod koniec sezonu 2016/17. Wówczas 
charyzmatyczny trener wyprowadził drużynę, którą obejmo-
wał w kryzysowej sytuacji, na rewelacyjne piąte miejsce na 
koniec sezonu. Nowi niemieccy właściciele nie zdecydowali 
się na kontynuowanie z nim współpracy, a na stanowisku 
trenera umieścili Gino Lettieriego. – Nie widzę w tym logiki, 
ale decyzja została podjęta – powiedział wówczas Krzysztof 
Zając. – Podchodzimy do tego jak dwóch profesjonalistów.  
Nie musimy się kochać, może nigdy nie będziemy się kochać, 
ale szanować - na pewno. Teraz w naszych głowach jest jedna 
myśl: jak pomóc temu zespołowi – wyjaśniał prezes Korony 
kilka dni temu podczas prezentacji Macieja Bartoszka. 
– To była trudna decyzja. Z godziny na godzinę musiałem 
wywrócić pewne rzeczy do góry nogami. W Kielcach spę-
dziłem wiele wspaniałych chwil, poznałem znakomitych 
ludzi. Ten klub był jak mój drugi dom. Jeżeli drużyna, której 
zawdzięczam tyle fantastycznych wrażeń potrzebuje pomocy, 
to jestem – wyjaśniał sam trener. 

WSIEDLI W ODPOWIEDNI POCIĄG
Maciej Bartoszek miał dwa dni, aby przygotować zespół do 
starcia z ŁKS-em Łódź. Starcia bardzo ważnego, bo ewentu-
alna porażka spowodowałaby osunięcie się na dno ligowej 
tabeli. „Żółto-czerwoni” wytrzymali wojnę nerwów. Może 
nie grali pięknie, ale wygrali 1:0. Nikt nie będzie pamiętał, 
że zwycięski gol padł po rzucie karnym. 
– Liczy się efekt końcowy. Wcześniej Korona była chwalona 
za styl, ale brakowało zwycięstw. Teraz może nie było stylu, 
którego ktoś mógłby oczekiwać, za to mamy trzy punkty – 
mówił 43-letni szkoleniowiec. – Mam nadzieję, że to zwy-
cięstwo da nam impuls. To był ostatni pociąg w drodze do 
utrzymania. Musimy zacząć pozytywną serię. Oby punkty 
przyszły w kolejnych spotkaniach – mówił Adnan Kovacević, 
strzelec zwycięskiego gola. 
Sytuacja Korony uległa nieznacznej poprawie. Kielczanie 
awansowali na 14. miejsce w tabeli, a ich strata do bezpiecz-
nej lokaty, którą zajmuje Wisła Kraków, wynosi pięć „oczek”. 
–  Trzeba zdobyć jak najwięcej punktów w rundzie zasadni-
czej. Później musimy zrobić wszystko, aby utrzymać Koronę 
– oświadczył Maciej Bartoszek. – Czy obecnym zawodnikom 
wystarczy charakteru? Jeżeli komuś będzie go brakować, to 
chętnie podzielę się swoim – dodał szkoleniowiec. 
Korona w poniedziałek zagra na wyjeździe z Wisłą Płock, 
a w niedzielę na Suzuki Arenie z Piastem Gliwice. Oba spo-
tkania odbędą się bez udziału publiczności. 
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Jesteśmy 
przygotowani
Czy nasz region jest przygotowany na pojawienie się korona-
wirusa? W województwie świętokrzyskim wyznaczone są trzy 
szpitale, w których można przyjmować pacjentów zarażonych 
wirusem COVID-19. – Możemy czuć się bezpiecznie – zapew-
nia Agata Wojtyszek, poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz były 
wojewoda świętokrzyski.
Klinika Chorób Zakaźnych przy Wojewódzkim Szpitalu Ze-
spolonym, Oddziały Chorób Zakaźnych przy Szpitalu w Stara-
chowicach i Busku-Zdroju – to trzy miejsca, do których mogą 
trafiać pacjenci zarażeni koronawirusem. – To około 70 łóżek, 
a więc powinno wystarczyć. Przygotowywany jest także oddział 
w Skarżysku-Kamiennej, który niedawno został co prawda za-
mknięty, ale cała infrastruktura tam jest dostępna. Możemy 
bardzo szybko ten oddział przygotować. W Szpitalu MSWiA, 
gdyby była taka potrzeba, wykonywana będzie intensywna 
terapia pacjentów – tłumaczy poseł Agata Wojtyszek.
Parlamentarzystka zwraca także uwagę na kwestię transportu 
medycznego. – Jesteśmy jako województwo w bardzo dobrej 

sytuacji. U nas ratownictwo medyczne jest w jednych rękach. 
Radzimy sobie bardzo dobrze. Trzy karetki zostały przygoto-
wane do transportowania pacjentów z podejrzeniem zarażenia 
koronawirusem. Pojazdy znajdują się w Pińczowie, Staracho-
wicach i Kielcach – dodaje poseł PiS.
W minioną niedzielę weszła również w życie specjalna ustawa 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, którą podpisał 
prezydent Andrzej Duda. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach rozpoczął reali-
zację programów specjalnych pn. „Krok do przodu” 
oraz „Nowa droga”. Celem pierwszego z nich jest 
zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz uzyskanie 
nowych kwalifikacji na rynku pracy poprzez szereg 
działań aktywizujących. Program skierowany jest do 
osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji 
PUP Kielce powyżej 25 roku życia nie posiadających 
kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy programu objęci 
będą takimi działaniami jak szkolenie „Pielęgnacja 
i zagospodarowanie terenów zielonych z obsługą pił 
spalinowych”, stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów 
dojazdu, premię finansową na zakup odzieży robo-
czej, prace interwencyjne w jednym z urzędów gmin/
miasta i gminy powiatu kieleckiego ( 6 miesięczne) 
z minimum 3-miesięczną gwarancją zatrudnienia. 
Nabór trwa do 20 marca. 

Program „Nowa droga” ma celu wzrost aktywności 
zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 
bezrobotnych po odbyciu kary pozbawienia wolno-

ści, a w szczególności osób, które po opuszczeniu zakładu 
karnego nie podjęły zatrudnienia. Uczestnicy programu 
objęci będą takimi działaniami jak szkolenia indywidualne 
prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych, stypendia 
szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, dodatek motywacyjny 
gratyfikujący zdany egzamin kwalifikacyjny , staż zawodowy 
maks. 6 miesięcy, jednorazowy dodatek motywacyjny za min. 
95% frekwencji na stażu i premia motywacyjna za podjęcie 
pracy na co najmniej 3 miesiące. Nabór trwa do 31 marca. 

Zainteresowanych udziałem w pro-
gramach zapraszamy do kontaktu 
z pośrednikami pracy i doradcami 
zawodowymi lub koordynatorami 
programów.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH
ulica Kolberga 4, 25-620 Kielce. 

Jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. 
Rejestracja osób bezrobotnych odbywa się od godziny 7.15 do 14.30.

PUP w Kielcach – tel.: 41-367-11-00; fax: 41-367-11-99; 
e-mail: kiki@praca.gov.pl: adres strony internetowej: www.kielce.

praca.gov.pl

SPECJALNE PROGRAMY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY.
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Banknoty i monety są powszechnie używanym środkiem płatniczym. Co jednak 
zrobić, jeśli te, które mamy w portfelu ulegną uszkodzeniu? Co dzieje się ze 
zużytymi pieniędzmi? Między innymi na te pytania odpowiedzi szukali uczniowie 
II klasy szkoły podstawowej, którzy uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych 
w kieleckim oddziale Narodowego Banku Polskiego. Jakie uzyskali odpowiedzi na 
nurtujące ich pytania?au
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Polskie banknoty, które znajdują się w obiegu, wykonane są 
z papieru, do produkcji którego wykorzystywana jest baweł-
na. Dzięki temu, że do ich produkcji został wykorzystany 
właśnie ten materiał, banknoty nie ulegają szybkiemu zuży-
ciu. Jednak pomimo to ich trwałość jest ograniczona. Zdarza 
się też, że banknoty zostają uszkodzone lub zniszczone na 
przykład w wyniku wyprania, naderwania czy nadpalenia.

W BANKU WYMIENIĄ BANKNOT NA NOWY
– Taki banknot zawsze można przynieść do banku i spraw-
dzić, jak duża jego część została zachowana. Na tej podstawie 
kasjerka wypłaca równowartość uszkodzonego tj.: porwa-
nego, poplamionego znaku pieniężnego, jednak warunkiem 
realizacji tej zamiany jest to, by zachowało się min. 75 proc. 
powierzchni pierwotnej banknotu – wyjaśnia Łukasz Pastu-
szyński z kieleckiego oddziału Narodowego Banku Polskie-
go. Banknot, który zachował od 45 do 75 proc. pierwotnej 
powierzchni, zostanie wymieniony za połowę jego wartości 
nominalnej. Ogólna zasada odnosząca się do zniszczonych 
lub zużytych monet jest taka, że wymianie podlegają monety, 
oraz ich elementy (rdzeń i pierścień), które mają uszkodze-
nia typu mechanicznego. Zużyte lub uszkodzone banknoty 
i monety Narodowego Banku Polskiego można wymienić 
na nowe w kasie dowolnego banku działającego w Polsce 
– reguluje to Zarządzenie Prezesa NBP.
Zużyte lub zniszczone banknoty wycofywane są z obiegu 
zgodnie z precyzyjną procedurą postępowania. – Kiedy 
banknot nie nadaje się już to użytku, trafia do ponownego 
przeliczenia przez sorter i po zakwalifikowaniu jako znak 
pieniężny nienadający się do obiegu ulega zniszczeniu przez 
pocięcie na specjalnej niszczarce. W wyniku zniszczenia 
powstają ścinki, z których nie da się już złożyć kompletnego 
banknotu. Następnie takie ścinki są palone. Odbywa się to 
komisyjnie, a cały proces jest dokumentowany protokołem. 
Niekiedy ścinki pakowane są w worki i trafiają do oddzia-
łów Narodowego Banku Polskiego, gdzie służą jako mate-
riał edukacyjny – mówi Łukasz Pastuszyński prezentując 
uczniom worek, w którym znajdują się zniszczone banknoty 
dwustuzłotowe o wartości 4 milionów złotych. – Taki worek 
waży mniej więcej 4 kilogramy.
Banki komercyjne często przekazują do banku centralne-
go zużyte fizycznie banknoty, a w zamian otrzymują nowe. 
W tym celu bank centralny utrzymuje zapasy wydrukowa-
nych banknotów i wybitych monet. Banki centralne po-
siadają również rezerwy znaków pieniężnych na wypadek 
zdarzeń nadzwyczajnych, czyli na przykład kryzysu w sys-
temie bankowym. W obiegu utrzymywanych jest w Polsce 
niemal 1,5 mld banknotów. Rocznie bank centralny niszczy 
około 300 mln sztuk zużytych banknotów. Najczęściej są to 
te o najniższych nominałach, czyli 10 zł i 20 zł.
O ile standardowe banknoty obiegowe używane są na tyle 
intensywnie, że po jakimś czasie trafiają do niszczarki, o tyle 
banknoty kolekcjonerskie, zwykle nie służą do płacenia, 
choć mogłyby. Takie banknoty trafiają na długie lata w ręce 
kolekcjonerów. – Przykładem takiego banknotu może być 
wyemitowany w 2019 roku banknot o nominale 19 złotych 
tematycznie poświęcony setnej rocznicy powstania Polskiej 

Wytwórni Papierów Wartościowych.W rzeczywistości jed-
nak wartość takiego banknotu na rynku numizmatycznym 
znacznie przewyższa jego wartość nominalną– wyjaśnia 
pracownik NBP.

WYPŁATY Z OKIENKA I BANKOMATU
Jeszcze około 20 lat temu ktoś, kto chciał wypłacić pieniądze 
z rachunku w banku musiał udać się do oddziału banku i do-
konać takiej transakcji w okienku kasowym. Dziś najczęściej 
robimy to w bankomatach. Pierwszy bankomat podobny do 
tych, z których korzystamy dziś, stanął w Londynie w 1967 
roku. W Polsce pierwszy bankomat pojawił się w 1987 roku 

w Warszawie. W 2011 roku urządzeń tych działało już ponad 
17 tys. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że 
pod koniec września 2019 roku działało w Polsce niemal  
23 tys. bankomatów. Co ciekawe, ich liczba spadła w po-
równaniu do roku 2017, kiedy to mieliśmy w kraju niemal  
24 tys. Tymczasem obecnie notujemy sytuację, w której 
rośnie obrót bezgotówkowy, ale i gotówkowy. Wycofanie 
gotówki z rynku wiąże się ponadto ze zbyt dużym ryzy-
kiem wynikającym z obawy o niestabilność dostaw prądu 
czy działania systemów informatycznych. Poza tym ludzie 
mimo wszystko lubią pieniądz tradycyjny. Lubią go czuć, 
lubią mieć i czują się z nim pewnie. Korzystanie z pieniędzy 
elektronicznych zawsze niesie ze sobą ryzyko związane z cy-
berprzestępczością – ocenia Łukasz Pastuszyński.
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Boga na męża Maryi i opiekuna Syna Bożego (zob. Mt 
1,18-25). Znamy dobrze scenę zwiastowania Maryi, ale 
możemy mówić o zwiastowaniu Józefowi, które doko-
nało się wtedy, kiedy był on zaniepokojony oznakami 
macierzyństwa Maryi, a nie znał jeszcze Bożej tajemnicy. 
Po tym, co powiedział mu Anioł podczas snu, wziął do 
siebie Maryję razem z dzieckiem, które miało się naro-
dzić. Józef słuchał Boga, a kto słucha Boga, podejmuje 
odpowiedzialne decyzje. 

– Ewangelie nie zapisały ani jednego słowa świętego Jó-
zefa. Czego nas to uczy w czasach wszechobecnego wie-
lomówstwa? 

– Józef przemawiał milczeniem. Są dziś tacy, którzy 
krzyczą i mnożą słowa. Są tacy, o których jest głośno, 
a potem popadają w zapomnienie. Tymczasem Józef 
milczy. Nie pyszni się tym, że wybrał go Bóg. Milczy, aby 
wybrzmiało Jego Słowo. Bo największe prawdy dokonują 
się w milczeniu. Ono skupia siły, ucisza bóle, wzmac-
nia wolę, wyostrza myśl, wyrabia charakter. Milcząc 
w trudach i przeciwnościach życia, bierzemy przykład 
ze świętego Józefa. 

– Czy święty Józef może być wzorem dla mężczyzn, mę-
żów, ojców, księży? 

– Święty Józef to mąż sprawiedliwy – tak określa go 
Ewangelia. Jest przykładem człowieka uformowanego 
harmonijnie. Wyraża się to w jego postawie wobec Mat-
ki Najświętszej i Jezusa. Dla niego życie i bycie spra-
wiedliwym oznaczało wyrobienie w sobie szczególnej 
wrażliwości sumienia, odpowiedzialności, troskliwości. 
Józef jest prawdziwym mężczyzną, odpowiedzialnym, 
wiernym i mocnym. Dziś spotkamy wielu panów, któ-
rzy celebrują siebie i są nastawieni na robienie kariery. 
W świecie pędu za pieniędzmi, przyjemnościami i sławą 
wyraźnie widoczny jest kryzys męskości i ojcostwa. Józef 
staje się więc wzorem odwagi i  odpowiedzialności za 
drugiego człowieka, za rodzinę. 

– Czego od świętego Józefa mogą się uczyć mężowie, oj-
cowie i księża? 

Ewangelia pokazuje świętego Józefa jako mężczyznę 
opiekuńczego. Mężczyzna winien być nie tylko spo-
łecznikiem, organizatorem, głosicielem, obrońcą idei, 
ale przede wszystkim ojcem i opiekunem. Józef to oblu-
bieniec Maryi. Ten rys stanowi duszę więzi małżeńskiej. 
Oblubieńczość jest bardziej wartościowa i piękniejsza 
niż lansowane dziś partnerstwo. Józef jest mężem spra-
wiedliwym, a jego sprawiedliwość opiera się na bezgra-
nicznym zaufaniu do Boga. Z tego rodzą się prawdziwe 
męskie cnoty. Wszyscy czują się przy nim bezpieczni 
i mogą się na nim oprzeć. Mężczyzna musi umieć być 
darem dla innych jako mąż i ojciec. Święty Józef uczy 
mężczyzn bycia ojcem. Ojcostwo przemienia życie  

Święty Józef 
wzorem 
dla mężczyzn

ro
zm

ow
a 

z 
ks

ię
dz

em
 T

om
as

ze
m

 R
us

ie
ck

im
, o

jc
em

 d
uc

ho
wn

ym
 k

się
ży

 d
ie

ce
zj

i k
ie

le
ck

ie
j /

 ro
zm

aw
ia

ła
: K

at
ar

zy
na

 B
er

na
t

– Czy święty Józef może być patronem na obecne czasy? 

– Świętość jest uniwersalna. Stanowi przykład dla 
wszystkich ludzi. Święci są nauczycielami życia, które 
jest piękne, jeśli pozwolimy się Panu Bogu prowadzić. 
Święty Józef to przykład człowieka żyjącego wiarą, który 
zaświadcza o urodzie życia oraz wierności Panu Bogu. 

– Przypomnijmy, co Pismo Święte o nim mówi? 

– Piszą o nim święty Mateusz i święty Łukasz. Ewange-
lista Mateusz wspomina o Józefie jako wybranym przez 
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mężczyzny. Mężczyzna spełnia się w ojcostwie biologicznym 
lub duchowym. Odnosi się to także do kapłana. Jeśli sobie 
uświadomimy, że w każdej Eucharystii kapłan trzyma w rę-
kach Jezusa, to wtedy podobny jest do świetego Józefa, który 
też brał Jezusa na ręce. 

– Święty Józef to także człowiek pracy. Jaki daje wzorzec sto-
sunku do pracy? 

– Jak wiemy, parał się ciesielstwem. Jako człowiek pracujący 
był głęboko osadzony w realiach tamtego świata i swojej ro-
dziny. Praca nie tylko daje utrzymanie, ale ma też kontekst 
wiary. Poprzez nią człowiek współpracuje także z Bogiem. 
Może być uświęcająca, jeśli koncentruje się nie tylko na tym, 
aby się dorobić, zrobić karierę, ale też na tym, aby służyć. Ten 
służebny wymiar pracy jest dziś zapominany. Świadomość 
współpracy z Bogiem uczy rzetelnego podejścia do niej i wy-
konywania jej w kontekście wiary, miłości i służby. Praca jest 
także modlitwą. 

– Ksiądz biskup Jan Piotrowski w Wielkim Poście wezwał do 
modlitwy o świętość kapłanów. Czy powinnyśmy się modlić 
w tej intencji za wstawiennictwem świętego Józefa?

– Oczywiście. Kapłan i święty Józef mają wiele wspólnego. Jak 
wcześniej wspomniałem, podczas Eucharystii ksiądz trzyma 

Więcej w audycji „Tak wierzę” we wtorek, 17 marca, o 
godz. 20 w Radiu eM Kielce. 

w swych rękach Jezusa tak, jak kiedyś czynił to święty Józef. 
Wszystkim, którzy modlą się za kapłanów za wstawiennic-
twem świętego Józefa, serdecznie dziękuję i proszę, aby dalej 
polecali temu patronowi nas, księży. 

– Dziękuję za rozmowę. 

reklama

HIRUDOTERAPIA

Kielce, Os. Na stoku 72 k 
tel. 509-440-857 

LECZENIE PIJAWKAMI 
LEKARSKIMI

Z A D Z W O Ń

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

Twój 1%
ma Wielką Moc!

Przyjdź do nas rozliczyć PIT za darmo i 
przekaż nam swój 1%

Biuro ul. Sandomierska 126, w godz. 8.00 – 14.00

KRS: 0000152025
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną 
Koło w Kielcach, ul. Chęcińska 23
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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
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Czas mamy taki, że właściwie wręcz nie wypada pisać o czymś 
innym niż koronawirus. Sytuacja zmienia się z godziny na godzi-
nę. W chwili, gdy piszę ten tekst. w Polsce mamy 47 przypadków 
zarażenia, zamknięte są szkoły i instytucje kultury, odwołane są 
imprezy sportowe, zanosi się na przeniesienie terminu wyborów 
prezydenckich, a ludzie rzucili się do sklepów robić zapasy. Jednym 
słowem – żarty się skończyły. Tymczasem niektórzy u nas i za granicą 
zachowują się tak beztrosko, jakby jedynym sensem ich istnienia 
było pląsanie nago po ukwieconej łące przy dźwiękach fletni Pana. 
I tym razem wcale nie mam na myśli Roberta Biedronia.
Zerknijmy na Parlament Europejski. Kilka dni temu ogłoszono tam 
kwarantannę: nikt z zewnątrz przez trzy tygodnie nie ma prawa 
wchodzić do budynku, oprócz posłów i ich asystentów. Okazuje się 
jednak, że zakaz nie dotyczy jednej osoby. Grety Thunberg. Jak dotąd 
Szwedzi szczycili się tylko jedną boską Gretą – Gretą Garbo. Okazuje 
się jednak, że wyrosła jej konkurencja, bo jak inaczej wyjaśnić wy-
jątek uczyniony dla panny Thunberg niż wiarą w nadprzyrodzone 
moce, chroniące ją przed zarażeniem? Ja przynajmniej nie potrafię, 
co nie znaczy, że mnie to dziwi. Nie dziwi ani trochę. Ta mała irytu-
jąca, niedouczona smarkula, pokrzykująca na wielkich tego świata, 
którzy przyjmują te połajanki z pokorą cieląt, jest przecież Pierwszą 
Kapłanką nowej religii – Zielonej Polityki. A kapłanki funkcjonują 
– jak wiadomo – na specjalnych prawach: choroby się ich nie imają. 
Zostańmy jeszcze chwilę w Parlamencie Europejskim. Jego prze-
wodniczący, David Sassoli, nie jest kapłanem żadnej religii, ma na 
pewno więcej rozumu niż Greta Thunberg, a zachował się nie mniej 
lekkomyślnie. Odwiedził bowiem Włochy już w chwili, gdy szalał 

tam koronawirus, po powrocie pojawił się na początku sesji Parla-
mentu, po czym wydał oświadczenie, że w związku z jego pobytem 
w Italii podda się 14-dniowej kwarantannie i będzie prowadził ob-
rady ze swego domu w Brukseli. Fajnie, tylko czy aby nie za późno?
Na marginesie: Sassoliego odrobinę tłumaczy to, że jest Włochem 
i po prostu pojechał do domu, ale Tomasz Grodzki Włochem nie 
jest, a hulnął sobie na zimowy urlop na Półwysep Apeniński. No, 
taką miał zachciankę pan marszałek. Jakby tego było mało, po spo-
tkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego stwierdził, że działania 
rządu w kwestii epidemii są niewystarczające. I właściwie miał rację: 
rząd powinien zamknąć go w izolatce, bo a nuż mu przyjdzie do 
głowy znów polecieć do Włoch. Przynajmniej najbliższe otoczenie 
pana marszałka poczułoby się bezpieczniej.
Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Parlamentu Europejskiego. We 
wtorek odbyła się tam szybka debata na temat koronawirusa, pod-
czas której europosłanka PiS Anna Zalewska oświadczyła oburzona, 
że nie dość, iż w toaletach PE nie ma ciepłej wody i wystarczającej 
ilości mydła, nie dość, że PE nie wdrożył żadnych procedur na wy-
padek epidemii, to jeszcze na sali jest… osoba zarażona! Po prostu 
cyrk. Nie wiem, czy tą sytuacją nie powinien się zająć na przykład 
Kabaret Skeczów Męczących.
Podobnie jak gromami rzucanymi przez niektórych polityków PO 
i PSL na rząd za – ich zdaniem – szereg zaniechań w walce z epi-
demią. Jak to było w czasach, gdy te dwie partie rządziły, przypo-
mniał Marek Balicki, minister zdrowia w rządach Leszka Millera 
i Marka Belki. Otóż mieliśmy wówczas epidemię świńskiej grypy, 
którą WHO ogłosiła w czerwcu 2009 roku pandemią. Sprawa była 
więc poważna. Jednak nie tak jak teraz, ponieważ na świńską grypę 
istniała szczepionka. Tyle tylko, że rząd Donalda Tuska, w którym 
ministrem zdrowia była Ewa Kopacz, jej… nie kupił. Marek Balicki 
przypuszcza, że z powodu gapiostwa: chciał, ale gdy się wreszcie 
zdecydował, okazało się, że wyprzedziły go rządy innych państw 
i szczepionki po prostu zabrakło. Wówczas rząd zmienił front. Ba-
licki opowiada: „W tamtym czasie modne były różne teorie – a to, 
że Amerykanie po kryzysie gospodarczym chcieli się odbudować 
gospodarczo i wywołali epidemię, a to że koncerny farmaceutyczne 
się zmówiły, żeby zbić na szczepionkach przeciwko grypie wielkie 
pieniądze. I do tej drugiej teorii nawiązywał rząd, opowiadając, że 
pazerne koncerny chcą nam wcisnąć niepotrzebną szczepionkę. 
Tak jakby choroby nie było. A epidemia była faktem”.
Ciekawe co byłoby, gdyby teraz rządziła tamta ekipa?
Boję się myśleć, bo jeszcze dostanę gorączki… 
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