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Obice pod Kielcami. Pierwsi inwestorzy pojawią się tam dopiero za kilka lat. Jeśli w ogóle kiedykolwiek się pojawią…
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 na dobry początek
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SPIS TREŚCI / POlECAmY

lICZBY TYGODNIA

7 / SPOJRZENIA
„Tron, ołtarz i drzewa” – Świat, Polska, Kielce

w oczach dr. Witolda Sokały.

14-15 / SPACERKIEm PO mIEŚCIE
„Z brzegu na brzeg” 

– o kieleckich mostach i przeprawach
pisze Ryszard Biskup.

PROmOCJA/REKlAmA

2, 5, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 24

CYTAT TYGODNIA

OD NACZElNEJ

„Ktoś nie umie prowadzić klubu i robić 
transferów. Większość piłkarzy się nie 

nadaje. A wywalają znów trenera.  
To po co i według jakiego klucza go za-

trudniali? Kto go weryfikował?  
Kto analizował wizję zespołu?  

Panowie, to już czas. By naprawianie 
świata i klubu zacząć od siebie”.

Mateusz Borek - komentator piłkarski,  
twórca Kanału Sportowego,  

do niedawna dziennikarz Polsatu Sport.
Źródło: Twitter

7 750 000    
– oczywiście złotych. To kwota kolejnej edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Zgłaszanie projektów do realizacji w 2021 roku 
potrwa od 20 kwietnia do 11 maja br. Głosowanie nad zadaniami, 
które przejdą weryfikację potrwa od 22 września do 6 października.

10.05.2017 r. Kielce, Maciej Bartoszek kończący pierwszą przygodę z Koroną. Kilkanaście 
dni temu rozpoczął kolejną. Ma uratować ekstraklasę dla Kielc. Pierwszy krok został 
zrobiony. W poniedziałek jego podopieczni wygrali z ŁKS 1:0.

Więcej na stronie 22.
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Ostatnio przeglądałam wydania „2 tygodnika 
kieleckiego” sprzed 1,5 roku. To był akurat okres wyborów 
samorządowych. Niektórzy z Czytelników pamiętają być 
może, że startującym wówczas kandydatom zadaliśmy te 
same pytania. Chciałam sobie przypomnieć, co o Kielcach 
mówił wówczas obecny prezydent miasta. Pytań było 
dziesięć. W kontekście tematu z okładki tego wydania, uwagę 
moją zwróciły odpowiedzi na trzy z nich.
Odnośnie minionych 10 lat i rządów w Kielcach prezydenta 
Wojciecha Lubawskiego pytaliśmy: „Co się nie udało?”.
Ówczesny kandydat Bogdan Wenta odpowiedział: 
„Zapowiadane od dziesięciu lat plany stworzenia z Kielc 
stolicy obszaru metropolitarnego i ścisła współpraca Kielc 
z sąsiadującymi gminami. (…) Brak ścisłej współpracy, nie 
tylko pomiędzy Kielcami a sąsiadującymi gminami, ale także 
poprawnych relacji z Urzędem Marszałkowskim doprowadziły 
do zaprzepaszczenia wielu  szans na rozwój Kielc (…)”.
Drążyliśmy więc dalej: „Wokół jakich elementów należy 
budować promocyjną markę Kielc?”
Prezydent odpowiedział: „(…)Targi Kielce, przemysł, sport 
i turystykę”.
Kolejne pytanie brzmiało: „Proszę wymienić kilka kluczowych 
inwestycji dla Kielc na najbliższą  kadencję i pomysły na ich 
realizację”.
Prezydent: „(…) Bardzo ważne jest uwolnienie terenów 
inwestycyjnych i uzbrojenie działek pod nie. Dzięki temu 
możliwe będzie nie tylko sprowadzenie inwestorów 
do naszego miasta, ale także rozwój budownictwa 
mieszkaniowego”.
Panie Prezydencie, czas ucieka. Diagnoza była poprawna. 
Do dzieła.

Agnieszka Rogalska
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USŁYSZANE

Gościem Roberta Mazurka w Porannej 
rozmowie RMF FM był poseł Koalicji 
Obywatelskiej Sławomir Neumann. 

Mazurek: Andrzej Duda wygrał tę 
rozgrywkę czy przegrał? Wygrał, 
bo pozbędzie się Jacka Kurskiego. 
Przegrał, bo podpisał.
Neumann: Nie no, nie żartujmy. Głowa 
Kurskiego za 10 miliardów to byłby żart.
Mazurek: Za jakich 10 miliardów?
Neumann: Są 2 miliardy w tym roku i po 
2 miliardy jeszcze przez cztery kolejne 
lata, więc razy pięć trzeba policzyć. 
Jak znam Jacka Kurskiego, to będzie 
chodził po mieście i opowiadał, że jego 
głowa była tak cenna - 10 miliardów. 
Myślę, że prezydent też z tego będzie się 
tłumaczył, że kosztem Jacka Kurskiego 
chce dać tym mediom 10 miliardów 
złotych, w tym roku 2 miliardy, ale nie 
wygrał tej rozgrywki, bo...
(…)
Mazurek: A co z Jackiem Kurskim?
Neumann: Jacek Kurski sobie poradzi. 
Wie pan, Jacek Kurski jest osobą, 
która ma jakieś wyjątkowe względy 
u Jarosława Kaczyńskiego od lat. 
Od wielu, wielu lat, od lat 90., jeszcze 
z czasów, kiedy jego matka bardzo 
dobrze znała się z Lechem i Jarosławem 
Kaczyńskim. Jacek Kurski przez lata 
zdążył kilkakrotnie zdradzić Jarosława 
Kaczyńskiego i zawsze Kaczyński mu to 
wybaczał. Wielu ludziom nie wybacza, 
a Kurskiemu zawsze, więc Kurskiemu 
nic się nie stanie. Natomiast pieniądze, 
zamiast na chorych, pójdą do telewizji 
publicznej i za to będzie płacił Andrzej 
Duda.
Mazurek: Właśnie nie. Andrzej Duda nie 
tylko nie będzie za to płacił, proszę 
pana, Andrzej Duda jest człowiekiem 
hojnym i nie tylko nie daje... po co 
dawać miliard, 2 miliardy jak chce 
Platforma? Andrzej Duda was przebił 
i powiedział 3 miliardy. Fundusz 
medyczny dostanie 2 miliardy 758  
milionów ekstra oprócz tego co i tak 
idzie na służbę zdrowia.
Neumann: Ale to wie pan, że to jest jedno 
wielkie oszustwo i kompletny...
Mazurek: Proszę pana, to zobaczymy, 
bo rzeczywiście będą z tego rozliczani.

oprac. red.

Źródło: RMF FM, 9 marca 2020 r. 

WAŻNE

1,95 mld zł w 2020 r. i nie mniejsze coroczne 
kwoty do roku 2024 – tak w całości brzmi 
ustawa, którą podpisał prezydent Andrzej 
Duda. Lwia część (zapewne ok. 80-85 proc.) 
tych pieniędzy pójdzie na telewizję publiczną, 
pozostałe – na Polskie Radio.
Dziennikarze „Gazety Wyborczej” zastanawiali 
się chwilę po złożeniu podpisu, ile naprawdę 
wart jest prezydencki autograf. Wspomniane 
wyżej blisko 2 mld, czy też 10? Pytali: „czy trzeba 
będzie te kwoty przegłosowywać każdego roku, 
czy będą one przyznawane automatycznie”?
Kluczowy zapis nowych przepisów – art. 3 pkt 1 
i 2. brzmią tak:
„Art. 3. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji 
w projektach kart powinności, o których mowa 
w art. 21a ust. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 
1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 361, 643, 1495 i 1655), na lata 2020-2024 
uwzględniają w każdym roku objętym tą kartą 
wysokość przychodów ze środków publicznych 
na poziomie nie niższym niż suma prognozowanych 
wpływów z opłat abonamentowych na rok 2020 
oraz rekompensaty określonej w art. 11b ustawy 
zmienianej w art. 2.
Art. 3. pkt 2. Zawarcie porozumień, o których 
mowa w art. 21a ust. 10 ustawy z dnia 
29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, 

dotyczących kart powinności na lata 2020-
2024 z uwzględnieniem przepisu ust. 1 nastąpi 
do dnia 15 maja 2020 r.” – czytamy w ustawie. 
Tajemnicą nie jest, że prezydent ostatecznie 
zdecydował się podpisać ustawę pod 
„pewnymi warunkami”, a jeden z nich już się 
realizuje - stanowisko prezesa TVP, które 
zyskał po wygranych przez PiS wyborach 
parlamentarnych, straci Jacek Kurski. Z funkcji 
szefa telewizji publicznej Kurskiego, w głosowaniu 
korespondencyjnym, odwołała Rada Mediów 
Narodowych (tu PiS ma większość). Przeciwko 
Kurskiemu zagłosowało 5 członków RMN. 
W Radzie większość mają ludzie PiS. Zasiadają 
tam Krzysztof Czabański, szef Rady Mediów 
Narodowych i były poseł PiS, posłanka PiS 
Joanna Lichocka i europosłanka PiS Elżbieta 
Kruk. A także: Juliusz Braun, były szef TVP 
i KRRiT z rekomendacji PO, oraz Grzegorz 
Podżorny z rekomendacji Kukiz’15.
Kurski został odwołany już w nocy z piątku 
na sobotę. Oddał się do dyspozycji prezydenta. 
Posadę miał stracić w poniedziałek, 9 marca. 
Rada Mediów Narodowych, ani TVP tego dnia 
nie wydały oświadczenia w tej sprawie.
Odwołany został we wtorek w południe. 
Obowiązki szefa TVP tymczasowo przejął  
Maciej Łopiński.            (oprac. red.)
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Ciekawostka nr 1. Wszyscy mówią o 2 mld zł na TVP. Tymcza-
sem ustawa przewiduje taką kwotę dofinansowania co roku, przez 
5 lat. Oznacza to, że wczoraj TVP dostała aż 10 mld zł. 
Ciekawostka nr 2. Skoro Jacek Kurski został sprzedany za 10 
mld zł, to znaczy, że tylko dwóch Polaków jest wartych więcej niż 
on. Są to Michał Sołowow wyceniony na 12,1 mld zł i Zygmunt 
Solorz warty 10,1 mld zł.

Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji
Źródło: Facebook
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okiem posła

zdaniem ministra

ADAM CYRAŃSKI
(ur. 29 marca 1960 r.), kielczanin, lokalny przedsiębiorca, niezawodowy poseł na Sejm RP VIII, IX 
kadencji. 

Deklaracje obecnego prezydenta o bez-
konfliktowym prowadzeniu kampanii 
wyborczej weryfikują coraz to nowsze 

doniesienia z jego spotkań z wyborcami. I na-
leży podkreślić, że nie są to wiadomości mo-
gące potwierdzić, że mówił prawdę.  
Nie ulega wątpliwości, że ta kampania prezy-
dencka niesie za sobą wiele emocji. Nie tylko 
ze względu na jej znaczenie dla partii zasia-
dających obecnie w parlamencie. Incyden-
ty obrazujące skrajną postawę poparcia dla 
obecnego prezydenta to zły znak. Ze smut-
kiem należy zatem przyjąć, że Andrzej Duda 
po raz kolejny złożył obietnice, której nie do-
trzymał. W żaden wyraźny sposób nie odciął 
się on od takich osób i od takiego poparcia. 

Należy przy tym oczywiście wspomnieć, że 
sytuacje te wynikają z faktu, iż w społeczeń-
stwie demokratycznym nie wszyscy podziela-
ją przekonania, jakimi kieruje się prezydent. 
W tej sytuacji jego polityczna postawa musi 
konfrontować się z osobami, które w obrę-
bie tej kampanii mają chęć zamanifestować 
zdanie odmienne. W demokratycznym kraju 
mogą przecież robić to bez przeszkód zgodnie 
z zapisami prawa. 
Popierający Andrzeja Dudę zapomina-
ją o  obowiązującym prawie lub uważa-
ją, że  mogą uelastycznić jego stosowanie 
do  swoich potrzeb. Być może to podejście 
wynika z  faktu, iż przykład zawsze idzie 
z  góry. Fanatycznie popierający prezydenta 

pozwalają sobie na działania nieakcepto-
walne. I nie ma wobec nich zdecydowanych 
działań prewencyjnych. 
W kampanii prezydenckiej nie ma na to miej-
sca i chcąc być krajem dojrzałej demokracji 
musimy to zjawisko wyraźnie potępić. Język 
hejtu, na który składają się inwektywy czy 
powszechna dyskryminacja, to coraz bardziej 
widoczny obraz. Gest znanej posłanki, wulga-
ryzmy w Chęcinach czy wszechobecna propa-
ganda dyskryminacji. Wszystko to przecież 
jest utrwalone w przekazie masowym. 
Zbierając podpisy pod listami poparcia dla 
Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na własnej 
skórze przekonać się można było, jak nie-
bezpiecznym zjawiskiem jest polaryzacja 
społeczeństwa.  Sytuacje, w których oponenci 
przyjmowali postawę nacechowaną agresją, 
były częste. Komentarze z wulgaryzmami 
i  pogardliwe określenia były nieodłącznym 
elementem tych sytuacji. 
Poparcie dla opozycyjnych kandydatów po-
kazuje, że w Polsce jest znaczny elektorat, 
który nie zgadza się na pobłażliwość wobec 
takich zachowań. Jeżeli Andrzej Duda dekla-
ruje się jako Prezydent wszystkich Polaków, 
to dlaczego pozwala na powszechną agresję 
wobec nich? •

Agresja w kampanii

PIOTR WAWRZYK
Urodził się w 1967 r. w Kielcach. Absolwent stosunków międzynarodowych i prawa na Uniwersytecie 
Warszawskim. Adiunkt w Instytucie Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków 
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Poseł na Sejm RP. Wiceminister spraw zagranicznych.

Od kilku tygodni świat polityki zajmuje 
się kwestią 2 mld zł.,  które mają tra-
fić do TVP i Polskiego Radia. Opozycja 

szermuje hasłem, aby pieniądze te przekazać 
na onkologię. 
Argument świetny. Każdy ma wśród znajo-
mych czy w rodzinie kogoś z taką chorobą. Za-
tem opozycja liczy, że Prezydent podpisując 
ustawę narazi się na społeczną dezaprobatę 
i  pogorszy swój wynik wyborczy. Pomijam 
fakt używania wyłącznie na użytek kam-
panii wyborczej tego rodzaju argumentów. 
Zastanówmy się jednak skąd taki pomysł po 
stronie rządzących, aby w ogniu najważniej-
szej batalii politycznej roku, uchwalać taką 
ustawę? 
Aby to zrozumieć musimy się cofnąć do roku 
2009. W dniu 4 listopada tegoż roku Trybunał 
Konstytucyjny (w składzie m. in. B. Zdzien-
nicki, wcześniej wiceminister sprawiedliwo-
ści w rządzie SLD, M. Kotlinowski – wcześniej 
wicemarszałek Sejmu, E. Łętowska – RPO 
w czasach PRL,  M. Mazurkiewicz – poseł SLD 
w  latach 1991 – 2001, J. Niemcewicz – wcze-
śniej Poseł UD i UW oraz wiceminister spra-
wiedliwości w latach 1997 – 2001 A. Rzepliński 
– w 2005 kandydat PO na RPO), rozpatrywał 
wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją 
ustawy rozszerzającej krąg osób zwolnionych 

Opozycji brak pamięci

z płacenia abonamentu (sygn. 145/10/A/2009). 
W konkluzji Trybunał uznał „Swoboda wy-
boru formy finansowania publicznych ra-
diofonii i telewizji nie zwalnia jednocześnie 
ustawodawcy z obowiązku ustalenia właści-
wych zasad finansowania. Realizacja misji 
publicznej przez media publiczne nie jest 
bowiem możliwa bez zapewnienia odpowied-
nich nakładów finansowych pochodzących ze 
środków publicznych. Trybunał Konstytucyj-
ny podzielił w tej kwestii pogląd wyrażony 
w wyroku w sprawie o sygn. K 2/03.
Jak zatem widać, TK wyraźnie nałożył na usta-
wodawcę obowiązek zrekompensowania me-
diom publicznym ubytku w abonamencie, 
wynikającego z  utworzenia przez niego kata-
logu osób z niego zwolnionych. Nie ma zatem 

wątpliwości, że omawiana ustawa nie wynika 
wyłącznie z chęci wsparcia mediów publicz-
nych. Stanowi WYKONANIE  wyroku Trybu-
nału Konstytucyjnego z 2009 r. 
Trudno zatem nie zadać pytania: Czy doma-
ganie się niepodpisywania tej ustawy przez 
Prezydenta, wynika z hipokryzji opozycji, 
czy też jej krótkiej pamięci? Dla mnie osobi-
ście oczywistym jest, że opozycja zna wyrok 
TK z 2009 r. Został wydany za jej rządów, gdy 
miała pełnię władzy (także w TK). Niepodpi-
sania ustawy, a zatem niewykonania wyro-
ku TK, domagają się ci sami politycy, którzy 
twierdzą publicznie, że wyroki TK muszą być 
wykonywane. 
Ocenę takiego zachowania pozostawiam 
oczywiście wyborcom. •
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patrząc z boku

WITOlD SOKAłA 
zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych UJK, przewodniczący 
Rady Fundacji Po.Int, ekspert i publicysta „Nowej Konfederacji”. 

Świat
Miliony katolików na całym globie ob-
chodzą rocznicę wyboru argentyńskie-

go kardynała Jorge Bergoglio na papieża. 
Ale spora część wcale się przy tym nie cieszy. 
Papa Franciszek prowadzi bowiem Kościół 
wyraźnie w lewo, serio akcentując potrze-
bę solidarności z ubogimi i wykluczonymi, 
ostrzej niż poprzednicy krytykując wolny ry-
nek, wzywając do ochrony środowiska czy do 
szacunku dla osób homoseksualnych. 
Świecka lewica będzie za to jutro obchodzić 
rocznicę śmierci Karola Marksa. I też nie bę-
dzie się zbytnio cieszyć. Bowiem albo prze-
czytała, co filozof z Trewiru pisywał o swych 
bliźnich (a nawet, o zgrozo, o towarzyszach!) 
narodowości żydowskiej, albo polubiła ka-

pitalizm, i zamiast go likwidować, woli rwać 
z niego, co się da. W dodatku uważa – za rze-
czonym klasykiem – religię za „opium dla 
ludu”, ale odrzuciwszy stary narkotyk, nie 
znalazła wciąż nowego, równie skutecznego.
Choć – przyznaję – eksperyment z kultem 
świętej Grety i emisją ce-o-dwa w roli Szata-
na, choć merytorycznie absurdalny, z punktu 
widzenia public relations nie był taki zły. 

POlska 
W Polsce wciąż nie mamy z tym wszyst-
kim problemu, bo papieży się ewentu-

alnie czci, ale na pewno nie słucha i nie czyta, 
zaś Marksem zajmują się tylko maniacy hi-
storii. Lewicą o najlepszym słuchu społecz-
nym (mimo wszystkich błędów i wypaczeń) 

pozostaje zaś PiS, które – na wypadek, gdyby 
Franciszek posunął się za daleko – ma w od-
wodzie własnego ojca Tadeusza w Toruniu, 
ewentualnie arcybiskupa Marka w Krakowie.
Ten pierwszy ostatnio co prawda w lekkiej 
kontrze do obozu władzy, ale nie takie spory 
w  rodzinie załatwiała duża bańka z budżetu 
państwa. Prezydent Duda chętnie podpisze.
Niektórzy działacze tzw. lewicy wolą zaś bronić 
PRL i sojuszu z Kremlem. A przy okazji znów po-
strzelać do Żołnierzy Wyklętych. Przynajmniej 
w necie, skoro na tamtą wojnę się spóźnili.

kielce
Tu dla odmiany będzie optymistycz-
nie – i o drzewach. Najpierw prywatny 

inwestor, przymierzający się do zagospoda-
rowania Wzgórza Karscha, przewidział tam 
o dziwo nie tylko beton, ale i zieleń, i to nawet 
sporo. Potem nowy menedżer centrum, Rafał 
Zamojski, zaczął kombinować, jakby tu na po-
wrót zazielenić Rynek.
Pozostaje trzymać kciuki za trend, bo to aku-
rat przejawy sensownej troski o środowi-
sko. I  jeszcze – podpowiedzieć komu trzeba, 
że np. stok Wzgórza Zamkowego, ten od kate-
dry w stronę Rynku, też znacznie lepiej wy-
glądał kiedyś na zielono. Nie mówiąc o tym, 
że lepiej wchłaniał deszczówkę. •

Tron, ołtarz i drzewa

DAWID lEWICKI
(ur. 1 lipca 1987 r. w Kielcach). Wolnościowiec z przekonań. Wiceprezes partii Wolność. Kandydat 
Konfederacji do Parlamentu Europejskiego.

„Obyś żył w ciekawych czasach” 
mówi stare, chińskie powie-
dzenie. To właśnie w Chinach 

pojawiło się ognisko nieznanego dotąd ko-
ronawirusa, który sieje panikę i spustosze-
nie na ulicach tamtejszych miast. Chińskie 
władze traktują temat śmiertelnie poważ-
nie – wirus ten pochłonął już kilka tysięcy 
ofiar, a zarażonych wciąż przybywa. Na każ-
dym kroku wprowadzane są podwyższone 
środki ostrożności. W dziesięć dni zbudowano 
i wyposażono w Wuhan szpital dla 1600 pa-
cjentów.
Czy ktoś wyobraża sobie analogiczną sy-
tuację w naszym kraju? Biurokracja, pro-
cedury, problemy prawne, odpowiednio 
ustawiony przetarg i kilka innych czynni-
ków sprawiłoby, że takie przedsięwzięcie 
trwałoby zapewne dwa lata. Pozostaje na-
dzieja, że uda się uniknąć pandemii zbli-
żonej do czarnej śmierci, która nomen 
omen także miała swój początek na kon-
tynencie azjatyckim, silnie redukując po-
pulację.
Europę ogarnęła wszechobecna panika zu-
pełnie niewspółmierna do dzisiejszego za-
grożenia. Serwisy informacyjne zalewają 
nas wiadomościami o kolejnych przypad-

pod rozWaGĘ

kach zarażeń. Czy rzeczywiście warto tak 
panikować? Nie zapominajmy jakie żniwo 
co roku zbiera zwykła grypa, ile osób umie-
ra na nowotwory i choroby układu krąże-
nia. Polski rząd ochoczo włączył się w walkę 
z nieznanym dotąd wrogiem. Wykrytych 
zostało kilka niegroźnych przypadków za-
rażenia. Rząd twierdzi, że jesteśmy przy-
gotowani na poważny atak koronawirusa. 
Oby nie stał on się faktem. Polska służba 
zdrowia jest w  opłakanym stanie. Brakuje 
lekarzy, pielęgniarek, anestezjologów, łó-
żek dla pacjentów, a nawet podstawowego 
sprzętu medycznego. Na wizytę u specjali-
sty czeka się miesiącami, a na operację czę-
sto nawet dłużej.

Czy ktoś z Państwa wierzy, że kulejąca służ-
ba zdrowia byłaby w stanie realnie poradzić 
sobie z nowym, nikomu do tej pory niezna-
nym problemem? Miejmy nadzieję, że nie 
będzie musiała zostać wystawiona na tak 
ciężką próbę. Trudną dla ewentualnych pa-
cjentów i  ich rodzin. Nie chciałbym baga-
telizować sytuacji, jednakże w  mojej opinii 
machina propagandowa, która ruszyła jest 
niewspółmierna do zagrożenia. Wcale się 
nie zdziwię, jeśli w perspektywie kilku mie-
sięcy pojawi się „niezawodna” szczepionka, 
która uszczupli o kilka miliardów budżety 
zagrożonych państw. Kartele farmaceutycz-
ne już zacierają ręce. Zdrowy rozsądek pod-
powiada: nie dajmy się zwariować. •

Wirus bez kontroli?
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okiem radnej

okiem radnego

Ależ się prezydent Duda nagimnastyko-
wał, żeby gest posłanki Lichockiej nie 
stał się symbolem jego kampanii wy-

borczej. Nie wyszło. Z decyzją odnośnie swo-
jego podpisu pod ustawą o rekompensacie dla 
tzw. mediów publicznych czekał do ostatniej 
chwili. Z innymi podpisami poszło mu szybciej, 
choć nie ze wszystkimi lepiej. Ten pod ustawą 
o  13. emeryturze został okraszony widowi-
skiem z udziałem seniorów. Trochę gorzej wy-
szło z ustawą o programie Kolej Plus. Prezydent 
siedzący samotnie na peronie w  oślej ławce, 
stał się bohaterem internetowych memów. 
Ale i tak ustawa o kasie dla telewizji Kurskiego 
budziła najwięcej emocji. Nic dziwnego, to go-

rący kartofel, który PiS podrzucił prezydentowi 
w samym środku kampanii wyborczej.
Sztabowcy marzyli pewnie o scenariuszu, 
w  którym Duda po 5. latach umizgów do Ka-
czyńskiego, wykona heroiczny gest i zawetuje 
ustawę, która tak bardzo bulwersuje miliony 
Polaków. Wydawało się nawet przez chwilę, 
że  dostanie dyspensę od ślepego posłuszeń-
stwa. Oczywiście dyspensę jednorazową, tylko 
dla celów podreperowania mocno nadszarp-
niętego wizerunku. Cóż to byłoby za wydarze-
nie, gdyby prezydent wyszedł i powiedział, 
że  2  miliardy złotych bardziej przydadzą się 
pacjentom onkologicznym, niż pisowskim pro-
pagandzistom. To dopiero byłoby show na mia-

rę tej kampanii. No cóż, pomarzyć można, ale 
polityczna rzeczywistość dla partyjnych sługu-
sów jest brutalna.
Tak więc po kilku dniach nerwowych ruchów, 
zamiast weta mieliśmy wystąpienie prezyden-
ta, w którym z powagą starał się przekonać sie-
bie i słuchaczy, że tzw. telewizja publiczna jest 
choć trochę publiczna. Starał się nawet przeko-
nywać, że telewizja Kurskiego ma jakąś inną 
misję, niż pokazywanie, że Polska pod rząda-
mi PiS-u to kraina mlekiem i miodem płynąca 
i  atakowanie wszystkich, którzy ośmielają się 
tej władzy nie kochać bezgranicznie. I tylko je-
dynym dowodem, że  jednak komuś jest wstyd, 
było zaplanowanie tego wystąpienia w godzi-
nach, kiedy suweren zazwyczaj już smacznie 
śpi. 
Heroiczny w tym wszystkim próbował być też 
prezes Kurski, który prawdopodobnie w wyni-
ku całego zamieszania straci stanowisko, być 
może znów tylko na chwilkę. Podczas rozmo-
wy w TVP1 zaskoczył słuchaczy i powiedział, 
że  bardziej od samego siebie kocha telewizję. 
I, że nie pozwoli żeby był przeszkodą w finanso-
waniu mediów… politycznych. Tym sposobem 
wszyscy bohaterowie tego spektaklu pokazali 
Polakom zbiorowy gest Lichockiej. •

AgAtA WojdA 
(ur. 25 maja 1981 r. w Kielcach). Kielecka radna, przewodnicząca klubu Koalicja Obywatelska,  
przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

Symbol kampanii

Marcin chłodnicki
(ur. 25 września 1978 r. w Kielcach). Kielecki radny, inicjator projektu „In Vitro dla Kielc”, szef 
stowarzyszenia rowerowego, współautor wielu akcji i inicjatyw społecznych, przewodniczący Nowej 
Lewicy w Kielcach.

Pełen nadziei obserwowałem konsty-
tuowanie się Kieleckiej Rady Kobiet. 
W  wyborach samorządowych był to 

jeden z postulatów Lewicy dotyczący wzmoc-
nienia roli kobiet w życiu społecznym Kielc. 
W tym pomyśle wzorowaliśmy się na przy-
kładach z innych miast jak np. Słupsk, gdzie 
ówczesny prezydent Robert Biedroń otworzył 
ratusz na tego typu inicjatywy obywatelskie. 
Kielecka Rada Kobiet powstała w połowie 
ubiegłego roku w wyniku decyzji prezyden-
ta Bogdana Wenty. W jej składzie znalazła 
się bardzo mocna i zaangażowana grupa 
pań, których działania obserwuję, staram się 
wspierać i kibicować.
Pewne kwestie budzą jednak moje wątpliwo-
ści, a wręcz moje niedowierzanie. Uprzedzę, 
że czynię ku temu komentarz w głębokiej tro-
sce o dalsze funkcjonowanie Rady, które musi 
uwzględniać różnorodny przekrój społeczny. 
Rada powinna opierać się, tak jak cały samo-
rząd, na unikaniu wszelkich ideologii, ale też 
współzależności religii z publicznymi sprawa-
mi społeczeństwa. 
Dlatego z wielkim zdziwieniem odebrałem 
informację o oficjalnym udziale reprezentacji 
Rady w organizowanej przez Diecezję Kielec-
ką drodze krzyżowej na Świętym Krzyżu. Do-
prawdy nawet jeśli intencja była szczytna, bo 
pewnie była, to nie celem Rady jest formalne 

angażowanie się w wydarzenia religijne. 
Rada Kobiet powinna być gremium otwar-
tym na każde środowisko, zarówno osób wie-
rzących, niewierzących lub wierzących, ale 
hołdujących zasadzie świeckiego samorządu. 
Eksponowanie zaangażowania w wydarzenia 
religijne zamyka ją na dużą część tego spo-
łeczeństwa, w którym powszechną jest też 
przecież idea sekularnego funkcjonowania 
podmiotów publicznych. To szufladkuje i od-
pycha wiele środowisk kobiecych niezwiąza-
nych z kościołem. 
Trzymam cały czas kciuki za wszystkie ko-
biety zaangażowane w pracę Rady. Wierzę 
w  wyczucie i równoważenie pojawiających 
się skrajności. Wierzę, że ten początkowy 
„hydepark” wynika z docierania się i kształto-

wania zacnego gremium. Chciałbym, aby mój 
komentarz przyczynił się do wypracowania 
przez Radę zasad pracy, których celem będzie 
otwartość, wsłuchiwanie się w głos wszyst-
kich środowisk kobiecych. Zwłaszcza z troską 
o te znajdujące się w mniejszości, bo większo-
ściowy zawsze jest, co do zasady lepiej sły-
szalny.
Rada Kobiet to idea „think thanku”, który ma 
stanowić dla samorządu wymarzony zespół 
opiniodawczy, konsultacyjny, ale też inicja-
tywny. Twardo stąpający po ziemi, wnikający 
z działania instytucji miejskich, analizujący 
procesy decyzyjne, tak aby pilnować spraw 
kobiet w Kielcach. Trzymam za to kciuki, bo 
w sprawach kobiet jest jeszcze wiele do zro-
bienia. •

„Hydepark” kobiet
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W padłem przedwczoraj przejazdem 
do Pragi. Praga dla mnie ma w so-
bie za każdym razem tę niesamo-

witą choć ulotną wiosenną świeżość i lekkość. 
Praga to nieustająca inspiracja albo wariacja 
– jak zwał, tak zwał, poruszamy się wszak 
dzień po dniu w oparach absurdu, który nie 
wiadomo dokładnie gdzie się zaczyna a gdzie 
kończy.
W Pradze dopadł mnie wirus metafizyczny, 
gdyż natychmiast natknąłem się na Kafkę. 
Zaraz obok dostrzegłem ławkę. Siadłem więc 
na niej i zapaliłem trawkę. W Pradze jest teraz 
prawie tak jak w Amsterdamie, więc jedźcie 
tam zaraz – nic się Wam nie stanie. Gdy jest się 
niczym, można wszak pozwolić sobie na wszyst-

konrad cedro
(ur. 1966 r. w Kielcach) jest absolwentem Liceum im. S. Żeromskiego. Studiował filozofię, języki 
nowożytne i stosunki międzynarodowe we Włoszech, Niemczech i Kanadzie. Od 1988 r. współtworzy 
interdyscyplinarne projekty z dziedziny komunikacji międzykulturowej w Ameryce Płn., Ameryce Płd., 
Europie, Azji i Bliskim Wschodzie. 

Jerzy SobieraJSki 
(ur. 17 grudnia 1937 r.), mieszka w Kielcach. Założyciel i Prezes Fundacji „Dobro jest w nas”. Społecznik 
od ponad 50 lat, miłośnik Kielc i regionu świętokrzyskiego. Z sukcesami organizuje przedsięwzięcia 
rangi lokalnej, ogólnopolskiej, czy też międzynarodowej.

Podróżne tango

ko, jak mawiał Gombrowicz. A i to często nie 
wystarcza. Być może potrzebna będzie kwa-
rantanna.
W kafkowskiej rzeczywistości, którą co rusz 
odkrywamy wokół nas, najbardziej dotkliwa 
staje się naturalnie bezsilność wobec anoni-
mowej, bezdusznej i nie liczącej się z nikim 
i niczym władzy. Na szczęście jednak każda 
władza prędzej czy później przemija, bo nic 
nie może przecież wiecznie trwać… W między-
czasie zaś dobrze jest po prostu robić swoje, 
od czasu do czasu pojechać gdzieś na wczasy 
(ach, te góralskie lasy) i poopalać się na gola-
sa, gdy za oknami noc… Bo skoro śniegu nie 
widać, to znaczy, że jest ciepło a nawet… go-
rąco. 

Prawdziwe podróże rzeczywiście kształcą 
i  zawsze pełne są egzystencjalnego bólu, 
bo  potem jakże trudno rozstać się z czaso-
przestrzenią, która od pierwszego wejrzenia 
rzuca nas na kolana i momentalnie obez-
władnia nas żal, że ludzi i  miejsc dopiero 
co poznanych możemy już nigdy więcej nie 
spotkać. Rozpalona do czerwoności wyobraź-
nia raz po raz zaskakuje nas także siłą no-
wych doznań w nowych miejscach. Czasami 
wystarczy kilkanaście sekund w windzie, 
by cały nasz świat stanął na głowie i poszedł 
w tango…
Gdy myślę o Pradze,… przypomina mi się Bu-
enos Aires, a w nim skromna na pozór dziel-
nica La Boca, gdzie tango tańczy się dzień 
i  noc, jakby bez przerwy, bez opamiętania 
i w szalonym transie. To tam roztańczone du-
sze i ciała niewątpliwie doznają wrażeń, któ-
rych nie sposób będzie im łatwo zapomnieć. 
Zdają się mówić, iż na początku naprawdę 
było tango. Odtańczeniem tanga powinno się 
tak zaczynać jak i kończyć każdą podróż. Tan-
go z rumem i coca-colą zaś smakuje najlepiej 
i ma w sobie tę moc, która potrafi przezwycię-
żać największe nawet (nie tylko kafkowskie) 
dylematy. Tańczmy zatem do końca. Aż nam 
się spełni.

Praga, Europa 7.03.2020 r.

13 marca, to data dla mnie szczegól-
na. 
Siedem lat temu, 13 marca 2013 

roku, podczas drugiego dnia konklawe, zwo-
łanego w związku z rezygnacją papieża Bene-
dykta XVI, w piątym głosowaniu, na papieża 
został wybrany Jorge Mario Bergoglio SJ. Tra-
dycyjny biały dym, obwieszczający światu 
wybór nowej głowy Kościoła, pojawił się 
o godz. 19:06 czasu rzymskiego. Nowy papież 
przyjął imię Franciszek. Jak to zostało zako-
munikowane przez elekta kardynałom tuż po 
wyborze, wybór imienia podyktowany został 
chęcią zajęcia się problemami biednych i nę-
dzarzy, na wzór św. Franciszka z Asyżu.  
Papież Franciszek urodził się 17 grudnia 
1936 roku w Buenos Aires. I właśnie urodzeni 
17 grudnia, w tym szczególnym dniu – 13 mar-
ca 2013 roku – postanowili zawiązać w  Kiel-
cach Fundację „Dobro jest w nas”.
Motto fundacji: „Człowiek jest tyle wart, ile 
może dać drugiemu” przyświeca naszym 
działaniom każdego dnia. To słowa nasze-
go wielkiego rodaka, papieża Jana Pawła II. 
Chciałbym, by określały życiową postawę 
wielu osób.
Od niedawna mamy też na uwadze myśli no-
blistki Olgi Tokarczuk: „Coś, co się wydarza, 

Dzień szczególny

a nie zostaje opowiedziane, przestaje istnieć 
i umiera”. 
Inspiracją dla działań Fundacji jest hasło 
„Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”. Promuje 
ono aktywność fizyczną, bo to właśnie ruch 
jest najprostszym sposobem poprawienia 
sprawności organizmu.
Kto wie, że hasło wywodzi się z Watykanu 
i … Kielc? 
W 2002 roku w Stolicy Apostolskiej papież 
Jan Paweł II powołał departament sportu. 
Ogłoszono wówczas konkurs na nośne ha-
sło o sporcie. Wpłynęło mnóstwo propozy-
cji. Papież wybrał jedno, nadesłane przez 
13 letniego chłopca z Andrychowa. Brzmia-

ło: „Ruch rzeźbi umysł”. My w Kielcach do-
daliśmy „serce i ciało”. I tak oto „Ruch rzeźbi 
umysł, serce i ciało” stało się wspomnianą 
inspiracją na rzecz promowania aktywno-
ści ruchowej i masowości sportu od juniora 
do seniora. Obecnie w  Fundacji skupiamy 
się przede wszystkim na wspieraniu i pro-
pagowaniu profilaktyki, edukacji i psycho-
terapii w zakresie zdrowia przewlekle 
chorych na nerki. Jeszcze w  marcu, odbę-
dzie się w Kielcach konferencja naukowa, 
a od kwietnia br. bezpłatnie przebadamy 
1000 mieszkańców Kielc. O możliwości sko-
rzystania z badań będziemy Was informo-
wać na bieżąco. •

Stąd dotąd

świat wokół naS
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Wszyscy mamy świadomość, że 
od prawie 20 lat Kielce popadają 
w zapaść gospodarczą. Ubywa 

mieszkańców i radykalnie zmniejszyła 
się liczba studentów. Szczególnie niepokoi 
ucieczka z miasta ludzi młodych, bo te 
niekorzystne zmiany są ponad dwa razy 
silniejsze niż średnia dla Polski. Kielce 
wprawdzie wyładniały architektonicznie, 
ale są miastem ludzi starszych (średnia 
wieku 44 lata), bez szans na znalezienie 
dobrze płatnej pracy i bez perspektyw 
dla ludzi młodych.
Miasto potrzebuje rozwoju gospodarczego, 
żeby zahamować wyludnianie, starzenie 
i marginalizację na mapie kraju. 
Potrzebujemy inwestorów, którzy utworzą 
dobre jakościowo miejsca pracy, godziwie 
wynagradzane i dające szansę na rozwój 
zawodowy młodych ludzi. 
Zastanówmy się jaką mamy ofertę 
dla potencjalnych inwestorów? 
Po pierwsze, tereny po zaniechanym 
lotnisku w Obicach. Te ok. 600 ha 
wprawdzie należy do Kielc, ale położone 
jest na terenie gmin Morawica i Chmielnik. 
Wprawdzie z tytułu nabycia tych terenów 
przez Kielce nie musimy płacić corocznego 
podatku od nieruchomości na rzecz 
Morawicy i Chmielnika, ale nie możemy 
też pobierać podatku od nieruchomości 
od potencjalnych inwestorów. Konieczne 
jest porozumienie trzech gmin. Zanim 
do takiego porozumienia dojdzie (o ile 
w ogóle dojdzie) i zanim teren zostanie 

Ściągawka dla władz miasta

„ogarnięty” (uporządkowanie prawne, 
skomunikowanie, uzbrojenie) upłynie 
co najmniej kilka lat. 
Po drugie, tereny inwestycyjne na 
Malikowie (do 280 ha). Dwaj radni z PiS 
wystąpili z inicjatywą przeznaczenia pól 
i nieużytków vis-a-vis DS Smith (dawne 
KZWP) na tereny inwestycyjne (chwała im 
za to). Tyle, że naniesienie zmian w MPZP 
i skomunikowanie tego terenu z obwodnicą 
Kielc zajmie co najmniej kilka lat, a realnie 
należy się liczyć z perspektywą ok. 10 lat. 
Po trzecie, oferta Kielc dla potencjalnych 
inwestorów. I tu niespodzianka – Kielce 
nie mają żadnej oferty dla inwestorów. 
Prezentowane oferty to nieregularne 
niewielkie kawałki gruntu, niekiedy 
zabudowanego. Jedyna oferta, warta 
pochylenia nad nią, znajduje się 
przy wylocie z Kielc na Morawicę. 
Obejmuje wprawdzie ok. 45 ha, ale teren 
jest nieregularny z przeszkodami 
na powierzchni terenu i ograniczeniami 
ekologicznymi. 
Reasumując, nasze miasto dzisiaj nie ma 
żadnej oferty dla potencjalnych inwestorów. 
Co zatem należy zrobić? 
Po pierwsze, motorem napędowym 
dlapozyskania inwestorów powinien 
być Kielecki Park Technologiczny. KPT 
utrzymuje się obecnie z wynajmu 
powierzchni produkcyjno-biurowych. 
Obiekty budowane są w największej 
części za pieniądze unijne, a ceny najmu 
zaczynają się od ok. 1/3 stawek rynkowych. 

dr Zbigniew dylewski
Przedsiębiorca, wykładowca akademicki, trener biznesu. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej oraz Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego. Dysertację doktorską z ekonomii obronił na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Wieloletni członek 
zarządu spółek kapitałowych z bogatą praktyką na rynkach Europy Zachodniej. (Źródło danych: www.dylewski.com.pl)

TeksT: Zbigniew Dylewski

Dopóki ten mechanizm działa, KPT może 
funkcjonować (choć z zasady KPT wykazuje 
straty).
Parki technologiczne działają na podstawie 
ustawy o finansowym wspieraniu 
inwestycji z 2002 r. Ich głównym zadaniem 
jest powodowanie przepływu wiedzy 
i technologii. I takie powinno być 
podstawowe zadanie KPT (a nie wynajem 
powierzchni). KPT ma obowiązek ściągać 
do Kielc inwestorów zaawansowanych 
technologicznie. Tym bardziej, że drugim 
silnym punktem dla tego typu działań 
mogą być Targi Kielce.
Dopóki KPT, wraz ze wsparciem Targów 
Kielce nie zacznie ściągać do miasta 
inwestorów, zapomnijmy, że możemy 
odmienić gospodarkę Kielc. 
Po drugie, Kielce powinny wystąpić 
do Rady Ministrów o przyłączenie 
nieużytkowych terenów za obwodnicą 
leżących na terenie gminy Piekoszów. 
Tereny te można wykorzystać na cele 
inwestycyjne. Obecnie w stolicy 
województwa świętokrzyskiego praktycznie 
nie ma terenów do gospodarczego 
wykorzystania (mamy największą gęstość 
zabudowy w Polsce po wyłączeniu terenów 
chronionych). Przyłączanie terenów 
na cele inwestycyjne jest częstą praktyką 
większych ośrodków miejskich (w latach 
2007-2017 dokonano 133 takich przyłączeń). 
Bez tych podstawowych działań Kielce 
skazane są na wyludnianie, starzenie 
i marginalizację.

Jaką Kielce mają ofertę dla inwestorów? Co należy zrobić, by w końcu pojawili się 
w mieście i zapewnili dobre jakościowo miejsca pracy, dające szansę na rozwój 
zawodowy młodych ludzi i godziwe wynagrodzenie?
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wieści z Politechniki świętokrzyskiej 

WARTO WIEDZIEĆ

Artur Maciąg z Politechniki Święto-
krzyskiej odebrał z rąk Prezydenta 
Andrzeja Dudy nominację profesor-

ską. Nowy profesor jest wybitnym mate-
matykiem. Uroczystość odbyła się 4 marca 
br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. 
W swoim dorobku Artur Maciąg posiada 
około osiemdziesięciu artykułów naukowych 
w tym wiele w renomowanych czasopismach 
o zasięgu międzynarodowym. Wygłosił po-
nad pięćdziesiąt referatów na konferencjach 
krajowych i zagranicznych. Jest autorem 
dwóch skryptów dla studentów, dwóch mo-
nografii oraz jednej książki, wydanej przez 
PWE. Wykonał recenzje licznych artykułów 
naukowych w czasopismach o zasięgu kra-
jowym i międzynarodowym. W latach 2012-
2016 Artur Maciąg pełnił funkcję Prodziekana 
ds. Nauki i Badań na Wydziale Zarządzania 
i Modelowania Komputerowego. Od roku 2016 
jest prorektorem ds. Studenckich i Dydaktyki 
Politechniki Świętokrzyskiej.      (red.)

www.skleppsk.pl
Działa internetowy sklep Politechniki 
Świętokrzyskiej. – Gadżety tam dostępne 
mają promować uczelnię i wzmacniać 
identyfikację z nią studentów oraz 
pracowników – mówi Kamil Dziewit, 
rzecznik prasowy PŚk. 
W ofercie znajdują się m.in. koszulki,  
bluzy, torby, oryginalne kubki z motywem 
piramid i murala, który znajduje się na 
ścianie rektoratu.                (red.)
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wania projektu wynosi 3 379 417,50 PLN, PŚk 
otrzyma 1 461 952,50 PLN
Pacjenci porażeniem mózgowym często 
nie mówią, nie chodzą, niektórzy mają 
problemy z najprostszymi czynnościami. 
Walka o ich sprawność toczy się od chwili 
narodzin. Ci którzy mieli więcej szczęścia 
mogą stanąć na nogi. Pomaga im egzosz-
kielet. Robot wykonuje za nich każdy krok. 
To urządzenie do tej pory niewykorzysty-
wane w leczeniu zaburzeń związanych z po-
rażeniem mózgowym. Ma być przełomem 
w leczeniu pacjentów. 

(red.)
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N aukowcy z Politechniki Świętokrzy-
skiej uczestniczą w pracach nad 
innowacyjnym systemem doboru 

optymalnej terapii dla pacjentów z poraże-
niem mózgowym. Pod kierownictwem Prof. 
Stanisława Deniziaka pracują nad systemem, 
który pomoże lekarzom dobrać odpowiednią 
terapię. To ma być przełom w rehabilitacji 
i szansa na nową jakość życia. Projekt jest 
dofinansowany z Narodowego Centrum Ba-
dań i Rozwoju realizowany będzie przez trzy 
najbliższe lata. Pierwsze efekty poznamy już 
w tym roku. Całkowity koszt realizacji pro-
jektu to 4 042 417,50 PLN. Wartość dofinanso-

ze sportu

Drużyna AZS Poli-
techniki Święto-
krzyskiej została 

trzecią drużyną w Polsce 
w kategorii uczelni tech-
nicznych. 
– Dla nas to ogromny 
sukces sportowy ponieważ 
byliśmy po raz pierwszy 
na turnieju finałowym 
Akademickich Mistrzo-
stwach w Futsalu. Poziom 
turnieju był bardzo wyso-
ki, a w niektórych druży-
nach grali reprezentanci 
Polski w Futsalu – powie-
dział trener AZS Politech-
niki Świętokrzyskiej, Artur 
Obarzanek.                    (red.)

Skład Politechniki Świętokrzyskiej: Bartłomiej Majcherczyk, Mateusz Ro-
gulski, Mateusz Zawadzki, Michał Łyczek, Jakub Tekiel, Jakub Jaśkiewicz, 
Bartłomiej Papros, Krystian Bożęcki, Tomasz Bębas, Jakub Postawa, 
Dawid Lesik, Michał Gajos, Tomasz Gaj, Paweł Anioł, Mateusz Słoka. 
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Profesjonalne  
Produkcje filmowe  

– spoty, relacje z wydarzeń,  
filmy reklamowe

Zakres prac:
Przygotowanie scenariusza programu

opracowanie tekstów lektorskich
Oświetlenie planu zdjęciowego

Realizacja zdjęć telewizyjnych Full HD
Obsługa dziennikarska

Nagranie wywiadów
Udźwiękowienie

Nagranie lektora wersji  polskiej
Montaż

Wykonanie animacji komputerowych
Postprodukcja

mastering
Przekazanie majątkowych praw autorskich

Konwersja filmu do różnych formatów (Internet, strona www, itp.)

tel. + 48 531 950 391
e-MaIl: ReKlaMa@lIMaP.Pl
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Drewniany most kolejki wąskotorowej w dolinie Silnicy w Kielcach

Poaustriacki most przy ulicy 1 Maja
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Starzy młodzi regionaliści, których do miasta rzucił los, ciągle się spierają gdzie 
i którędy płynie rzeka nad jaką usadziły się Kielce. Tak naprawdę – jakoś tak się złożyło 
– to miasto nie może pochwalić się żadnym, porządnym i imponującym ciekiem. Bo niby 
przez całe Kielce z północy na południe płynie Silnica, ale to ledwie struga, karykatura 
prawdziwej rzeki. Dajmy na to takiej Wisły, Odry, Warty, Sanu czy choćby meandrującej 
w konwulsyjnych zakosach szalonej Nidy.  

TeksT: Ryszard Biskup

RyszaRd biskup
kielczanin, dziennikarz, fotoreporter, podróżnik, regionalista i historyk. Przez ponad ćwierć wieku związany 
z dziennikiem „Słowo Ludu”. Laureat kilkudziesięciu dziennikarskich konkursów. Od wielu lat przewodnik 
turystyczny oraz licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych. Autor artykułów naukowych i książek.

Hydrolodzy zaraz udowodnią, że się 
Mylę, bo przecież w granicach admi-
nistracyjnych Kielc zarejestrowano 

co  najmniej kilkanaście (tak!) poważnych 
i  groźnych po opadach atmosferycznych po-
toków. Dwie Silnice – jedna ta powszechnie 
znana z wodami zebranymi ze źródlisk i wy-
wietrzysk w  lasach płynąca spod Sieji aż za 
Białogon. Druga zapomniana, ukryta wsty-
dliwie w   podziemnych kanałach. A jeszcze 
Lubrzanka na wschodnich krańcach miasta, 
Zagórka i położone po przeciwnej stronie mia-
sta, na zachodzie urokliwe Sufragańczyk i Su-
fraganiec. Wreszcie największa i  najbardziej 
pracowita Bobrza. 
Dla mnie osobiście najbardziej poważny i impo-
nujący z kieleckich akwenów to bezwzględnie 
staw nazywany od dawna zalewem na Silnicy. 
Już sam nie wiem gdzie: na Szydłówku, Siejach 
czy na Piaskach. W każdym razie w  północ-
nej części Kielc. O ten zalew do krwi stłukłem 
bardzo dawno trzech chłopaków ze Szczecina, 
którzy usiłowali mi wmówić, że akwen pod ich 
miastem jest większy niż ten, który znałem 
od dzieciństwa. Gdy w  dyskusji ośmioletnich 
szkrabów zabrakło rzeczowych argumentów 
przemówiła krzepa. Na usprawiedliwienie 
agresji mam to, że wówczas (podobnie zresztą 
jak moi oponenci) do szkoły jeszcze nie uczęsz-
czałem, a  nad morzem w  swoim jeszcze krót-
kim jak pończochy życiu nie byłem. Nad zalew 
w Kielcach z chłopakami z podwórka biegałem, 
w  wodzie się taplałem. O tym, że  gdzieś tam 
daleko jest morski akwen z torem, po którym 
do portu wpływają prawdziwe statki dowie-
działem się ze sporym zaskoczeniem, ze dwa 
lata później po wspomnianym wyżej incyden-

z brzegu na brzeg

cie, w drugiej bodaj klasie podstawówki. Było, 
przeszło, odeszło, minęło. 
Nie o zalewie, rzekach i strumykach chciałbym 
jednak dzisiaj opowiedzieć, ale o  kieleckich 
mostach i przeprawach ułatwiających komuni-
kację i przeprawę z brzegu na brzeg. 
Pierwsza jaka zapisała się w mojej dobrotliwej 
pamięci była sękata, drewniana i przerzucona 
przez Silnicę zaraz za parkiem, przy ulicy Ogro-
dowej. Most był wąski, dziurawy, z heblowanymi 
balustradami. Kopyta koni ciągnących furgony 
w stronę nasypu kolejowego albo na Chęcińską 
głucho dudniły o  przybite bretnalami dechy. 
Obok ulokowało się gospodarstwo ogrodnika, 
w którym hodowano kwiaty na miejskie klom-
by, jakieś krzewy, ozdobne drzewka wysadzane 
w szpalery przy połowie ulic rodzinnego mia-
sta. Po tym moście biegaliśmy całą czeredą bu-
szować w łanach zboża na Czarnowie. 
Drugi był zupełnie inny, kamienny. To znaczy 
wybrukowany pięknie wyszlifowaną kostką 
i  okolony dwoma, pewnie odlanymi w  za-
kładach białogońskich, żeliwnymi barierami 
z delikatną chociaż przerdzewiałą kratownicą. 
W  samym centrum miasta, na ulicy Sienkie-
wicza, przy Plantach. Obok barierek wiosną 
ustawiał swój kram sprzedawca losów. W kar-
tonowym pudle schowane było szczęście, tysią-
ce zamkniętych stalowymi plombami chytrze 
zwiniętych karteczek. Pan Marian inkasował 
złotówkę, podsuwał pudło, klient wyciągał los, 

rozrywał i na tabeli wygranych odszukiwał nu-
merek, który był pod plombą ukryty. Gdy miał 
fart otrzymywał od ręki nagrodę – książkę za 
pięć złotych. Bardziej cennego trofeum w  tej 
zabawie nie było. 
Za to pięćset metrów dalej był kolejny, solidny 
most. Cały z kamienia, wszystko – od jednego 
łukowatego przęsła po ułożone z  kocich łbów, 
okalające przejazd murek. Most przy Rdzow-
skiej, najważniejszy przez całe lata, wybudowa-
li austriaccy saperzy, gdy CK armia przepędziła 
z Kielc Rosjan. Charakterystyczna budowla ode-
szła precz gdy w  latach sześćdziesiątych dwa 
kroki dalej wybudowano – istniejący zresztą do 
dzisiaj – nowy most z betonowych, prefabryko-
wanych elementów.
Najpiękniejszy i  podniecający niezwykle 
dziecięcą wyobraźnię był zdecydowanie ko-
lejny, przedostatni na Silnicy most kolejowy. 
Prawdziwe pociągi po nim nie przejeżdżały, 
ale wagoniki kolejki wąskotorowej i owszem. 
Drewniane, ułożone w  kaszty słupy, ażuro-
we torowisko, buchająca kłębami pary loko-
motywka i  stukot małych kółek lor. Ludzie, 
którzy spacerowali doliną rzeki, zatrzymy-
wali się w pół drogi, zadzierali głowy, gdy ze 
świstem i zgrzytem przetaczał się cały skład. 
Wszystko jedno w którą stronę. Z pachnącymi 
żywicą klocami jodeł do stolarni na Henryko-
wie czy gdzieś tam na wschód pod Leszczyny 
albo Górno.
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Krzysztof sowińsKi
(ur. w 1961 r. w Kielcach), doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Napisał m.in.: zbiór wierszy Pamięć (1989), poemat Pod prąd (1989), prozę 
narracyjną Nie potrafię się rozstać (1991), zbiór wierszy Świat według mnie i jego (1993), zbiór opowiadań Lekcja języka londyńskiego (2008). Wykonywał wiele zawodów: 
był robotnikiem sezonowym, elektrykiem, nauczycielem, dziennikarzem, specjalistą od PR, kierowcą, trenerem sportów walki. Aktualnie pracuje w Muzeum Narodowym 
w Kielcach, zajmuje się digitalizacją. Zwolennik zdrowego trybu życia.

TeksT: Krzysztof Sowiński

Żeby nie było, że prawie zawsze jestem 
na „nie”, podobała mi się – współczesna 
litania, która „wyszła”  spod klawisza, albo 

nawet całej klawiatury Martyny Wawrzyniak 
– do świętej Rity, odwiecznej specjalistki od 
spraw trudnych i beznadziejnych. (Podobnie 
w „słusznym gniewie” wymierzonym przeciwko 
„katolskiej” tradycji, pisywałem na początku 
liceum). Napisy tego tekstu „rzucone” o ścianę 
kończą tę sztukę. Propozycję, której… spokojnie 
mogłoby nie być. Bo ta litania to jednak o wiele 
za mało.
Jest w „necie” taki mem – po jednej 
stronie mamy kobietę, która zachwiała 
„patriarchalnym” światem – Marię Curie 
Skłodowską (dostała dwukrotnie nagrodę 
nobla, za m.in. odkrycie dwóch nowych 
pierwiastków – radu i polonu). Z drugiej – 
mamy rysunek ukazujący Marysię Jakąśtam 
z 2020 roku, która odkryła w wieku około 
30 lat, że… ma waginę i postanowiła podzielić 
się swoją wiedzą (czyli pokazać) w czasie 
publicznej manifestacji przeciw „faszyzmowi”. 
To ta druga postać skłoniła do napisania 
tekstu Martynę Wawrzyniak, a Remigiusz 
Brzyk to wyreżyserował w kieleckim Teatrze 
Żeromskiego. Rzecz ma tytuł „Schwarz-
charakterki”. (To deminutivum – osłabia 
wymowę tego dzieła, czy nie osłabia?).
Obydwoje uważają, że właśnie powiedzieli 
o feminizmie coś ważnego i nowego. 
Nawet reżyser tuż po spektaklu gratulował 
dyrektorowi kieleckiej sceny Michałowi 
Kotańskiemu „odwagi” za to, że pozwolił 
zrealizować ten projekt w „Żeromskim”. 
A dramaturżka dopowiedziała już sama, bez 
pomocy aktorek – drugi i pewnie nie ostatni 
akt swego dzieła. Jednak, czym dłużej i żarliwiej 
mówiła, tym wokół robiło się przestronniej.
Kiedyś bywało, że teatr zmieniał poglądy, 
pokazywał świat, z którego istnienia widz 
nie zdawał sobie sprawy, a tekst dramatu 
proponował nowy język, zwroty, które 
wchodziły do kanonu tego powszechnego.
Dziś tzw. teatr krytyczny, który reprezentuje 
wspomniana już para, jest tylko częścią 

wizja różowych pluszaków
zorkiestrowanej narracji. Zadaniem takiego 
teatru jest „goebelsowskie” konsolidowanie 
wciąż tego samego przekazu o „wykluczonych” 
i ich oprawcach (tym razem wykluczone 
są kobiety, które moim zdaniem w tym 
przypadku… nie mają pomysłu na swoje życie, 
za to autorzy sztuki uważają, że to skutek 
„patriarchalnego” formatowania). A tekst jest 
wypisem z wpisów pochodzących z portali 
społecznościowych, autorów o niezbyt lotnych 
umysłach. Ktoś tych ludzi wyraźnie i brutalnie 
„wykluczył” także z… bibliotek. Takich 
wypisów z wpisów dokonała właśnie także 
Martyna Wawrzyniak (nie pierwsza i na pewno 
nie ostatnia).
Ze sceny padają potoki słów (fundamentem 
tego jest roz-spójnik „że”), widz nie usypia 
tylko dlatego, że od czasu do czasu pięć aktorek 
i jeden aktor obecni na scenie – przerywają 
drzemkę histerycznie wykrzyczanymi do 
widza… oklepanymi wulgaryzmami. I wtedy 
wiemy, że mamy także do czynienia z komedią – 
bo realizatorzy sztuki i ich znajomi  wybuchają 
w takich miejscach szalonym śmiechem, 
a natomiast reszta widowni zastanawia się 
w milczeniu – co ja tutaj robię?
Jakich to dramatów doświadczają współczesne 
już nie młode (ładne też nie) dziewczyny? 
Największym wydaje się brak pieniędzy 
(ten jeb… kapitalizm nie chce się dzielić 
z tymi, którzy… nic nie robią). Dlatego jedna 
z bohaterek przeżywa dramat (w sumie „ciała”) 
– za ostatnie zmiętolone 20 złotych musi kupić 
sobie najtańsze fajki. Inna (a może ta sama?) 
– musi wciągnąć do windy zaadresowaną do 
niej paczkę i złośliwie nie wpuszcza do kabiny 
staruszki. A najbardziej powinna sobie ta 
„młoda” nawrzucać, za to, że nie namówiła 
seniorki do poddania się eutanazji, bo przecież 
tacy ludzie tylko produkują niepotrzebnie 
co2 (a planeta przecież wyje z rozpaczy i woła 
o pomoc, i jak teraz jej nie uratujemy, to… 
dopiero następnym razem) i te babcie jeszcze 
na dokładkę hodują mięsożerne koty. Czy nie 
trzeba opiekować się tylko tymi pluszowymi?
I nadszedł w końcu jeden moment, kiedy 

wydawało mi się, że COŚ się na scenie wydarzy! 
Ta szansa stała właśnie przed Anną Antoniewicz, 
która kreowała jedną z postaci dramatu, 
albo prościej była nią na scenie. W kostiumie 
pływackim stanęła na słupku startowym 
ustawionym blisko pierwszych rzędów. 
Przymierza się… długo… Gada…. Dalej gada… 
Widać zewnętrznie konflikt wewnętrzny… 
Rośnie napięcie! W końcu… skacze! Jednak 
niestety… bezpiecznie… na nogi… Później 
znowu próbuje! Myślę sobie w ów czas: 
„K…. – dziewczyno zrób coś, k… dla kobiecej 
sprawy! Będziesz k… legendą feministycznego, 
krytycznego teatru!”. A ta znowu jeb… na 
nogi… A na koniec końców miękko ląduje na 
ogromnym posłaniu zrobionym z pluszowych 
małych misiów, kotków i piesków (głównie 
różowych), niczym na kole ratunkowym. 
Miał być dramat, skok w nieznane, ostateczne, 
nieopisywalne, „niewygadywalne” – a są kolejne 
życia… Jak u pluszowego kota.
I już moje „na koniec”. O czym Wawrzyniak 
i Brzyk nie zrobią sztuki? Właśnie trzy 
amerykańskie lekkoatletki złożyły 
(czytaj: w końcu ktoś się odważył) pozew 
przeciwko konkurentkom (?) transpłciowym 
zawodniczkom (mowa, to czy „niemowa” „n 
ienawiści?). „Zdaniem młodych sportsmenek 
jest niesprawiedliwe, że rywalizują razem 
z takimi osobami w kategoriach kobiecych” – 
donoszą ostrożnie media, na razie głównie te 
„faszystowskie”. Dramaturżka i reżyser jednak 
nie zrobią sztuki o rozpaczy tych dziewczyn, 
które zamiast eksperymentować z wibratorem 
i filmami porno jak bohaterki sztuki, zap….
ły kilkanaście lat, trzy razy dziennie na 
treningach, traciły zdrowie, czas i pieniądze 
i etc. – po to tylko, żeby na olimpiadzie (bywa, 
że się ma taką tylko jedną szansę w życiu), 
przegrać z kimś kto zadeklarował się jako 
kobieta. Bo po co, prawda?
Niewątpliwie jedno jest pewne – osoby 
transpłciowe, mówiąc językiem spektaklu 
– rozp… współczesny feminizm od środka, 
niezależnie czy teatr zauważy problem, 
czy będzie milczał.
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SPRAWDŹ W SWOIM URZĘDZIE PRACY, WŁAŚCIWYM DLA DANYCH  
REJESTROWYCH GABINETU/FIRMY, CZY MOŻESZ OTRZYMAĆ  
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Najbliższe szkolenia:

BLEPHAROPLASTYKA  
- chirurgiczna  
korekta powiek

WYPEŁNIACZE PODSTAWOWE  
NA BAZIE KWASU HIALURONOWEGO. 

Zastosowanie w korekcji twarzy  
– różne poziomy
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BOTULINOWEJ TYPU A  

w górnej części twarzy 
– różne poziomy
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Medycyna estetyczna oferuje różnego rodzaju 
zabiegi, które pomogą przywrócić blask i mło-
dość naszej skórze. Jeśli chcemy by w miesią-
cach wiosenno-letnich skóra wyglądała pięknie 
potrzebuje ochrony i właściwej pielęgnacji od-
powiednio wcześniej. Miejmy też na uwadze, 
że w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów 
wiele zabiegów wymaga serii powtórzeń.  

Pielęgnacja u lekarza
W pierwszej kolejności powinno się zadbać 
o oczyszczenie skóry. 
Najlepiej sprawdzają się peelingi chemicz-
ne, które usuną obumarłą warstwę naskórka 
i pobudzą procesy stymulacji skóry. Efekty 
zabiegów zauważymy po zakończonej tera-
pii – skóra stanie się gładsza, bardziej napięta 
i rozświetlona, a dodatkowo idealnie przygo-
towana na wchłanianie substancji aktywnych 
zawartych w preparatach pielęgnacyjnych.
Kolejnym zabiegiem polecanym przy wiosen-
nej odnowie jest mezoterapia igłowa. To je-
den z popularniejszych zabiegów medycyny 
estetycznej, który polega na wstrzyknięciu 
do wnętrza skóry preparatów zawierających 
substancje silnie nawilżające, odżywcze i re-
generujące, których zadaniem jest odbudowa 
i rewitalizacja skóry. Zabieg ten pozwala bły-
skawicznie odświeżyć szarą cerę, przywrócić 
jej witalność, nadać świetlisty i promienny 
koloryt, zlikwidować inne oznaki zmęczenia.
Mezoterapię igłową można wykonać również 
z użyciem osocza bogatopłytkowego, co szcze-
gólnie zalecane jest osobom o tendencjach 
alergicznych. Czynniki wzrostu zawarte w oso-
czu stymulują komórki macierzyste do namna-
żania oraz pobudzają fibroblasty do produkcji 
nowych włókien kolagenowych i elastyny dzia-
łając tym samym mocno regenerująco.
Skóra poddana każdego typu mezoterapii jest 
widocznie wygładzona, elastyczna, jędrna 
i  odmłodzona. Wiosna, to również pierwsze 
promienie słoneczne, które powodują, że zaczy-

Jak zadbać o skórę?

Jesteśmy tu dla Ciebie

Oferujemy:
•	 korektę	zmarszczek	mimicznych	
z	użyciem	toksyny	botulinowej

•	 korektę	zmarszczek	z	użyciem	
kwasu	hialuronowego

•	 korektę	zmarszczek	z	użyciem	 
nici	PDO	First	Lift

•	 lifting	wolumetryczny	z	użyciem	
kwasu	hialuronowego

•	 powiększanie,	modelowanie,	
upiększanie	ust	z	użyciem	kwasu	
hialuronowego

•	 mezoterapię	igłową	antyaging
•	 mezoterapię	igłową	z	użyciem	
osocza	bogatopłytkowego	 
Arthrex	ACP

•	 mezoterapię	igłową	skóry	głowy
•	 lipolizę	iniekcyjną	twarzy	i	ciała
•	 terapie	migrenowych	
bólów	głowy,	bruksizmu	
i	nadpotliwości	z	użyciem	
toksyny	botulinowej

•	 peelingi	chemiczne

Poleć nas znajomemu,  
a oboje otrzymacie  

10% rabatu  
na dowolny zabieg!

UŻYWAMY PREPARATÓW  

WIODĄCYCH FIRM NA RYNKU

ZABIEGI WYKONUJĄ LEKARZE 

SERDECZNIE  
ZAPRASZAMY

ul. Robotnicza 1 
25-662 Kielce

tel. 41267-15-00 
tel. 41267-15-12

medycynaestetyczna@artmedik24.pl

medycyna.estetyczna.artmedik

medycyna_estetyczna_artmedik

Nadchodząca wiosna to doskonały moment, żeby 
zadbać o swoją skórę i odpowiednio przygotować ją 
na miesiące latnie. Po zimie, na skutek działania czyn-
ników zewnętrznych, przebywania w suchych, ogrze-
wanych pomieszczeniach nasza skóra jest wysuszona, 
niedotleniona i pozbawiona prawidłowego kolorytu, 
przez co wygląda starzej. Zszarzała, zmęczona i pozbawio-
na jędrności wymaga dogłębnej rewitalizacji i nawilżenia.

namy częściej mrużyć oczy, co sprzyja powsta-
waniu i pogłębianiu się zmarszczek. W celu ich 
likwidacji wykorzystuje się iniekcje toksyny 
botulinowej, która rozluźnia mięśnie odpowie-
dzialne za nadmierną mimikę, dzięki czemu 
uzyskujemy wygładzenie zmarszczek, a zatem 
odświeżony i łagodniejszy wygląd twarzy.

Co możemy w domu?
Częścią wiosennej pielęgnacji jest codzienna 
ochrona twarzy przed zanieczyszczeniami 
i co najważniejsze - przed promieniowaniem 
UV. To zadanie spoczywa na płynie micelar-
nym odpowiednio dobranym do rodzaju cery 
i kosmetykach, które chronią przed wolnymi 
rodnikami, czyli tzw. antyoksydantach. Do 
tego celu posłużą kremy, których używać po-
winnyśmy rano i wieczorem. 
Składnikami potrzebnymi naszej skórze, 
które powinny znajdować się w kremach na 
dzień są witaminy A, C, E, które hamują po-
wstawanie wolnych rodników działając sil-
nie utleniająco oraz substancje nawilżające 
np. kwas hialuronowy. Należy też pamiętać 
o  tym, żeby kremy na dzień zawierały filtry 
UV, które opóźnią proces fotostarzenia. 
Natomiast nocą dobrze jest pomóc skórze 
w  intensywnie zachodzących procesach re-
generacji, dlatego kremy powinny zawierać 
przede wszystkim retinoidy lub kwasy. Pole-
cane są również oleje np. z pestek malin, które 
nie tylko zatrzymują wilgoć w naskórku, ale 
też dostarczają wielu witamin i kwasów tłusz-
czowych.
Zbliżająca się wiosna to doskonały moment 
na zadbanie o siebie i odpowiednie przygo-
towanie do lata. Dobrze jest połączyć zabiegi 
medycyny estetycznej z pielęgnacją domową, 
zdrową dietą oraz zwiększoną aktywnością fi-
zyczną. Poprawa ogólnej kondycji organizmu 
znajdzie odbicie również w wyglądzie skóry, 
a to sprawi, że będziemy cieszyć się piękną 
i zdrową cerą oraz zadbanym ciałem.
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Andrzej KrAjewsKi
radca prawny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wykonuje zawód radcy prawnego od 1990 r. Kancelarię Radcy Prawnego prowadzi od 2003 r., 
specjalizując się m.in. w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym w postępowaniach o rozwód, w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku 
z wypadkami i błędami medycznymi oraz w sprawach dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Kancelaria Kozioł & Krajewski radcowie prawni s.c.,  
Kielce, ul. Warszawska 29 lok. 4, a.krajewski@koziol-krajewski.com.pl

Postępowanie zabezpieczające
Postępowanie zabezpieczające to postępowanie, którego celem jest zabezpieczenie 
dochodzonego przez nas roszczenia, w toku postępowania sądowego, które trwać może 
przez wiele miesięcy, czy lat. 

TeksT: Andrzej Krajewski

prawnik radzi

Postanowienie sądu o  zabezpieczeniu 
roszczenia ma charakter tymczasowy, 
gdyż obowiązuje jedynie do czasu wy-

dania przez sąd orzekający, prawomocnego 
wyroku w sprawie lub do czasu zmiany oko-
liczności sprawy, na podstawie których zosta-
ło wydane to postanowienie.
Udzielenie zabezpieczenia przez sąd jest moż-
liwe, jeżeli zainteresowany, najczęściej powód 
inicjujący postępowanie sądowe, uprawdo-
podobni swój interes prawny w  udzieleniu 
zabezpieczenia, wskazując na ewentualną 
niemożność późniejszego dochodzenia przy-
sługującego mu roszczenia, wskutek nie-
wypłacalności przeciwnika, bądź wskutek 
pozbycia się przez pozwanego całego mająt-
ku w  czasie toczącego się postępowania są-
dowego, kiedy to wykonanie prawomocnego 
wyroku sądu będzie już utrudnione albo nie-
możliwe.
Zabezpieczenie udzielane jest przez sąd na 
wniosek Strony, a  w  wypadkach, w  których 
postępowanie może być wszczęte z  urzędu, 
także z urzędu.
W postępowaniu zabezpieczającym możemy 

żądać zabezpieczenia zarówno roszczeń pie-
niężnych, jak i niepieniężnych.
Odnośnie roszczeń pieniężnych – ich zabez-
pieczenia możemy żądać poprzez zajęcie 
określonych, wymienionych szczegółowo 
ruchomości, wynagrodzenia za pracę, świad-
czenia emerytalnego/rentowego/, zajęcia 
rachunku bankowego czy innych praw mająt-
kowych lub wierzytelności.
Jeśli spór pomiędzy Stronami jest poważny 
i  dotyczy wyższych kwot, zainteresowany 
może żądać w  postępowaniu zabezpiecza-
jącym, obciążenia nieruchomości hipoteką 
przymusową lub ustanowić zakaz jej zbywa-
nia lub obciążania.
W sprawie o  alimenty, zabezpieczenie rosz-
czenia polega na zobowiązaniu osoby zobo-
wiązanej do alimentacji, do zapłaty okresowo 
określonej kwoty pieniężnej na rzecz osoby 
uprawnionej.
W przypadku zabezpieczenia roszczeń nie-
pieniężnych, sąd w zależności od okoliczności 
sprawy, może udzielić zabezpieczenia w taki 
sposób, jaki uzna za odpowiedni, a więc m.in. 
zastosować wskazane środki, unormować 

PROMOCJA

Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie

PReNUMeRATA  
Jak zamówić? Zgłoś tylko chęć otrzymywania.

Napisz: prenumerata@limap.pl, zadzwoń: +48 531 950 351

prawa i obowiązki uczestników lub stron po-
stępowania sądowego na czas jego trwania 
albo ustanowić zakaz zbywania określonych 
przedmiotów.
 Na przykład w  sprawie o  naruszenie dóbr 
osobistych, sąd wydając postanowienie za-
bezpieczające, może nakazać usunięcie zdjęć 
lub wpisów jeśli z  ich treści będzie wynikać, 
że krzywdzą daną osobę.
Orzeczenie sądu o udzieleniu zabezpieczenia 
następuje w formie postanowienia. Zabezpie-
czenie polega na udzieleniu uprawnionemu 
podmiotowi tymczasowej ochrony prawnej 
na czas postępowania sądowego. Upada ono 
w terminach wskazanych w art. 7541 k.p.c. od 
daty uprawomocnienia się prawomocnego 
orzeczenia sądu w danej sprawie.
Pamiętać należy, że do udzielenia zabezpie-
czenia właściwy jest sąd, do którego właści-
wości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej 
instancji, a  wniosek o  udzielenie zabezpie-
czenia powinien być rozpoznany przez sąd 
bezzwłocznie, nie później jednak niż w termi-
nie tygodnia od dnia wpływu tego wniosku 
do sądu.
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KonrAd wilK 
Trener rozwoju, psycholog biznesu, kognitywista. Mówi o sobie ODUCZYCIEL, bo wspiera swoich klientów w wewnętrznym uwalnianiu się z tego, co przeszkadza, 
ogranicza, staje na drodze życia z pełni osobistego potencjału. Z klientami indywidualnymi pracuje głównie w nurtach: transpersonalnym, systemowym i procesowym. 
Prowadzi szkolenia, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, pisze książki. Koncentruje się na zagadnieniach świadomego przywództwa, inteligencji emocjonalnej i duchowej, 
efektywnej komunikacji, odporności psychicznej, zarządzania stresem. Autor modelów: TY® oraz Lider Przyszłości – TERAZ. Z pasją oddaje się praktykom mindfulness, 
zdrowemu stylowi życia, wspina się po górach, przedziera po lasach, żegluje, nurkuje, biega maratony. konradwilk.pl

Szczęście w nieszczęściu(2) 
TeksT: Konrad WilkTwoje nastawienie, 

twoja postawa, 
twoje przekonania 
i wynikające z nich 
myśli wpływają przede 
wszystkim na to, czy 
jesteś zadowolony z 
życia, czy też wręcz 
przeciwnie. Wcale nie 
chodzi o okoliczności 
zewnętrzne. To nie 
wina polityków, 
pracodawców, cen 
jedzenia w sklepach, 
pogody, ani sąsiadów, 
że nie czujesz się 
szczęśliwy. Czego 
potrzebujesz przede 
wszystkim unikać, 
żeby nie czuć się 
nieszczęśliwym? Czy 
jest coś co możesz 
zrobić, aby szczęście w 
twoim życiu zagościło 
na stałe? Czy na pewno 
szczęście to tylko 
krótkie i ulotne chwile?

O koliczności zewnętrzne mają na nas 
wpływ, ale zdecydowanie największe 
znaczenie mają kwestie, które zależą tyl-

ko od nas. To dobre wieści dla osób, którym zale-
ży na kształtowaniu siebie i swojego życia. Mniej 
ucieszą się ci, którym wygodnie jest narzekać na 
świat i pławić się w swoim wyobrażeniu o tym, 
że są nieszczęśliwi.  

Pragnienie posiadania
Pożądanie rzeczy, jak lęk przed nieznanym, jest 
zapisane w naszej pamięci komórkowej sięgają-
cej odległej prehistorii. Ich posiadanie dawało 
większą szansę na przetrwanie i przedłużenie 
gatunku. To najważniejsze imperatywy naszego 
życia. Ten kto posiadał więcej, był bardziej bez-
pieczny, był ważny, miał władzę, atrakcyjność 
w oczach kobiet, mógł pozwolić sobie na więcej 
dzieci. Do tego dochodzą ciężkie czasy wojen 
i PRL-u. We wszechogarniającym braku, wzmac-
niały potrzebę posiadania u naszych dziadków 
i rodziców. Te siły oddziałują wciąż na nas i na-
sze zachowania społeczne. 
Jednak pragnienie posiadania ma swoje koszty. 
Okazuje się, że to, do czego zmierzaliśmy, cie-
szy tylko przez chwilę i najbardziej upragnione 
cudo z czasem powszednieje. A  my tracimy to, 
co jest naprawdę ważne - czas z dziećmi, relacje 
z bliskimi, spokój, własne pasje. 
Pogoń za dobrami materialnymi to zwykle ślepa 
ulica. Docenianie tego co ważne otwiera nas na 
radość życia. Z niej wynika zwykle umiejętność 
odkrywania swojej pasji, rozwój osobisty, samo-
realizacja w ramach której pasja zamienia się 
w  sens i znaczenie życia przynosząc poczucie 
spełnienia i szczęścia.

Porównywanie się z innymi
Nasz mózg ma tendencję do nieustającego oce-
niania, porównywania, klasyfikowania. Bez-
wiednie poddajemy się tej procedurze. Można 
znaleźć mnóstwo argumentów uzasadnia-
jących wartość tej cechy mózgu. Ktoś powie, 
że  dzięki niej mamy postęp, że ona określa 

ramy, w których się poruszają ludzie, społecz-
ności i  całe społeczeństwa. Można też zdać so-
bie sprawę, że  to porównywanie odpowiada 
za wojny, podziały, rasizmy, ksenofobie, lęki, 
żądze, cierpienie i  destrukcje. Porównywa-
nie dzieli na lepszych i  gorszych, normalnych 
i nienormalnych, prawdę i kłamstwo, smaczne 
i niesmaczne, odpowiada za polaryzację życia, 
dwubiegunowość naszej percepcji, a ta wpędza 
nas w poczucie nieszczęścia. 
Po drugiej stronie skali dostrzegamy szczęście, coś 
do czego trzeba zmierzać, przechodzić drogę… 
Bez tej potrzeby porównywania moglibyśmy 
odkryć, że zamiast tworzyć złudzenia życia, 
możemy rozwijać w sobie akceptację, świado-
mość że wszystko, każdy człowiek, każdy prze-
jaw życia na poziomie energii jest tym samym. 
Zamiast uważać ze mamy rację, a inni się mylą, 
możemy wiedzieć, że każdy wierzy w jakąś 
swoją rację. Ktoś jest na jakimś etapie rozwoju, 
ktoś na innym, ktoś w takich warunkach się wy-
chował, ktoś w innych. Patrzmy co wspólnego 
mamy, co nas łączy i temu poświęćmy uwagę. 
Taka postawa jest zarzewiem szczęścia. 

Nie jesteśmy stworzeni do szczęścia
Nasze mózgi mają przede wszystkim zadbać 
abyśmy przetrwali walcząc, uciekając, albo 
przeczekując w bezruchu jakieś zagrożenie. 
Szczęście jest możliwe w wyniku naszego roz-
woju. Po pierwsze potrzebujemy rozwijać swoją 
świadomość, uczyć się, poznawać mechanizmy 
psychologii, neurobiologii naszego mózgu, ro-
zumieć siebie, ludzi i świat w którym żyjemy. 
Po  drugie potrzebujemy uwolnić się z nale-
ciałości naszych uwarunkowań biologicznych 
i wzorców wczesnych lat dzieciństwa. Po trzecie 
koniecznie musimy tworzyć i utrwalać nowe, 
służące nam, skuteczne schematy myślenia, 
postrzegania i działania. Szczęście nie jest ułu-
dą, jakimś nadprzyrodzonym zjawiskiem, ale 
zestawem cech, postaw i zasobów, które może-
my w sobie wypracować, utrwalić, pielęgnować 
i czerpać dla siebie oraz swoich bliskich. Po to 
jesteśmy ludźmi, by odkrywać w sobie swoje 
szczęście i dzielić się nim z innymi. 
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w świecie sportu

Maciej cender, 
autor jest dziennikarzem „Przeglądu Sportowego”.

odpowiednie, międzyludzkie stosunki. Maciej 
Bartoszek to „kalka” Ojrzyńskiego, świetny 
motywator. A Lettieri? Dziś, rozkładając jego 
umiejętności na czynniki pierwsze, spokojnie 
można postawić, a następnie obronić tezę – 
że był typowym „kukułczym jajem”. Przyszedł 
znikąd. Objął funkcję w atmosferze skandalu. 
Na dzień dobry, w żenujących okolicznościach 
podziękował Miguelowi Palance. Żaden inny 
trener nie wprowadził tak wielkiego odoru 
i bałaganu do szatni. Złej atmosfery, która 
odbierała chęć do gry, burzyła błyskawicznie  
to, co przez lata budowali inni. Z każdym 
tygodniem, miesiącem, Lettieri, ze zwykłego, 
słabego trenera niemieckich oberlig stawał 

się coraz bardziej negatywnym big bossem 
Korony. Zawsze miał rację, krytykował 
piłkarzy, dziennikarzy, odrzucał sugestie oraz 
podpowiedzi sprzyjających mu ludzi. W pewnym 
momencie poczuł taką moc, że zaczął jawnie 
drwić z otoczenia, czego przykładem była 
słynna konferencja prasowa zorganizowana 
kilka dni przed zwolnieniem. Jego odpowiedzi 
na pytania żurnalistów były stekiem bzdur, 
drwin, ironii wobec przedstawicieli mass 
mediów. Przygodę z Kielcami zakończył 
w haniebnym stylu, nieelegancko. 
Zastanawiam się, czy pan Lettieri nie przybył 
do Kielc, właśnie po to, by „złupić” klubową 
kasę, niewiele w zamian dając? … •

MOIM ZDANIEM

Kukułcze jajoŻ eby było jasne – bardzo chciałbym, 
by Korona utrzymała status 
ekstraklasowca. By na Suzuki Arenę 

przyjeżdżała jeszcze Legia Warszawa, 
Lech Poznań, Cracovia, etc. Jednak jako 
życiowy pragmatyk, uważam, że nie ma 
szans, by w przyszłym sezonie, Kielce miały 
swojego przedstawiciela w najwyższej klasie 
rozgrywkowej. 
Największa w tym „zasługa” Gino Lettieriego. 
Dla mnie, Włoch był trenerem beznadziejnym, 
najsłabszym, jaki w ostatnich latach pracował 
z żółto czerwonymi piłkarzami. Na domiar złego 
– pozostawił po sobie totalnie spalony grunt. 
Przypomnijmy sobie Leszka Ojrzyńskiego 
i jego bandę świrów! Każdy z jej członków 
wskoczyłby za kolegę w ogień! Ojrzyński 
był znakomitym psychologiem, człowiekiem 
z zasadami, honorem! Marek Motyka do spółki 
z Marcinem Sasalem doprowadzili zespół 
do 5. miejsca. Hiszpana, Juan Jose Martin 
zapamiętamy jako dobrego taktyka, a przy tym 
kulturalnego człowieka. Ryszard Tarasiewicz 
sprowadził do klubu, najlepszego w historii 
piłkarza – Olivera Kapo. Marcin Brosz był 
wymagającym trenerem, ale i doskonałym 
kumplem. Jak mało kto umiał zbudować 

DATY BARTOSZKA

Maciej Bartoszek (ur. 12 kwietnia 1977 r. we Włocławku) – polski trener piłkarski 
z licencją UEFA PRO. Od 2002 do 2004 roku prowadził juniorskie zespoły Zdroju 
Ciechocinek. W sezonie 2004/2005 objął pierwszy zespół, który wprowadził do III ligi, 

w której zajął z nim piąte miejsce.
26 czerwca 2006 r. został szkoleniowcem Kani Gostyń, ale kilka dni później rozpoczął pracę 
w beniaminku II ligi, Unii Janikowo. Został zwolniony w marcu 2007 r.  
W sezonie 2008/2009 wspólnie z Mirosławem Westfallem ponownie pracował w Zdroju 
Ciechocinek. W kolejnych rozgrywkach prowadził zespół GKS-u Bełchatów grający w Młodej 
Ekstraklasie, z którym zajął piątą lokatę w tabeli. W sezonie 2010/2011 piastował stanowisko 
pierwszego trenera GKS-u, z którym zajął 10 miejsce w Ekstraklasie. Z końcem czerwca 2011 r. 
umowa Bartoszka z klubem wygasła i nie zdecydowano się na jej przedłużenie. 
W 2011 r. Maciej Bartoszek wygrał konkurs i został prezesem Przedsiębiorstwa Użyteczności 
Publicznej „Ekoskład” Sp. z o.o. w Służewie k. Aleksandrowa Kujawskiego. 
W lipcu 2015 r. został trenerem Legionovii Legionowo. Po nieco ponad dwóch miesiącach pracy 
złożył rezygnację. 12 kwietnia 2016 r. został nowym trenerem piłkarzy Chojniczanki Chojnice. 
W szesnastu meczach sezonu jesiennego Chojniczanka uzyskała 31 punktów i zajmowała 
2. miejsce w I lidze. Trener zdecydował jednak o przyjęciu oferty Korony Kielce. Korona wykupiła 
Bartoszka z Chojnic za 70 000 zł. Z Koroną zajął piąte miejsce i został trenerem ekstraklasy 
za sezon 2016/17. Mimo tego nowi właściciele kieleckiego klubu „podziękowali” mu za współpracę.
20 września 2017 r. został nowym trenerem Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, zastępując na tym 
stanowisku Mariusza Rumaka. Nie popracował długo i przeniósł się do Chojnic, gdzie pobyt też 
nie trwał długo. Teraz powrócił do Kielc. Ma uratować ekstraklasę.             (oprac. red.)

„Jestem przekonany, że 
gdybym nie został zwolniony 
przez nowych właścicieli, 
to w kolejnym sezonie 
poprawilibyśmy wynik 
z Koroną”.

11 grudnia 2019 r.,  
Maciej Bartoszek, na łamach 

„Przeglądu Sportowego” 
w rozmowie z Łukaszem 

Olkowiczem.

Maciej Bartoszek jako trener GKS Bełchatów Fo
t. 
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Najbliższe mecze Korony
27. kolejka: 16 marca (poniedziałek), godz. 18:00 Wisła Płock – Korona Kielce
28. kolejka: 22 marca (niedziela), godz. 12:30 Korona Kielce – Piast Gliwice
29. kolejka: 3 kwietnia (piątek), godz. 18:00 Zagłębie Lubin – Korona Kielce

30. kolejka: Korona Kielce – Lech Poznań



Jesteśmy w stanie zrobić wiele dla naszych Klientów,

aby mogli w pełni skupić się na tym, co potrafią robić najlepiej...

OFERTA:

• Kompleksowa obsługa księgowa  
i kadrowo-płacowa podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą

• Usługi dla osób fizycznych  
nieprowadzących  

działalności gospodarczej

REJESTRACJA ON-LINE SPÓŁEK:

• z ograniczoną odpowiedzialnością

• jawnych

•komandytowych

WYRÓŻNIA NAS:

• ponad dwudziestoletnie doświadczenie

•wykwalifikowana kadra stale  
podnosząca umiejętności

•indywidualne podejście  
do Klienta
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