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ŠKODA. Wszystko, co ważne. Od 125 lat.

Czy wiesz, że ŠKODA dba o Twoje komfort i bezpieczeństwo już od 125 lat? Z tej okazji zachęcamy Cię do skorzystania                                        
z wyjątkowej oferty jubileuszowej, w ramach której przygotowaliśmy nie tylko atrakcyjne upusty, ale też bardzo korzystne opcje 
finansowania oraz kompleksowe pakiety usług serwisowych i pogwarancyjnych.

Wejdź na stronę 125lat.skoda.pl i świętuj razem z nami.

Odwiedź salon ŠKODY i dowiedz się więcej o jubileuszowych ofertach. Nazwa dealera
Adres dealera, dane kontaktowe

Strona www

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,7 l/100 km do 6,4 l/100 km, emisja CO2 od 108 g/km do 
143 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie paliwa i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.                   
O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki ŠKODA lub sprawdź na stronie skoda-wltp.pl.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie 
z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej 
realistyczne wartości zużycia energii w porównaniu do stosowanej do tej pory metody NEDC.

ŠKODA
FABIA

RATA OD
308 ZŁ

Autorud Kielce 
ul. Krakowska 285

tel. 41 346 55 88
www.autorudkielce.pl
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SPIS TREŚCI / PolECamy

lICZBa TyGoDNIa

8 / SPoJRZENIa
„Niewyborczo” – Świat, Polska

w oczach dr. Witolda Sokały.

16-17 / SPaCERKIEm Po mIEŚCIE
„Narodziny miasta” 

– jak i dzięki komu zmieniały się Kielce  
pisze Ryszard Biskup.
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CyTaTy TyGoDNIa

oD NaCZElNEJ

„Wycofanie z klubu, jego upadek? To 
bzdury. Nie jestem tchórzem i kocham 
ten klub”.

Bertus Servaas, prezes PGE Vive. 
Gazeta Wyborcza, 12 czerwca 2020 r.

„Firma Vive nie będzie już sponsorem 
kieleckich piłkarzy ręcznych. Pozostanę 
prezesem klubu”.

Bertus Servaas, prezes PGE Vive. 
Gazeta Wyborcza, 17 czerwca 2020 r.

150 złotych. To mandat za bałagan 
w samochodzie, a ściślej 
„za nieutrzymanie środka transportu 

we właściwym stanie sanitarnym przez obowiązanego 
przewoźnika”. Taką zmianę proponuje Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Chce rozszerzenia katalogu 
wykroczeń. Prace nad ostatecznym kształtem dokumentu 
trwają. Do szczegółów dotarł portal bankier.pl.

W niedzielę, 28 czerwca, idźmy i zagłosujmy. A kto nie może, 
czy też nie chce iść do lokalu wyborczego, obawia się, niech 
skorzysta z możliwości głosowania korespondencyjnego. 
Jednak wcześniej warto zadać sobie pytanie „co to za 
wybory?”, „dlaczego walka wyborcza o prezydenturę w roku 
2020 urosła do rangi niemal historycznej?”.
Mamy do czynienia z najdroższymi w historii III RP 
prezydenckimi wyborami i najdłuższą, bo praktycznie 
podwójną, kampanią wyborczą. 
Dlaczego w ostatnich miesiącach roli prezydenta w naszym 
państwie przypisuje się tak nieprawdopodobną wagę? 
Niektórzy twierdzą, że wynik tych wyborów może się 
przełożyć na praktyczny system rządów w Polsce i los wielu 
obywateli. Według mnie, to raczej przesada.
Wprawdzie Prezydent ma zapisane w konstytucji poważne 
zadania - stanie na jej straży i godne reprezentowanie 
państwa, ale tzw. twardych narzędzi praktycznie w rękach 
nie ma.
Niektórzy kandydaci w trakcie swoich kampanii wspominali 
o zmianie konstytucji. I znowu… to raczej mrzonki. 
Inicjatywy referendalnej obecnego prezydenta nie poparł 
nawet jego obóz.
Co w takim razie może Prezydent? Wetować część ustaw, 
odmawiać niektórych sędziowskich nominacji. I tyle. Ma do 
dyspozycji miękkie narzędzia - mediacja między partiami, ich 
frakcjami, prezentowanie, promowanie określonego modelu 
obywatelskiej służby, reprezentowanie kraju za granicą.
A kim ma, powinien być prezydent? Wizerunkiem dla kraju, 
wsparciem, bądź, kiedy trzeba, recenzentem dla rządu. 
Rozsądku w najbliższą niedzielę życzę.

Agnieszka Rogalska
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Marek Malarz: Czy Polacy to mądry naród?
Witold Sokała: W znaczeniu potocznym, to jak 
każdy inny. Co innego z mądrością polityczną, 
czyli, używając terminologii fachowej: „kultu-
rą polityczną, sprzyjającą uzyskaniu wysokiej 
efektywności w  definiowaniu i  realizacji racji 
stanu”. Wbrew pozorom ona wcale nie zależy od 
proporcji osób mniej i bardziej inteligentnych. 
Bardziej od tego, czy zbiorowość umie wyłonić 
elitę, która będzie dobrze rządzić.
Od razu zaznaczmy, że mówimy tu nie o  wą-
skim, ściśle etnicznym pojęciu „narodu”, ale 
o  „narodzie politycznym”, w  takim sensie jak 
np. angielskie czy francuskie „nation”. To ogół 
obywateli, włączając w  to na równych pra-
wach mniejszości etniczne, ale też religijne 
czy seksualne. Notabene, z  ich akceptacją jako 
równorzędnych partnerów w rządzeniu Polską 
miewamy wciąż problem, ale to pochodna pro-
blemu głównego, w naszym przypadku bardzo 
starego. Z wyłanianiem elit. 

W przypadku swych politycznych wyborów Polacy 
nie uczą się na błędach…
Trudno, by się na nich uczyli, skoro w  ogóle 
mało uczą się historii i polityki. Naukę historii 
od pokoleń zastępowała toporna propaganda, 
najpierw komunistyczna, teraz pseudopatrio-
tyczna. Zaś naukę o polityce – przekonanie, że 
wystarczy mieć pieniądze albo zdobyć poparcie 
iluś tam tysięcy ludzi równie niekompetentych, 
by stać się zdolnym do rządzenia. A to nie tak. 
Polityka to zawód, jak każdy inny wymagający 
wiedzy, umiejętności i doświadczenia.
Kult amatorszczyzny to coś, co nas niestety 
różni, jako zbiorowość, od przynajmniej kilku 
narodów odnoszących polityczne sukcesy. I tak, 
gdy już dostatecznie wkurzy nas jedna elita 
władzy, kiepska merytorycznie i  moralnie, to 
z hukiem zastępujemy ją następną, gorszą. Bo 
nie zmieniamy systemu selekcji i  formowania 
elit.

A może Polacy to szczęśliwy naród?
I nie musi się starać? Cóż, mamy ostatnio sporo 
szczęścia. Nikt w  naszym zakątku Europy nie 
rozjeżdża nas czołgami ani nie bombarduje. Na-
tomiast nie ma co liczyć, że taki raj będzie trwał 
wiecznie, a poza tym, ten tymczasowy stan nie 
oznacza, że nie toczą się liczne wojny ukryte, na 
płaszczyźnie np. ekonomicznej, wywiadowczej 
czy informacyjnej, w których też padają ofiary. 
A my, pod rządami kolejnej nieudolnej ekipy za-

O kończącej się kampanii wyborczej, niedzielnym głosowaniu, Polsce i Polakach rozmawiają 
dr Witold Sokała oraz Marek Malarz.

stąpiliśmy „państwo z  dykty” państwem nadal 
z dykty, ale już całkiem rozmokłej. Czego dobit-
ną ilustracją choćby afery z  zakupem trefnych 
maseczek od instruktora narciarskiego, znajo-
mego pewnych oficjeli, respiratorów-widmo od 
handlarza bronią, z  kosztownym przygotowy-
waniem wyborów korespondencyjnych bez żad-
nej podstawy prawnej, i  tak dalej. PiS przebija 
pod tym względem PO, a wydawało się to mało 
realne…

To dlaczego Polacy wciąż głosują na Prawo 
i Sprawiedliwość bądź Platformę Obywatelską?
Bo liderzy tych ugrupowań, chociaż kiepsko ra-
dzili sobie i radzą z rządzeniem państwem, do 
perfekcji opanowali inną umiejętność. Elimino-
wanie konkurencji. Najbardziej widoczny tego 
przejaw to silna polaryzacja społeczna, podsy-
cana przez oba główne obozy, i gra na emocjach. 
Gdy jako wyborcy jesteśmy wystarczająco wku-
rzeni – to nie analizujemy niuansów, nie bada-
my programów. Maszerujemy w  rytm werbli, 
zwalczamy „onych” i kochamy „naszych”.
Ale zwróćmy też uwagę na deficyt dobrej jako-
ściowo edukacji. Całkiem serio podejrzewam, że 
w  kolejnych pseudoreformach był element ce-
lowego sabotażu. Wszak ludźmi tylko pozornie 
wyedukowanymi łatwiej się rządzi, a w dodat-
ku stanowią też łatwiej sterowalnych i  mniej 
wymagających klientów na rynku. Czy to przy-
padek, że żadna ekipa w Polsce nie wprowadziła 
na dużą skalę nauki logiki albo podstawowych 
prawideł ekonomii? Coś, co w wielu krajach jest 
oczywistością, u  nas pozostaje fikcją. Dlatego 
tak liczni Polacy wciąż zadowalają się marną 
ofertą. 

A nie za dużo przypadkiem w ich życiu czasu 
poświęconego na oglądanie i słuchanie głównych 
mediów? 
A, to też. Ale to już bardziej skutek, niż przyczy-
na. Na przykład telewizje to już tylko rozrywka, 
zazwyczaj niskich lotów, a  tzw. publicystyka 
polityczna została w nich sprowadzona do py-
skówek o sprawy nieważne, przypominających 
zapasy w  kisielu. W  popularnych stacjach ra-
diowych czy gazetach też zazwyczaj kiepsko. 
Cóż, znak czasów. Na szczęście, kto chce i umie, 
ten znajdzie sobie swoje nisze informacyjne. 
W  niskonakładowych pismach, na fachowych 
portalach internetowych. Cieszy, że rośnie gro-
no oddanych fanów, gotowych płacić tego typu 
podmiotom za dobrą i  rzetelną analizę, poza 

osią partyjnej naparzanki, i  za prawdy nieko-
niecznie popularne czy łatwe.

A może czas, by „pogonić jednych i drugich”. To 
coraz częste głosy…
Te głosy słyszę od dawna, zazwyczaj na starcie 
kampanii. Wychodzi np. jakiś Kukiz (kiedyś), 
Gwiazdowski (poprzednio) albo Hołownia (ak-
tualnie), albo Biedroń (raz po raz), i zaczyna się 
przedstawiać jako świetna alternatywa dla tego 
nieszczęsnego i  skompromitowanego POPiSu. 
Tyle, że albo ten alternatywny zbawca bierze się 
do dzieła tak, że szansa rozłazi mu się w rękach, 
albo siły „układu” zwierają szyki i brutalnie wy-
korzystują całą posiadaną przewagę, albo jedno 
i drugie – i cały misterny plan odnowy naszej 
polityki trafia szlag. A  na ringu ostatecznie 
pozostają kandydaci dwóch głównych bloków, 
choć tak naprawdę wcale nie są ani najpiękniej-
si, ani najmądrzejsi… 

Andrzej Duda, czy Rafał Trzaskowski?
I nie pyta pan o  Żółtka, Tanajnę ani Witkow-
skiego? No niestety, realia są takie, że z cudem 
graniczyłby ostateczny sukces kogoś spoza tej 
dwójki. Jeszcze nie tym razem. Szanse obu na 
ostatniej prostej wydają się zaś wyrównane. 

A konsekwencje? Duda, to kontynuacja, Trzaskowski, 
to także kontynuacja… wojny polsko – polskiej?
Kontynuację wojny polsko-polskiej mamy i tak. 
Duda oznacza natomiast ogromną przewagę 
jednej ze stron, a  Trzaskowski pewne wyrów-
nanie szans. Przy czym ten konflikt nabrał już 
wymiaru wykraczającego poza prostą opozycję 
dwóch obozów politycznych. Rzeczywiście jest 
konfrontacją cywilizacyjną. Z  jednej strony 
mamy wykluczenie tolerancji dla odmienności 
i  otwartości na dyskusje. Z  drugiej – zasadni-
czy sprzeciw wobec tak autorytarnej postawy. 
I niekoniecznie w tej sytuacji głos za Trzaskow-
skim musi być głosem akceptacji dla praktyki 
rządzenia PO. Raczej uzasadnionego sprzeciwu 
wobec znacznie bardziej szkodliwej praktyki 
rządów PiS.

Nasi rodacy są pragmatyczni?
Jeśli chodzi o głosowanie wyłącznie w imię wła-
snych, doraźnych interesów – bo posada w gmi-
nie, bo kontrakt od państwowej agencji, bo 
obietnica bonu na wczasy – to tak, bardzo wielu 
Polaków głosuje bardzo pragmatycznie. Tyle, że 
stają się wtedy coraz mniej wyborcami, a coraz 

Wybory 2020
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bardziej klientami partii. Notabene, to mecha-
nizm, który zepsuł kiedyś demokrację szla-
checką, a dziś psuje nowoczesne demokracje na 
całym świecie, nie tylko w Polsce. Ale jeśli pod 
pojęciem pragmatyzmu wyborczego będziemy 
rozumieć chłodne i  przemyślane głosowanie 
na polityków, którzy mają wiedzę, umiejętności 
i doświadczenie oraz wiarygodny program re-
agowania na główne wyzwania przed którymi 
stoi kraj – to owszem, taki pragmatyzm warto 
pochwalać. Ale jest cechą zdecydowanie mniej-
szościową.

A dlaczego nie potrafimy spojrzeć w przyszłość 
i rzetelnie ocenić zdolności kandydata do współpracy 
z rządem, Sejmem, Senatem, do podejmowania 
samodzielnych decyzji?
Pan chyba potrafi, ja też. I  wielu naszych ro-
daków. Może dlatego, że kiedyś się uczyliśmy, 
ćwiczyliśmy umysł, krytyczną analizę abs-
trahującą od chciejstwa i  emocji? Do tego, by 
jako tako ocenić perspektywy konkretnego 
rozwiązania, poza narzędziami analitycznymi, 
potrzebna jest też wiedza. Nie ta kampanijna, 
bo w kampanii kreuje się wizerunki mało zwią-
zane z realiami. Ale ta o przeszłości kandydata, 
o  jego powiązaniach, zachowaniach we wcze-
śniejszych sytuacjach.

Jakich mamy tym razem kandydatów? Skupmy się na 
kilku „najciekawszych” - w kolejności alfabetycznej. 
Na początek Robert Biedroń.
Kiedyś wielka nadzieja Polski „nowoczesnej i po-
stępowej”, chyba bezpowrotnie zawiedziona. Po-
pełnił błędy jeszcze przed startem tej kampanii. 
Pierwszym było skupienie się na wąskiej niszy 
politycznej zamiast przekształcania „Wiosny” 
w  szerszy ruch od centrum po lewicę. Drugim 
niedotrzymanie obietnicy rezygnacji z mandatu 
europosła, co podważyło wiarę w jego bezintere-
sowność i  etykę. Z  jego prawdopodobnej klęski 
ucieszą się panowie Zandberg, Czarzasty i  jesz-
cze parę innych, ambitnych osób płci obojga. 

Krzysztof Bosak…
Pamiętam go z czasów, gdy Polska wchodziła do 
Unii – był wtedy młodziutkim aktywistą Ligi 
Polskich Rodzin i  bardzo nas tą akcesją stra-
szył. Kilkanaście lat później jest w tym samym 
miejscu: wygadany, ale bez realnych osiągnięć. 
I  z  nadzieją, że straszenie Polaków różnymi 
rzeczami przełoży się wreszcie na władzę. 
Tymczasem biurko w  ministerstwie i  limuzy-

nę z  ochroną może mu zapewnić nie tyle głos 
wyborców, co zakulisowy deal z partią rządzącą. 
I chyba na to gra. A osłabiony PiS może być zain-
teresowany takim spacyfikowaniem konkuren-
cji z prawej strony.

Czas na Andrzeja Dudę…
Mógł pięć lat temu wziąć się za dyskretną bu-
dowę wewnątrz PiS obozu republikańskiej, 
nowoczesnej, umiarkowanej prawicy. I  nawet 
w pewnej chwili się na to zanosiło. Niestety, za-
brakło mu do tego umiejętności, woli oraz cha-
rakteru. Łatwiej było dać się sprowadzić do roli 
„długopisu”, jak wrednie, ale nie bez racji okre-
ślają go przeciwnicy. Jest dziś tylko awatarem 
swojej partii. Nic nie wskazuje na to, by podczas 
ewentualnej drugiej kadencji coś się zmieni-
ło. O  trzecią kadencję walczyć już co prawda 
i tak nie będzie, ale PiS ma wystarczająco dużo 
narzędzi, by utrzymać pana Andrzeja w  bez-
względnym posłuszeństwie.

Szymon Hołownia...
Jeszcze niedawno wielka nadzieja polskich 
centrystów, też raczej bez szans na spełnienie 
w tych wyborach. Ale to nie znaczy, że bez szan-
sy na ciąg dalszy w polityce. Zdobył sobie chyba 
trwałe poparcie licznego grona ludzi, z których 
część „podebrał” Platformie, ale część wyciągnął 
z  politycznego niebytu, bo wcześniej nie mie-
li swojej, pasującej im oferty. W oparciu o nich 
może zbudować coś trwałego, ale pod dwoma 
warunkami: że jest gotów na kolejne miesiące 
i lata trudnej i niewdzięcznej pracy, a także, że 
wyciągnie wnioski i do kolejnej kampanii zabie-
rze się bardziej profesjonalnie. A nie jak gwiaz-
dor talk-show, który uważa, że bez względu na to 
co powie i co zrobi, a także na to czego nie zrobi, 
bo nie umie, i tak widzowie powinni go kochać.

A Władysław Kosiniak Kamysz…
Krew z krwi i kość z kości peeselowskiego ak-
tywu, pomimo pozorów, stworzonych na uży-
tek taktyczny. Nigdy nie traktowałem go jako 
nowej, politycznej jakości. Roli w tej kampanii 
już nie odegra, ale nie wykluczam, że stano-
wiła ona tylko zamierzony wstęp do znacznie 
bardziej realnej rozgrywki: o  prezydenturę 
Krakowa. 

Rafał Trzaskowski.
Miałem o  nim dobre zdanie kiedyś, dawno, 
jako o  kompetentnym analityku zajmującym 

się problematyką europejską. Co by nie po-
wiedzieć, jego dobry angielski, francuski i lata 
spędzone w  świetnych szkołach i  na semina-
riach eksperckich, z  czego tak niemiłosiernie 
natrząsają się przeciwnicy, to jest realny atut 
i  coś co odróżnia go od większości polskich 
polityków. Dla nich perspektywa kończy się 
na doświadczeniach z  małej gminy i  z  bufetu 
sejmowego, a książek o polityce nie czytali, bo 
nudne i bez obrazków. Natomiast po drodze ten 
erudyta Trzaskowski, gdy zajął się praktyczną 
polityką, trochę mnie rozczarowywał: i  jako 
minister w rządach PO, i  jako prezydent War-
szawy. W  kampanię prezydencką wszedł jed-
nak z przytupem, i muszę przyznać, że to jest 
ogromne zaskoczenie na plus.

Pana typ?
W pierwszej turze zagłosuję na kandydata, 
który jest najbliższy moim preferencjom. Czy-
li w  jak największym stopniu opowiada się 
za państwem minimum, ale sprawnym w  ob-
szarze swoich kompetencji. Za indywidualną 
wolnością światopoglądową i  gospodarczą. Za 
świeckim państwem szanującym jednak pry-
watną religijność lub duchowość. Za integracją 
europejską z  uwzględnieniem interesów Pol-
ski, za profesjonalizmem w  sferze dyplomacji 
i bezpieczeństwa, a wreszcie, co oczywiste – za 
poszanowaniem prawa i  trójpodziałem władz. 
I  jednocześnie na kandydata, za którego in-
teligencję, klasę i  poczucie humoru nie będę 
musiał się wstydzić. Żaden nie spełnia tych wa-
runków w pełni, ale są tacy, którym do ideału 
bliżej niż innym.
W drugiej turze natomiast – zapewne przyjdzie 
mi oddać głos na każdego, kto stanie w  niej 
przeciwko Andrzejowi Dudzie. Bo kandydat PiS 
jest zaprzeczeniem cech, o  których mówiłem 
przed chwilą.

A dla Polski najlepiej byłoby, gdyby wygrał… Proszę 
dokończyć, wziąwszy pod uwagę, to o czym dzisiaj 
rozmawialiśmy.
Taki kandydat, którego opisałem. Ale w  stu 
procentach, bez kompromisów. A  w  dodatku 
bez obciążenia dziwnymi układami i  długami 
wobec tej czy innej partii. I chciałbym, by w do-
datku ten zwycięski kandydat był kobietą, bo to 
byłby ważny sygnał, że równość płci i odejście 
od przestarzałych stereotypów jest możliwe 
także w Polsce.
Może kiedyś?

Rozmawiali:
dr Witold Sokała. Zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych UJK, przewodniczący Rady Fundacji Po.Int, ekspert i publicysta „Nowej Konfederacji”. 
Współpracuje z „2 tygodnikiem kieleckim” praktycznie od początku istnienia gazety.
Marek Malarz, dziennikarz, właściciel Agencji Dziennikarsko Reklamowej Limap. Twórca i swego czasu redaktor naczelny 2 tygodnika kieleckiego. Przed laty pracował, m.in. w Gazecie 
Wyborczej, Słowie Ludu, AGB Metro, Życiu. Współpracował/uje z dużymi kieleckimi i warszawskimi firmami – dla których m.in. negocjował/uje, sprzedawał/aje i promował/uje.
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USŁYSZANE

Gościem Roberta Mazurka, w Porannej 
rozmowie w RMF FM był minister 
zdrowia Łukasz Szumowski. 

Mazurek: Ogląda pan telewizję czasem?
Szumowski: Nie posiadam telewizora.
Mazurek: A, to pan szczęśliwy. Natomiast 
być może dotarła do pana w takim razie 
przez internet, bo rozumiem że internet 
posiada…?
Szumowski: Tak, tak.
Mazurek: …wiedzę, że trwa w Polsce 
kampania wyborcza i kandydaci na 
prezydenta – wszyscy podkreślam – 
szczycą się tym, że na ich spotkania 
przychodzą tłumy. Tłumy bez maseczek, 
tłumy obściskujące się. Pan to widzi i…?
Szumowski: I apeluję kolejny raz 
do wszystkich kandydatów, żeby 
apelowali do swoich sympatyków, żeby 
zachowywali się rozsądnie, bo to może 
być groźne dla ich elektoratu.
Mazurek: Do wszystkich kandydatów, czyli 
do Andrzeja Dudy również?
Szumowski: Również, tak. Bo przecież 
jeżeli ci sympatycy zachorują, to będą 
w kwarantannie i będą głosowali 
w sposób korespondencyjny, a nie daj 
Bóg poważnie zachorują i w ogóle nie 
będą mogli.
Mazurek: Dystans społeczny stał się fikcją, 
panie ministrze.
Szumowski: Niestety, i tutaj mój gorący 
apel, żeby nie tylko na spotkaniach 
wyborczych, ale na demonstracjach, 
na różnych innych spotkaniach, ale też 
w autobusie maseczki jednak i jak się da, 
to również wchodząc do sklepu, starajmy 
się jednak trzymać dystans.
Mazurek: W minioną sobotę przeszła ulicami 
Warszawy demonstracja tych, którzy 
protestują przeciwko obowiązkowym 
szczepionkom na koronawirusa. 
Szczepionek jeszcze nie ma...
Szumowski: I obowiązku też nie.
Mazurek: Ale rozumiem – oni antycypują. 
Czy jeśli ta szczepionka będzie, to pan 
będzie namawiał, żeby było obowiązkowa?
Szumowski: Ja to już kiedyś powiedziałem – 
to zależy od szczepionki. Bo szczepionka 
szczepionce jest nierówna. Pytanie, 
jakie będą badania bezpieczeństwa. Jak 
dobrze ona będzie przebadana. Patrząc 
na tempo, ona jest w początkowej fazie. 

oprac. red.

Źródło: RMF FM, 9 czerwca 2020 r. 

WIEDZA NIEZBĘDNA

Wybory prezydenckie 2020 w Polsce odbędą się w najbliższą niedzielę, 28 czerwca.  
Drugą turę, o ile zajdzie taka konieczność, zaplanowano na 12 lipca. Głosowanie odbędzie 
się metodą mieszaną - w lokalach wyborczych oraz dla chętnych - korespondencyjnie. 

Pierwotnie wybory miały zostać przeprowadzone 10 maja. Nie odbyły się. 
O najważniejszy urząd w kraju walczy 11 osób: Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, 
Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Władysław Kosiniak-Kamysz, Mirosław Piotrowski, Paweł 
Tanajno, Rafał Trzaskowski, Waldemar Witkowski i Stanisław Żółtek.

W wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwycięża kandydat, który 
otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów 
nie uzyska potrzebnej większości, 14 dni później przeprowadzana jest druga tura 
wyborów, do której wchodzi dwoje kandydatów z najlepszymi wynikami. W drugiej 
turze zwycięża kandydat, który otrzymał więcej oddanych głosów.  (red.)

Robert Biedroń, kandydat Lewicy. W latach 
2011-2014 był posłem z ramienia Ruchu 
Palikota. W latach 2014-2018 był prezydentem 
Słupska. W lutym 2019 roku został prezesem 
nowej partii Wiosna, która wystartowała 
samodzielnie w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego i uzyskała trzy mandaty.
Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji. 
W polityce od 2001 roku. Wstąpił wówczas 
do Ligi Polskich Rodzin. W latach 2005–2006 
był prezesem Młodzieży Wszechpolskiej, 
współzałożyciel i jeden z liderów Konfederacji 
Wolność i Niepodległość. W latach 2005-
2007 był posłem Ligi Polskich Rodzin. Nie 
uzyskał reelekcji w przedterminowych 
wyborach parlamentarnych w 2007 
roku.  Ponownie został wybrany na posła 
w wyborach parlamentarnych w 2019 roku.
Prezydent Andrzej Duda ubiega 
się o reelekcję z poparciem Prawa 
i Sprawiedliwości. Zanim przed pięcioma 
laty został wybrany na prezydenta, był 
europarlamentarzystą, posłem na Sejm 
i ministrem w kancelarii prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego.
Szymon Hołownia, dziennikarz, publicysta. 
Jest kandydatem niezależnym. Szefem jego 
sztabu wyborczego jest Jacek Cichocki, były 
minister spraw wewnętrznych w rządzie 
PO-PSL.
Marek Jakubiak (Federacja dla 
Rzeczypospolitej). W latach 2015-
2019 był posłem. Do Sejmu dostał się 
z list Kukiz’15. W sierpniu 2018 został 
kandydatem Kukiz’15 na prezydenta 
Warszawy w wyborach samorządowych. 
W wyborach parlamentarnych w 2019 
roku wystartował do Sejmu z ramienia KWW 
Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy, 
nie uzyskując mandatu. Jakubiak jest również 
przedsiębiorcą. 
Władysław Kosiniak-Kamysz to kandydat 
koalicji PSL-Koalicja Polska. Jest prezesem 

PSL od 2015 roku, kiedy to zastąpił na 
tym stanowisku Janusza Piechocińskiego. 
Z wykształcenia jest lekarzem. W 2010 
uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim 
stopień doktora nauk medycznych. W latach 
2011-2015 był ministrem pracy i polityki 
społecznej w rządach Donalda Tuska i Ewy 
Kopacz. 
Mirosław Piotrowski jest liderem Ruchu 
Prawdziwa Europa. Historyk, polityk oraz 
doktor habilitowany nauk humanistycznych 
i profesor nadzwyczajny Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II 
oraz profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły 
Kultury Społecznej i Medialnej. Był posłem 
do Parlamentu Europejskiego VI, VII i VIII 
kadencji (2004–2019). Jest założycielem 
i prezesem Ruchu Prawdziwa Europa.
Paweł Tanajno jest kandydatem 
bezpartyjnym. Działacz polityczny 
i przedsiębiorca. W 2019 roku ubiegał się 
o mandat do Parlamentu Europejskiego 
z list Kukiz’15. Nieskutecznie. W ostatnich 
miesiącach stanął na czele protestów 
przedsiębiorców przeciwko zamrożeniu 
gospodarki i nieskutecznym, w ich opinii, 
mechanizmom rządowej pomocy dla biznesu 
w obliczu epidemii COVID-19.
Rafał Trzaskowski jest kandydatem Koalicji 
Obywatelskiej. Zastąpił wicemarszałek 
Sejmu Małgorzatę Kidawę-Błońską, która 
ubiegała się o urząd prezydenta w wyborach 
zarządzonych na 10 maja. Od października 
2018 roku Trzaskowski jest prezydentem 
Warszawy. W latach 2008-2013 był 
europosłem. W latach 2013-14 był ministrem 
cyfryzacji w rządzie Donalda Tuska. W 2014 
roku objął stanowisko wiceministra spraw 
zagranicznych do spraw Unii Europejskiej 
w rządzie Ewy Kopacz. W 2015 roku uzyskał 
mandat posła z list PO, który wygasł w 2018 
roku wraz z objęciem przez Trzaskowskiego 
funkcji prezydenta stolicy.             (oprac. red.)
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REKLAMA

WARTO WIEDZIEĆ

Ustawa o samorządach gmin nałożyła na 
prezydentów (burmistrzów, wójtów) 
obowiązek corocznego sporządzania 

raportu o stanie gminy, przedkładanie 
raportu do końca maja, a następnie 
poddania go ocenie radnych i mieszkańców. 
Na podstawie raportu, jego oceny,  radni 
udzielają prezydentowi wotum zaufania (lub 
nie udzielają).
Przypomnijmy. Sesja absolutoryjna miała 
odbyć się w czwartek, 25 czerwca. Jednak 
po tym, jak potwierdzono zakażenie 
koronawirusem u sekretarza Kielc, na 
kwarantannę trafił m.in. prezydent Kielc 
Bogdan Wenta, władze miasta, a także spora 
część radnych. Przewodniczący rady miasta 
Kamil Suchański zdecydował o przesunięciu 
sesji absolutoryjnej na inny termin. Odbędzie 
się ona prawdopodobnie 9 lipca. 
Może to być szczególnie ważna sesja. 
Konsekwencją kolejnego nieudzielenia wotum 
może być referendum w sprawie odwołania 
prezydenta Kielc ze stanowiska.
W ubiegłym roku 15 z 25 radnych raz już 
nie udzieliło prezydentowi Kielc wotum 
zaufania. W tym gronie m.in. byli radni Prawa 
i Sprawiedliwości oraz klubu Bezpartyjni 
i Niezależni. 
Co ważne, sesja absolutoryjna ma się 
odbyć zdalnie, w systemie telekonferencji. 
Co oznacza, że wystąpień w ratuszu osób 
zapisanych do debaty o stanie Kielc nie będzie. 

(red.)

CIEKAWE I WAŻNE

Kielce w pigułce - o kieleckich liczbach 
obrazujących stan miasta mówi dr 
Zbigniew Dylewski w rozmowie z Markiem 
Malarzem.

Marek Malarz: Jakie dane najlepiej 
scharakteryzują nasze miasto, tak byśmy 
się dowiedzieli w jakim obecnie stanie są 
Kielce? 
Dr Zbigniew Dylewski: W roku 2019 
ubyło ok. 1,1 tys. mieszkańców, pomimo 
że na stałe zameldowało się kolejnych ok. 650 
cudzoziemców.  Liczba etatów zatrudnienia 
w Urzędzie Miasta wzrosła o 8 stanowisk. 
Obsługa długu publicznego wzrosła o kolejne 
ok. 2,5 mln zł – do poziomu 22,4 mln zł 
rocznie. Zadłużenie Miasta wzrosło o 126 mln 
zł, do kwoty 975 mln zł. 

A jak wyglądały Kielce na początku 
kadencji obecnych włodarzy?
Kondycja Kielc wbrew twierdzeniom obecnych 
włodarzy była względnie dobra. Mniejsze 
od nas dochody miała większość miast 
na prawach powiatu m.in. Bielsko-Biała, 
Bydgoszcz, Łódź, Toruń, Szczecin, Koszalin, 
Częstochowa, Radom, Bytom.

Czego brakowało i nadal brakuje 
w Kielcach?
Przede wszystkim podjęcia działań dla 
pozyskania terenów inwestycyjnych, które 
mogłyby stanowić ofertę dla inwestorów. 

Kielce mają największą gęstość zaludnienia 
ze wszystkich miast wojewódzkich, łącznie 
z Warszawą, po odjęciu terenów chronionych.

Na łamach „2 tygodnika kieleckiego” 
pisaliśmy już, że nie ma oferty dla 
inwestorów…
Nie ma też nawet pomysłu czym zachęcić 
inwestorów, którzy mogliby stworzyć 
wartościowe miejsca pracy.

Inne braki?
Nie ma programu wspierania miejscowej 
przedsiębiorczości, nie ma programu dla 
działań prorozwojowych, albo przynajmniej 
zatrzymania degradacji Kielc, ucieczki ludzi 
młodych i w wieku produkcyjnym. 

Co najbardziej razi w działaniach miejskiej 
władzy?
Brak transparentności w obsadzaniu 
stanowisk urzędniczych i w spółkach 
miejskich. 

Dr Zbigniew DylewSki
Wieloletni członek zarządu spółek kapitałowych (inżynier 
budowlany, ekonomista). Bogata praktyka na rynkach 
Europy Zachodniej (Niemcy, Szwajcaria, Belgia, Holandia, 
Norwegia). Z zamiłowania pisarz, trener biznesu, 
wykładowca akademicki. Jego wykłady gospodarcze 
na kanale YT cieszą się ogromną popularnością.
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okiem posła

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

Ustrój demokratyczny w Polskim społe-
czeństwie funkcjonuje od niedawna. 
Patrząc przez pryzmat historii, dopiero 

się z nim zaznajamiamy. Podczas gdy inne kra-
je miały czas na dogłębne studiowanie tegoż 
ustroju, my uzupełniamy wiedzę na „kursach 
przyspieszonych”. I ta edukacja wymaga od 
nas ciągłej weryfikacji rzeczywistości, bo tylko 
w oparciu o fakty możemy właściwie oceniać. 
Nauka zasad demokracji wymaga czasu. Gdy 
w międzywojniu Polacy, chociaż przez chwilę, 
mogli pokazać swoje przekonania, zauważalne 
było powstawianie różnych ruchów społeczno-
-politycznych. Nie dane nam jednak było uczyć 
się dalej. W następstwie układów po II wojnie 
światowej pojęcie demokracji istniało tylko 
i wyłącznie na papierze.

Przez ostatnich pięć lat ruchy społeczne pod-
jęły, po raz pierwszy od 25 lat, rękawicę oby-
watelskiego działania. Wśród Polaków nastała 
swoista wiosna „manifestacyjna”, jeśli chodzi 
o  prawo do głośnego wyrażania poglądów. 
Deklaracje odnosiły się do wielu problemów, 
zarówno systemowych, jak i  społecznych. 
Obywatele stali się odważniejsi, a  deklaracje 
słyszalne. 
Następstwem tych działań jest szerzony przez 
obóz władzy podział polaryzujący społeczeń-
stwo. Mam jednak wrażenie, że jest to jedynie 
etap, nieodzowny, w  ewolucji obywatelskiej. 
Polacy coraz częściej pokazują swym działa-
niem niechęć do apatii politycznej i obojętno-
ści. Wyrażają swoje poglądy jasno i rzeczowo. 
Z czasem może to zaowocować coraz bardziej 

zaawansowanym weryfikowaniem wiarygod-
ności wypowiedzi politycznych. A to jest chyba 
najbardziej pożądana cecha w doświadczonej 
demokracji. 
Populizm, to polityczna droga na skróty. Na-
wet najbardziej rozbudowana utopia, bez 
planu na ekonomiczne zabezpieczenie kraju, 
nie wytrzyma długo. Pustym naczyniem nie 
wypełnimy żadnego „oczka wodnego”. Echa 
różnych wizji przyszłości komentuje się często 
w Internecie za pomocą prześmiewczych me-
mów. Ich zasięg jest często najlepszym dowo-
dem weryfikacji słów wypowiedzianych przez 
polityków. 
Dojrzewanie to proces złożony. Opiera się na 
decyzjach i  doświadczeniach różnego rodza-
ju. Trafnych i  nietrafnych. Najważniejsze to 
wyciąganie wniosków. Każde społeczeństwo 
się uczy demokracji. W 1989 uruchomiliśmy 
ten kierunek i edukacja trwa. Wierzę, że jeden 
etap edukacji mamy już za sobą. Chciałbym, 
aby Polacy uodpornili się na problem podzia-
łu. Gdy na chwilę odstawimy swoje „Ja” na 
bok i  pomyślimy w  kategorii „My”, to pojęcie 
demokracji, będzie dla nas bardziej otwarte 
niż dotychczas. Jesteśmy krajem, który pierw-
szy zburzył mur zniewolenia. Teraz będziemy 
decydować o tym, czy mamy być pierwszym, 
który zacznie go odbudowywać. •

Myślmy w kategorii MY

zdaniem senatora

Sukces nie ma ojców?
KRzYSztof MAReK SłoŃ
(ur. 12 października 1964 r. w Kielcach). Absolwent Elektryka i Politechniki Świętokrzyskiej.  
Przez lata zawodowo i społecznie związany z pomocą społeczną Od 2011 roku Senator RP PiS.  
Wiceprezes Świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości. 
Biuro Senatorskie Al. IX Wieków Kielc 2a, lok.7, 25-516 Kielce, tel. 41 343 39 25

Na finiszu kampanii prezydenckiej warto 
zadać kilka pytań. 
Dlaczego niektórzy z nas nie dostrzega-

ją sukcesów ostatnich pięciu lat i udziału w nich 
prezydenta Andrzeja Dudy? Dlaczego nie pa-
miętamy, jak mało mieliśmy kiedyś, a jak wiele 
mamy teraz? Chyba przyzwyczailiśmy się „do 
dobrego” i nam to spowszedniało. 
Nie potrafimy przypisać konkretnych „plusów” 
zmianie władzy i zmianie sposobu rządzenia na 
poziomie parlamentu i pałacu prezydenckiego? 
A może daliśmy się zmanipulować tzw. obroń-
com demokracji i konstytucji?
Wielu Polaków wie, że taki stan gospodar-
ki, budżetu, poziomu inwestycji, zamożności 

obywateli, bezpieczeństwa i  znaczenia Polski 
w świecie, jaki mamy obecnie, nie przychodzi ot 
tak, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Wie, 
że jest efektem mozolnej i konsekwentnej pracy 
rządzącej większości, wspieranej przez prezy-
denta. Bezkompromisowa walka z  patologiami 
społecznymi i  złodziejstwem, a  do tego śmiałe 
przedsięwzięcia ustawowe i gospodarcze, przy-
noszą wspaniały efekt. I to właśnie obecny rząd 
i  prezydent Andrzej Duda pokazują, że priory-
tetem jest naród, rodzina i  dzielenie wypraco-
wanego wspólnego majątku między wszystkich, 
nie zapominając solidarnie o tych najsłabszych. 
Tak przecież stoi w  KONSTYTUCJI! Do tego do-
chodzi jeszcze poczucie dumy z tego, że jest się 

Polakiem, walka o pozycję Polski wśród wielkich 
tego świata i wiarygodność. To jest niezawodny 
przepis na sukces. 
Kilka sytuacji z życia wziętych. 
Pani bierze 500+ i 300+ na dzieci? Biorę. Wszyscy 
biorą to i ja biorę. A ten Morawiecki, to podobno 
bogacz i nie wiadomo jak się tego dorobił. Trze-
ba zmienić rząd, to im się dobiorą do skóry. 
Pan dostaje 13-stą emeryturę? Tak, dostaję bo 
mi się należy i jak 14-stą dadzą, też wezmę. Inni 
też dadzą, a  i  wieku emerytalnego na pewno 
nie podniosą. A ten Kaczyński to na emerytu-
rę już, a nie będzie rządził jednoosobowo z tej 
Nowogrodzkiej. I taki niekulturalny jest, jak mu 
się z brata naśmiewają. Przecież tamten już nie 
żyje i sprawa dawno zamknięta. 
Bezpieczniej teraz z  tymi żołnierzami amery-
kańskimi w  Polsce? Eee tam, co to za różnica. 
Koszty tylko i trzeba uzbrojenie od nich kupo-
wać. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Nikt nas nie 
ruszy. 
Zwątpienie człowieka ogarnia, i  ręce opadają 
gdy się takim głosom i  opiniom przysłuchuję. 
Ale. Są też inne. Pochodzące od ludzi o  obiek-
tywnym spojrzeniu, bez nienawiści i wirusa „an-
tyPiSu” potrafiących docenić korzystne zmiany 
w  kraju, świadomych komu je zawdzięczają. 
I oby to oni przeważyli 28 czerwca. •
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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
Czy wiek XXI będzie erą wodoru? A do-
kładniej – „zielonego wodoru”, czyli 

paliwa produkowanego przy użyciu energii 
odnawialnej, taniego i bezemisyjnego?
Jako jedni z  pierwszych postawienie na taką 
opcję zapowiadają Niemcy, a  w  ślad za nimi 
pójdzie pewnie Unia Europejska. Już 8 lipca 
ma zostać zaprezentowana unijna strategia 
wodorowa, pewnie jak to zwykle – ogólniko-
wa i  pełna wzniosłego pustosłowia, ale tym 
razem bym jej jednak, mimo to, nie lekcewa-
żył. Za wodorem przemawia bowiem wiele, 
i pod względem technologicznym, i strategicz-
nym. Opowieści o miliardach inwestowanych 
w rozwój i upowszechnienie technologii zwią-
zanych z  jego produkcją, magazynowaniem 
i  wykorzystaniem mogą więc błyskawicznie 

stać się faktem, oznaczając realną, europejską 
„ucieczkę do przodu”. Na ten wózek już wska-
kuje Benelux, Szwajcaria, Austria i  Francja, 
niebawem pewnie dołączą kolejne kraje.
Uniezależnienie za jednym zamachem od gazu 
amerykańskiego i  rosyjskiego, przy jednocze-
snym spełnieniu wyśrubowanych norm ekolo-
gicznych i – uwaga – otwarciu zupełnie nowej 
perspektywy współpracy z  krajami np. Bli-
skiego Wschodu i Afryki, dla których, jako dla 
dysponentów taniej energii słonecznej, wyko-
rzystywanej następnie w produkcji wodoru, ten 
zwrot będzie oznaczać zupełnie nowe szanse…
Nowa geopolityka, być może, tworzy się wła-
śnie na naszych oczach.

Polska 
W kwestii wodoru Polska na razie de-
klaruje „neutralność technologiczną”, 

co de facto oznacza dobrowolne pozostawanie 
na uboczu zaczynającej się rewolucji. Przej-
mują się tym jednak tylko nieliczni eksperci, 
bo wedle telewizji (za przeproszeniem) pu-
blicznej kwestią ważniejszą jest, czy dzieci do 
pierwszej komunii powinno się przygotowy-
wać w szkole, czy poza nią.
Ale, co tam wodór… Wiadomo, że taka To-
yota Mirai z  jakimś byle „ogniwem” nie ma 
w  sobie tego romantyzmu, co Passat z  di-
zlem na pompowtryskach. A nasi eksperci, 
przynajmniej ci zatrudnieni na uczelniach, 
też mają poważniejsze zmartwienia – na 
przykład, jak prawidłowo przygotować na 
wydziałowe komisje ds. jakości kształcenia 
aneksy zmieniające tryb zaliczenia przed-
miotów (oczywiście, po zaopiniowaniu przez 
kierunkowe zespoły ds. jakości kształcenia 
i uzgodnieniu z interesariuszami zewnętrz-
nymi), tak, żeby kontrola z Państwowej Ko-
misji Akredytacyjnej się nie przyczepiła. 
I jak nauczać zdalnie w  następnym roku 
akademickim, z prywatnego laptopa i przez 
prywatną Neostradę, gdy połączenie się 
rwie, bo dzieciaki z osiedla akurat mają re-
ligię on-line.
Na szczęście, podobno rząd już przygotowuje 
nowatorską strategię nauczania poprzez gołę-
bie pocztowe, a odpowiedzialnym za jej wdro-
żenie będzie Jacek Sasin. •

Niewyborczo

R zymska zasada dziel i  rządź (divide et 
impera) – wciąż obecna w otaczającym 
nas świecie – sprowadza się w gruncie 

rzeczy do osiągania zwycięstw politycznych 
za pomocą strachu. Nawet Wielki Cel nie może 
uświęcać środków.
Trudno nie ulec wrażeniu, iż w czasach global-
nej pandemii zostajemy poddawani socjotech-
nicznej manipulacji. Codzienny lęk, jakiego 
doświadczamy mijając w przestrzeni publicznej 
zamaskowanych współobywateli jest w gruncie 
rzeczy dość irracjonalny i często wyolbrzymiony 
nie do końca przemyślanymi decyzjami rządu 
oraz przekazem medialnym. Niełatwo jest za-

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. 

Polityka strachu

chować zimną krew i spokój w sytuacji nieustan-
nie podsycanego zagrożenia. Polityka strachu, 
jakiej doświadczyliśmy w ostatnich miesiącach 
oddaliła nas od siebie jeszcze bardziej niż kie-
dykolwiek. Znaleźliśmy się w  sytuacji dość ku-
riozalnej, gdzie tragedia miesza się raz po raz 
z komedią i przybiera formę pompatycznej oraz 
pełnej absurdów i sprzeczności tragifarsy, którą 
najlepiej chyba należałoby nazwać maskaradą. 
To wszystko dzieje się naturalnie ze strachu.
Wirusowy blady strach przybył do nas wie-
lokrotnie i  z  tego samego kierunku – z  krainy 
Wielkiego Muru: najpierw incognito, potem już 
otwarcie – na pokładzie pełnego zdefektowa-

Stąd dotąd nych masek Największego Samolotu Świata, który 
entuzjastycznie powitały na Okęciu najwyższe 
czynniki państwowe. Ze strachu zapewne odebra-
ło komuś rozum a nam wszystkim zaparło dech 
w piersiach. Łubudubu, zabrakło tylko misia na 
miarę naszych możliwości, podwieszonego pod 
gigantycznym antonowem. Wszystko wielkie, 
więc wszystko pasuje: Wielki Mur, Wielki Samo-
lot, Wielki Miś, Wielki Cyrk – Nowa Normalność 
(megalomański Plan Dudy) od Mierzei Wiślanej aż 
po CPK. Stanisław Bareja w grobie się przewraca, 
bynajmniej nie ze strachu, ale ze śmiechu.
Ostatecznie okazuje się, że Wielki Strach też 
ma okropnie wielkie wszystko: i  oczy, i  uszy 
a nawet paszczę Babci-Wilka z bajki o Czerwo-
nym Kapturku. Zanim nas pożre, nie dajmy się 
zwariować. Skoro władza najpierw zamknęła 
nam las, by go potem otworzyć, zdejmijmy cza-
sem maski, by po prostu lepiej widzieć, słyszeć 
i  czuć… Wybory prezydenckie już za chwilę 
i  ewentalna przegrana Prezydenta dumnego 
ze swojego Długopisu zdecydowanie nie jest 
bynajmiej zagrożeniem dla polskiej racji stanu. 
Mamy dość strachu i na szczęście każda bajecz-
ka ma zawsze swój happy-end, czyli morał. •

Kazimierz n/Wisłą, Europa 21.06.2020
konrad.cedro@2tk.pl
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okiem radnej

Przed nami wybory na prezydenta RP. 
Niektórzy mówią, że to najważniejsze 
wybory po 89. roku. Jest w tym bardzo 

dużo racji. Tak naprawdę będziemy decydo-
wać czy uda się przełamać monopol władzy 
PiS. Będziemy decydować jakiej Polski chce-
my. 
Czy nasz kraj ma być rządzony przez grupę 
cwaniaków, którzy nie przegapią żadnej oka-
zji, żeby znajomym żyło się dostatniej? Czy 
prezydentem ma być człowiek, który uważa 
że ponad 2 mln obywateli to nie są ludzie, 
tylko jakaś wymyślona ideologia? I czy zga-
dzamy się na to żeby centralizacja władzy 
sprowadzała się do kaprysów jednego, leciwe-
go pana?

Tocząca się kampania wyborcza w bardzo ja-
skrawy sposób uwydatniła wszystkie fobie 
partii rządzącej. Niechęć wobec niezależnych 
samorządowców, organizacji obywatelskich 
i  próby szczucia na każdego, kto wyłamuje 
się z modelu „prawdziwego Polaka”, lepionego 
konsekwentnie od kilku lat. W myśl zasady 
„kto nie z  nami ten przeciwko nam” tworzy 
się kolejne grupy wrogów. Było szczucie na 
uchodźców, edukatorów seksualnych, nauczy-
cieli, sędziów, a ostatnio na osoby o orientacji 
homoseksualnej. Filozofię tworzenia wroga, 
który zagraża polskiej racji stanu, stabilności, 
rodzinie, partia rządząca opanowała do per-
fekcji. Do realizacji tej strategii zostały zaprzę-
gnięte instytucje państwowe i telewizja, która 

dziś tylko z nazwy jest publiczna. Z ekranów 
telewizorów codziennie sączy się jad, wy-
mierzony  w obywateli i w kontrkandydatów 
prezydenta Dudy. Poziom zarzutów już dawno 
przekroczył granice absurdu. Do historii pro-
pagandy przejdą materiały o  nieposyłaniu 
dziecka do komunii i o kupnie dżemu. 
To wszystko samo w sobie jest smutne i nie-
bezpieczne, ale jeśli dołożymy to tego całko-
witą bezkarność władzy, rodzi nam się obraz 
państwa opartego na patologii. 
W jakim innym kraju premier przepisuje ma-
jątek na żonę, żeby nie ujawnić swoich podej-
rzanych transakcji gruntami? Gdzie indziej 
ministerstwo zdrowia kupuje zaopatrzenie 
medyczne, bez żadnych procedur, od kumpli 
i handlarzy bronią? Minister, którego kraju, bez 
żadnego trybu, wydaje 70 mln zł na organiza-
cję wyborów, których się nie przeprowadza? 
Lista afer PiS dawno przekroczyła granice 
przyzwoitości, a  każda z  nich jest skrzętnie 
zamiatana pod dywan przez prokuraturę na 
usługach władzy.  
Jeżeli ktoś jeszcze ma wątpliwości, że na te wy-
bory po prostu trzeba iść i pokazać obywatelski 
sprzeciw, niech przypomni sobie wykrzywioną 
twarz prezesa z okrzykami o chamskiej hołocie 
i zdradzieckich mordach. •

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

Jakiej Polski chcemy?

ArkAdiusz Ślipikowski
(ur. 21 marca 1975 r. w Zielonej Górze) Politolog, kielecki radny. Wiceprezes kieleckich struktur 
Porozumienia.

Co ma zachęcić do pozostania w  Kiel-
cach osobę, która ukończy edukację na 
poziomie technicznym lub wyższym? 

Od kilku lat słyszymy o głębokim bezrobociu 
w mieście, zarobkach w granicach „polskich 2 
tysięcy”, zmianowej pracy w fabrykach, upa-
dającym od lat handlu w  centrum. Covid-19 
również nie pomógł i jest tzw. gwoździem do 
trumny dla już zubożałej tkanki miejskiego 
społeczeństwa. Do tego dochodzi masowy 
powrót osób, które utraciły pracę za granicą 
z uwagi na kryzys, który tak naprawdę postę-
puje i nie wiemy jak długo potrwa, ani jakie 
będą jego ostateczne skutki. Kielce mają jed-
nak swoje szanse. 
To m.in. niewykorzystane do tej pory tere-
ny inwestycyjne położone na terenie kielec-
kiego Malikowa. W tegorocznym budżecie 
miasta wygospodarowano na nie, dzięki 
katorżniczej pracy radnego Dariusza Kisiela 
z Porozumienia, aż 200 000 zł. Kwota zostanie 
przeznaczona na przygotowanie dokumenta-
cji technicznej dla infrastruktury drogowej, 
potrzebnej do  realizacji miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Plan ten, włożony do szuflady kilka lat temu, 
dzięki zaangażowaniu radnego Porozumie-
nia, został ponownie wyciągnięty na światło 
dzienne i  nabrał nowego życia. Na chwilę. 

okiem radneGo

Przedstawione pomysły spotkały się z  dużą 
aprobatą administracji prezydenta Bogdana 
Wenty, środowisk przedsiębiorców i… na tym 
koniec. A w  przypadku terenów na Maliko-
wie mamy świetne położenie 280 hektarów 
w  jednym kawałku. W sąsiedztwie Targów 
Kielce, z  zapleczem Politechniki Świętokrzy-
skiej, w  niedługim czasie jednostki nauko-
wej Głównego Urzędu Miar, która powstanie 
w  Kielcach, Kieleckiego Parku Technologicz-
nego oraz trasy szybkiego ruchy S7, łączącego 
północ z południem kraju. 
Inna z szans dla Kielc, to Obice. W mojej oce-
nie należy odpuścić kwestię rozwoju terenów 
inwestycyjnych w  Obicach. Miasto powinno 
lobbować u władz centralnych na rzecz zmia-
ny przepisów prawnych, które umożliwiłyby 

z  kolei zmianę przeznaczenia tych terenów. 
Tak, by można było na tym terenie wybudo-
wać chociażby farmę fotowoltaiczną, tworząc 
np. spółkę miejską. Wówczas powstałaby re-
alna szansa, że kiedykolwiek te tereny będą 
przynosić dochód dla miasta. 
By tak się stało, konieczne jest porozumienie 
władz naszego miasta z władzą centralną. Nie 
zrobi tego Bogdan Wenta ze swoją ekipą. Obce 
im są działania ponad podziałami. A niewy-
korzystanie szansy, jaką dają Obice oznacza 
dla naszego miasta ogromne problemy finan-
sowe. 
Kielce mogą zmienić swą dzisiejszą złą sytu-
ację, pożegnać się z marazmem, tylko wtedy, 
gdy miastem zacznie rządzić osoba potrafią-
ca… zarządzać. •

Szanse dla miasta
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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.

W czasie kiedy piszę ten tekst, 
wszystko wskazuje na to, że Pol-
ska Grupa Zbrojeniowa być może, 

będzie jednak wystawcą na kieleckiej wysta-
wie zbrojeniowej. 
Duży koncern, który jest jednym z kluczo-
wych dla klientów, sygnalizował, iż chce się 
wycofać, co groziłoby Targom Kielce niema-
łym kryzysem. Podczas ostatniej sesji Rady 
Miasta, radni Prawa i Sprawiedliwości „ciosali 
kołki na głowie” za to prezydentowi Bogda-
nowi Wencie. Ich absurdalne zachowanie 
wywołało oburzenie. Przecież nikt inny, tylko 
członkowie ich partii rządzą w PGZ i nie kto 
inny, tylko członkowie tej partii, nadzorują 
PGZ w Ministerstwie Obrony Narodowej. Pod 
sukcesem zatrzymania PGZ na Targach pod-
pisał się pisowski poseł Piotr Wawrzyk. 
Sytuację można podsumować tak: PiS rozwią-
zało problem, który sam stworzyło. Następ-
nie odtrąbiło spektakularny sukces i samo 
wręczyło sobie za to medal. Jednak to nie 
koniec historii. Kolejnego dnia PGZ wydała 
oświadczenie, że o uczestnictwie zadecyduje 
dopiero w lipcu. Zatem sukces był tylko me-
dialny. 
Podczas sesji zapadła także decyzja o powro-
cie strefy płatnego parkowania w centrum. 

I dobrze, bo bez strefy nie ma rotacji, nie ma 
ruchu, a korzyść z bezpłatności jest pozorna. 
Bo co z tego, że jest darmo, jeśli nie można 
skorzystać -parkingi zastawione są od rana 
do wieczora. Niestety za sprawą poprawki 
klubów PiS oraz Bezpartyjni i Niezależni stre-
fa wraca w wersji jeszcze bardziej nieprzemy-
ślanej, niż przed zawieszeniem. Pierwsze 45 
min. będzie bezpłatne, co nadal wg ekspertów 
nie wygeneruje optymalnej rotacji, uszczupli 
wpływy do budżetu i w żaden sposób nie ko-
reluje z cenami biletów MPK. 
Proponowałem, aby obydwa kluby wstrzyma-
ły się jeszcze chwilę przed gmeraniem przy 
uchwale, aby dać sobie czas do kolejnej sesji 

na analizę raportu Miejskiego Zarządu Dróg 
i rady ekspertów. Jednak dzięki  większości, 
którą posiadają wnioskodawcy wygrała „mą-
drość ludowa”, a nie ekspercka. Ta sama, która 
dwa miesiące temu zablokowała centrum.
W tym roku głosowanie nad absolutorium 
i  wotum zaufania dla prezydenta odbędzie 
się nieco później, a to z powodu kwarantanny, 
którą objęta jest część radnych i  urzędników. 
Wszystko wskazuje na to, że wotum nie bę-
dzie. Na 25 radnych większość to radni klu-
bów PiS i BiN, więc ze względu na polityczną 
arytmetykę wynik jest przesądzony. Zarząd 
Miejski Lewicy decyzję ws. wotum wypracuje 
do końca czerwca.   •

REKLAMA

Spory w miejskiej radzie

ul. Kazimierza Kaznowskiego 5 lok. U10
25-636 Kielce

www.centrumterapii.net
e-mail: kontakt@limap.pl

tel. 41 336 95 99; 604 099 153
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wieści z Politechniki świętokrzyskiej 

Warto Wiedzieć

Trwa rekrutacja na studia. W tegorocz-
nej, Politechnika Świętokrzyska oferuje 
cztery nowe kierunki studiów: elek-

tromobilność, teleinformatyka, informatyka 
przemysłowa i inżynieria środków transpor-
tu. Kandydaci na studia mogą rejestrować się 
w systemie internetowym już od 25 maja br. 
Zmieniły się zasady rekrutacji – szczegółowe 
informacje na www.tu.kielce.pl 
Studia są na pewno intelektualną przygo-
dą oraz przedłużeniem młodości, przede 
wszystkim jednak przygotowują do dorosłe-
go życia zawodowego. Wybór ten decyduje 
czy będziemy zadowoleni, pracując w wy-
branym zawodzie – podkreśla Prof. Wiesław 
Trąmpczyński, ustępujący rektor Politechniki 
Świętokrzyskiej

CIEKAWE

Politechnika Świętokrzyska nowoczesne spe-
cjalności uruchamia każdego roku. Studenc
i kształcą się m.in. na kierunkach: modelowa-
nie informacji o budynkach (BIM), inżynieria 
proekologiczna i komputerowe systemy 
sterowania i pomiarów, utworzone pod kątem 
współpracy z Głównym Urzędem Miar i reali-
zacją ogromnej inwestycji jaką jest budowa 
Świętokrzyskiego Kampusu GUM w Kielcach, 
automatyka i elektrotechnika przemysłowa.
Uruchomienie nowych kierunków studiów 
poprzedziły konsultacje z przedsiębiorcami 
i ekspertami od rynku pracy. Aktualnie obser-
wujemy duże zmiany w gospodarce, o dobrą 
posadę będzie trudniej – podkreśla Prof. Artur 
Maciąg, prorektor ds. studenckich i dydaktyki 
Politechniki Świętokrzyskiej.   (red.)

WaŻNe

Jest zgoda Komisji Europejskiej na przesu-
nięcie unijnych dotacji i wygospodarowanie 
pieniędzy na budowę kampusu Głównego 
Urzędu Miar w Kielcach. Rozmowy zakoń-
czyły się pomyślnie i dofinansowanie jest 
zabezpieczone. Projekt realizuje konsorcjum 
GUM-u i Politechniki Świętokrzyskiej.
Zweryfikowanie kosztów kompleksu labo-
ratoriów było konieczne między innymi ze 
względu na wzrost cen na rynku budowla-
nym.
W placówce znajdzie docelowo pracę prawie 
dwustu wykwalifikowanych pracowników. 
Naukowcy będą pracować nad doskonale-
niem metod pomiarowych. Zapewnią też 
transfer wyników i efektów badań do prze-
mysłu.
Budowa kompleksu ma zakończyć się w 2023 
roku. Wartość całego projektu szacowana jest 
na około 200 mln zł.

(red.)

Teleinformatyka 
Nie bez przyczyny – daje pewne miej-
sce pracy w  zawodzie. Wiedza zdobyta 
podczas studiów pozwala znaleźć za-
trudnienie w  firmach związanych z  sze-
roko rozumianą branżą IT. W programie 
studiów znajduje się aż 18 przedmiotów, 
w  ramach których nieodpłatnie można 
zdobyć międzynarodowe, renomowane 
w  skali całego świata certyfikaty Cisco 
Networking Academy. Certyfikujemy, 
między innymi, w  zakresach: CCNA, 
CCNA CyberOps, CCNP, IoT, C/C++, Python, 
Network programming, Linux, BigData. 
Wiedza ta uzupełniana jest zagadnienia-
mi sztucznej inteligencji, cyberbezpie-
czeństwa, tworzenia aplikacji mobilnych, 
Data Center, wirtualizacji oraz kontenery-
zacji czy też technologii 5G i języka JAVA.

Elektromobilność 
To innowacyjne studia inżynierskie, 
w  pełni dopasowane do dynamicznie 
rozwijającego się rynku pracy. Absol-
wenci tego kierunku będą posiadali wie-
dzę w  zakresie projektowania, budowy, 
sterowania i  użytkowania energoelek-
tronicznych przekształtników trakcyj-
nych, napędów pojazdów elektrycznych, 
magazynów energii, stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych, układów auto-
matycznego sterowania, systemów mi-
kroprocesorowych. Politechnika Święto-
krzyska ma długoletnie doświadczenie 
w zakresie elektromobilności. Jest pierw-
szym ośrodkiem akademickim w Polsce, 
w  którym prowadzono badania nad sa-
mochodami z napędem elektrycznym. 

Inżynieria środków transportu 
To studia, które kształcą specjalistów z ob-
szaru jednej z najważniejszych gałęzi prze-
mysłu – transportu. Kierunek ten zapewnia 
wszechstronną wiedzę z  zakresu budowy, 
eksploatacji i  bezpieczeństwa środków 
transportu. Absolwenci będą posiadali 
niezbędną wiedzę z  zakresu inżynierii 
środków transportu drogowego, systemów 
transportowych, ekonomiki transportu, 
prawa transportowego, logistyki i spedycji 
oraz organizacji i  zarządzania przedsię-
biorstw transportowo-spedycyjnych wraz 
z zapleczem motoryzacji. Kształcenie ukie-
runkowane jest głównie na transport sa-
mochodowy, który dominuje w Polsce, przy 
czym poruszane są też zagadnienia zwią-
zane z  transportem bimodalnym i  multi-
modalnym. 

Informatyka przemysłowa 
Jest nowoczesnym kierunkiem odpowia-
dającym potrzebom rynku pracy w szcze-
gólności związanej z  czwartą rewolucją 
przemysłową (Industry 4.0) i Internetem 
rzeczy (Internet of Things IoT). Przemysł 
4.0 integruje inteligentne maszyny i sys-
temy oraz wprowadza zmiany w  proce-
sach produkcyjnych w celu zwiększania 
wydajności wytwarzania oraz wprowa-
dzenia możliwości elastycznych zmian 
asortymentu. Przemysł 4.0 dotyczy nie 
tylko technologii, ale też nowych sposo-
bów pracy i roli ludzi w przemyśle. Czym 
różni się od „standardowej informatyki”? 
Przede wszystkim stawia na projektowa-
nie urządzeń oraz systemów informatyki 
i automatyki przemysłowej. 

Politechnika Świętokrzyska na wysokim 
2 miejscu w Polsce w Rankingu Szkół 
Wyższych mierzonym majątkiem naj-

bogatszych Polaków 2019. Trzecią już edycję 
Rankingu przygotowała firma Pracownia 
Ekonomiczna 2033.
Zestawienie składa się z trzech części. 
Pierwsza pokazuje, która uczelnia statystycz-
nie ma największe szanse, aby wychować 
przyszłego miliardera. Sprawdzano więc, 
które z polskich uczelni mogą pochwalić 
się największą liczbą absolwentów z mająt-
kiem przekraczającym 100 milionów euro. 
W tej kategorii bezkonkurencyjna jest Aka-
demia Górniczo-Hutnicza imienia Stanisława 
Staszica w Krakowie.
Druga część rankingu została przygotowana 
w oparciu o wartość zgromadzonego majątku 
najbogatszych absolwentów danych uczelni. 
Podium zestawienia pozostało w niezmienio-
nej konstelacji. Pierwsze miejsce zajął Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
na drugie miejsce awansowała Politechnika 
Świętokrzyska w Kielcach.
Jednym z najbardziej znanych milionerów, 
którzy ukończyli studia na Politechnice Świę-
tokrzyskiej jest Michał Sołowow. W portfelu 
inwestycyjnym biznesmena z Kielc znajdują 
się takie spółki jak Synthos, Barlinek czy 
Cersanit. W 2019 roku został najbogatszym 
Polakiem. 

(red.)
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Przez całe dekady i wieki Kielce były zapyziałą, parterową, niewyróżniającą się niczym 
z prowincjonalnego schematu osadą. Pod górującym wzgórzem, z którego plateau wieżyce 
pałacu biskupiego i ostry szpic sygnaturki katedry kłuły nieboskłon, kundliły się rachityczne 
chaty, lepianki, budy i trzymające się pionu na słowo honoru, ściany domostw plebsu.  

TeksT: Ryszard Biskup

M iasto istniało, to prawda, miało burg-
meistra, podpowiadającą raźnie 
i  ochotnie dygnitarzowi sowiecką 

radę, osiadłych nie wiadomo dlaczego i po co 
kilku przedsiębiorców liczących nie pieniądze, 
lecz oczekujących z miesiąca na miesiąc na ra-
dykalną odmianę podłego losu.
Nie ma co ukrywać, że ulokowane w  dolinie, 
otoczone ostępami jodłowych lasów święto-
krzyskiej puszczy miasto, śniło nerwowo swój 
sen o sławie. Wtedy niczym Cagliostro, niczym 
diabeł z  pudełka, pojawił się zapomnianej 
przez Boga i  cara guberni, architekt Franci-
szek Ksawery Kowalski. Absolwent lubelskich 
szkół średnich, asystent cenionego w  Warsza-
wie projektanta, Henryka Marconiego, znalazł 

w  Kielcach ziemię obiecaną, swoje Klondike. 
Architekt powołany na stanowisko głównego 
muratora guberni zaprojektował, nadzorował 
i  doprowadził do wybudowania kilkunastu 
śmiałych, nieznanych wcześniej na prowin-
cji, obiektów. Od rozbudowy placu bazarowe-
go w  samym centrum miasta, przez cerkiew 
Wozniesienską, popówkę przy ulicy Wesołej, 
hotelu i  teatru przy ulicy Sienkiewicza po bu-
dowę browaru Stumpfa, reprezentacyjnej sie-
dziby Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, 
po rozbudowę kościoła świętego Wojciecha, 
gruntowną restaurację katedry i  przebudowę 
reprezentacyjnego gmachu miasta czyli pała-
cu biskupów krakowskich. Ostatnią realizacją 
Franciszka Kowalskiego była budowa przytuł-

ku świętego Tomasza, kamienicy zniszczonej 
do fundamentów na początku lat siedemdzie-
siątych.
Nowe miasto wychynęło z  placu zaprojek-
towanego w  tzw. Nowej Dzielnicy. Olbrzymi, 
jak na ówczesne warunki teren, okalały dwu- 
i trzypiętrowe czynszówki, kamienice z nowo-
czesnymi na owe czasy lokalami handlowymi 
i usytuowane w północnej części hale targowe. 
Wymyślony i wyrysowany na kalkach przez ar-
chitektów projekt był spełnieniem ambitnych 
wizji. Kielce zmieniały przecież swoją funkcję 
i  rangę, rodziło się całkiem inne, niż w  po-
przednich latach, miasto. Projektantem hali 
targowej był być może ( a to wcale nie jest jed-
noznaczne i pewne) właśnie sam gubernialny 

Narodziny miasta
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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.

architekt. Nic nowego nie wymyślił, bo plany 
przekazane do realizacji Chaskielowi Landau, 
żydowskiemu wykonawcy z pobliskich Chęcin, 
wykazują czytelne założenia podobnych ma-
gistrackich budowli w  Końskich i  Warszawie. 
Tempo inwestycyjne musiało być piorunują-
ce, bo przecie ledwo rok od decyzji o budowie 
miejskiego targowiska, opiniotwórcza i poczyt-
na „Gazeta Kielecka” donosiła ze zrozumiałą 
satysfakcją: „Budujący się w  naszym mieście 
Bazar już do pierwszego piętra ma wyprowa-
dzone mury. Ciekawi mogą teraz się zapoznać 
z  planem wewnętrznym tej wielkiej budowli”. 
Dwa lata później ukazały się anonse o przygo-
towywanych licytacjach na wynajęcie kramów, 
jatek i  stancji mieszkalnych we wznoszonych 
halach. Pod koniec lat siedemdziesiątych po-
informowano mieszkańców miasta, że dochód 
z  wynajmu sklepów, jatek i  dwudziestu „nu-
merów na mieszkania” oscyluje w  granicach 
prawie trzech tysięcy rubli. Niezła sumka zwa-
żywszy, że to prawie dwie trzecie wpływów do 
budżetu miasta. 
A potem zaczął się niebywały boom inwesty-
cyjny. Narożną, przylegająca do hali targowej 
posesję zabudowała eklektyczną kamienicą 
Magdalena Stępińska. Kolejne domy, niczym 
grzyby po deszczu, wyrosły przy zachodniej 
pierzei placu Bazarowego. Piętrową kamienicę 
z  oficyną wybudował żydowski przedsiębior-
ca, Lejzor Piwko, ale szybko pozbył się domu, 
sprzedając kamienicę rodzinie Rajzman. Zelik 
Kestenberg też zwietrzył dobry interes, łożąc 
bez wahania na zabudowę kolejnej narożnej 

posesji. Na piętrach znalazły się czynszowe 
mieszkania, na parterze sklepy, składy, biura 
i  kancelaria sędziego pokoju. Okazałą kamie-
nicę narożną przy placu Bazarowym wybudo-
wał właściciel cegielni z podkieleckigo Zgórska, 
Szymon Rajzman. Nawiasem mówiąc, w  tym 
budynku doszło do bulwersującej całą spo-
łeczność Kielc zbrodni. Dokonanej nie przez 
polskich rzezimieszków, ale przez żołnierzy sta-
cjonującego w  Kielcach pułku piechoty. Kilku 
sołdatów przez wyłamanie drzwi wdarło się do 
mieszkania kapelana Johana Safrona. Odpra-
wiony przez duchownego służący pchnięciem 
noża zamordował posługacza cerkiewnego. 
Złoczyńca, ogarnięty paniką, usiłował zatrzeć 
ślady występku rozpalając ogień. Na nic się ten 
zabieg nie zdał, bo mieszkanie nie zajęło się po-
żogą, a zaalarmowani smugami gęstego dymu 
strażacy nie tylko stłumili szybko płomienie, 
ale natrafili na zmasakrowane zwłoki. Spraw-
ców bez trudu ujęto, osądzono i  skazano na 
karę katorgi. Wschodnią pierzeję placu Baza-
rowego zabudowywano zdecydowanie wolniej. 
Przez całe lata po tej stronie sterczała jedna, je-
dyna, narożna kamienica, wybudowana przez 
małżeństwo Izraela i  Salomeę Moszkowskich. 
W kolejnych latach przy placu Bazarowym wy-
budowano kilka, pokrytych na dachach blachą, 

kamienic. Na targi zjeżdżali wasągami, ber-
linkami i  zwykłymi chłopskimi furmankami 
licznie mieszkańcy z położonych pod Kielcami 
wiosek. Zgiełk, tumult, wrzawa i głośne krzyki 
sprzedających i kupujących irytowały nie tylko 
mieszkańców kamienic. Drażniły kielczan. Nie 
może więc dziwić negatywna opinia, jaką z wy-
raźnym obrzydzeniem przedstawiono w Gaze-
cie Kieleckiej: – „ W obecnej chwili utrzymanie 
targowiska, co tydzień setkami fur przepełnio-
nego, wśród eleganckich domów, obok szpita-
la wojskowego i  koszar, w  pobliżu probostwa 
i  cerkwi – pod względem czystości powietrza, 
wiele pozostawia do życzenia, ponieważ zgro-
madzenie wielu zwierząt wytwarza niezdrowe 
miazmaty – dlatego przeniesienie tego targu 
za miasto, ku Szydłówkowi, jest potrzeba pilna, 
a  pod względem sanitarnym, konieczna. Targ 
na Nowym Mieście i  tak będzie bardzo duży 
poprzez pozostawienie sprzedaży przedmio-
tów spożywczych, kramów z  towarem łokcio-
wym, szewców, garncarzy, siodlarzy, bednarzy, 
tandeciarzy, z zupełnym natomiast usunięciem 
zwierząt pociągowych. Dla porządku i zdrowe-
go powietrza w mieście skupionym podział taki 
jest od dawna pożądany”.
Co i z czasem, ale to już całkowicie inna histo-
ria, nastąpiło.
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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.

Spór Michała Kotańskiego, dyrektora 
Teatru im. Stefana Żeromskiego, 
a działającym w tej placówce NSZZ 

„Solidarność” został tymczasem zażegany. 
Strony obiecały, że wypracują w tej sprawie 
kompromis.
Przypomnijmy. Michał Kotański zabronił 
„swoim” aktorom występować poza 
macierzystą placówką. Pod koniec 
marca b.r. polecił podpisać w tej sprawie 
wszystkim aktorom stosowny dokument, 
umowę o zakazie „konkurencji” nazywany 
przez niektórych „lojalką”. Dyrektor 
uważa, że aktor, który w wolnym czasie 
chce brać udział w innym projekcie niż 
w macierzystej placówce, musi za każdym 
razem prosić o zezwolenie właśnie jego – 
szefa sceny.
Takie rozwiązanie oznacza, że np. 
z takim trudem budowany m.in. przez 
małżeństwo Bielińskich – Teatr TeTaTeT, 
oparty w znacznym stopniu o aktorów 
zatrudnionych w „Żeromskim” musi 
przerwać działalność. 
Jednak według związkowca, Artura Słabonia, 
te postanowienia dyrektora Kotańskiego są 
niezgodne z prawem. Podobne stanowisko 
po zapoznaniu się ze sprawą zajmuje 
Waldemar Bartosz, przewodniczący 
zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ 
„Solidarność”. Rozgorzał spór.
W końcu w maju br. strony spotkały się  
z Andrzejem Bętkowskim, marszałkiem 
Województwa Świętokrzyskiego 
i Magdaleną Kusztal, dyrektorem 

Z teatru

Departamentu Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego. Na 
spotkaniu był także Waldemar Bartosz. 
W rezultacie umowa o zakazie konkurencji 
została unieważniona. Natomiast w sprawie 
zezwoleń na pracę poza „Żeromskim”, 
które miałby udzielać dyrektor, mają się 
spotkać prawnicy reprezentujący dyrektora 
Kotańskiego i reprezentujący związek 
zawodowy. Te postanowienia mają zostać 
wpisane do regulaminu pracy w teatrze. 
Dotychczas nie doszło do tego spotkania.
Dyrektor Kotański jak dotychczas ujawnił 
potencje zręcznego gracza. Artur Słaboń 
nie ukrywa, że ten spór go bardzo 
zmęczył. Tym bardziej, że 14 jego kolegów 
i koleżanek aktorów z ich zespołu 
wystosowało pismo do marszałka, 
w którym odcinają się od działań związku 
i podtrzymują narrację dyrektora 
Kotańskiego. 
– A mnie chodzi tylko o jedno – o to, żeby 
w teatrze wszystko odbywało się zgodnie 
z prawem. Muszę nad tym czuwać. Taka jest 
rola związkowca. A to, czy ktoś chce z tego 
prawa, czy nie chce skorzystać, to już inne 
zagadnienie – dodał.
Nie wiadomo, jakie będą konsekwencje 
działalności Słabonia, jako związkowca w 

kontekście pracy aktorskiej w „Żeromskim”.
Podobnie, jak najbardziej zainteresowanych 
sprawą, czyli małżeństwa Bielińskich. 
Pozostaną aktorami „Żeromskiego”? 
I bez tego nie byli za często obsadzani, 
chociaż mają w Kielcach liczne grono 
swoich fanów, byli często za swoje kreacje 
nagradzani, chwaleni przez krytykę i mieli 
niezaprzeczalny wpływ na kształtowanie się 
historii kieleckiego teatru.
Wspomnijmy ponadto, że nie odbędzie się 
w tym sezonie teatralnym, ze względu na 
konsekwencje zjawisko zwanego pandemią, 
coroczny niezwykle popularny w Kielcach, 
zainicjowany przed laty przez poprzedniego 
dyrektora teatru śp. Piotra Szczerskiego, 
plebiscyt o „Dziką różę”. 
W ramach tej inicjatywy – przypomnijmy – 
fani teatru, dziennikarze i etc. głosują m.in. 
na ich zdaniem najlepszego aktora, reżysera 
i spektakl mijającego sezonu.
Dwie premiery planowane na wiosnę tego 
roku zrealizowane będą dopiero w grudniu, 
a koncert finałowy wieńczący sezon 
w sylwestra.
Natomiast już w te wakacje rozpocznie 
się długo planowany remont budynku 
w którym mieści się „Żeromski”. Przez kilka 
lat spektakle „Żeromskiego” będą grane 
na scenie w WDK w Kielcach.

PROMOCJA

Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie

PRENUMERATA  
Jak zamówić? Zgłoś tylko chęć otrzymywania.

Napisz: prenumerata@limap.pl, zadzwoń: +48 662 293 293

– A mnie chodzi tylko o jedno – o to, żeby w teatrze 
wszystko odbywało się zgodnie z prawem.

Artur Słaboń,  
związkowiec w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
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Michał Skoczek, czyli Żorż Ponimirski, twórca 
bloga Street Food Polska, oprowadza nas po 
kulinarnych Kielcach. W tym wydaniu 2 Ty-
godnika Kieleckiego rozmawia z Grzegorzem 
Romańskim, właścicielem  restauracji Monte 
- Carlo.

Restauracja Monte - Carlo to, nie licząc 
lokali społemowskich, najdłużej działająca 
nieprzerwanie restauracja w Kielcach?
Tak, otworzyliśmy restaurację w  lutym 2001 
roku. Przeżyliśmy trochę na tym rynku, wi-
dzieliśmy mody, zmiany, otwieranie i  zamy-
kanie różnych lokali. My trwamy. 

Trwacie, bo dobry produkt sam się obroni…
To prawda. Może na sali nie jest wykwintnie, 
ale z  drugiej strony większość klientów to 
wnętrze lubi, czuje się w nim swojsko po pro-
stu. Cenią sobie tę luźną atmosferę. Dla mnie 
ważne jest, żeby podać im dobre jedzenie, 
żeby było smacznie i czysto.

To może powiedz, skąd wzięła się nazwa lokalu, bo 
to ciekawa historia.
Po pierwsze z mojego zamiłowania do rajdów 
samochodowych. Najpierw jako dziennikarz 
je relacjonowałem, później sam amatorsko 
startowałem. Po drugie w  1975 i  1976 roku 
był Zlot Gwiaździsty do Monte Carlo z  War-
szawy i zawodnicy, jadąc z Warszawy, musieli 
pokonać ten właśnie odcinek kieleckiej uli-
cy, by dotrzeć do punktu kontrolnego. Mamy 
w lokalu pamiątkowe plakietki z tego okresu, 
można je zobaczyć na ścianie. 

Uwielbiam jeść u Ciebie pierogi. Chodzą plotki, 
że receptura jest autorstwa Twojej mamy i od 
początku pozostaje niezmieniona.
Mama słynęła z bardzo dobrej kuchni domo-
wej. Podczas studiów wielu moich kolegów 
wpadało do mnie na obiad i  nieważne, czy 
przyszło nas pięciu czy piętnastu, mama za-
wsze wszystkich nakarmiła. Te pierogi, co 
muszę podkreślić, lepione są ręcznie, nie uży-
wamy maszyny.

Dania z naszego regionu zajmują poczesne 
miejsce w Waszym menu. Lokal jest też na liście 

GrzeGorz romańsKi 
Miłośnik kuchni polskiej i regionalnej. Od prawie 20 lat 
współwłaściciel Restauracji MONTE-CARLO w Kielcach. 
Propagator holistycznego podejścia do życia i zdrowego 
odżywiania.

podmiotów należących do Świętokrzyskiego 
Dziedzictwa Kulinarnego.
Idea pojawiła się kilka lat po otwarciu, kiedy 
w  mieście modne były kuchnie europejskie. 
Natomiast wiele osób, które przejeżdżały 
przez Kielce i jadły u nas, pytały o miejscowe 
specjały. Bo umówmy się, pewne klasyki pol-
skiej kuchni można zjeść wszędzie, natomiast 
potrawy regionalne już nie. 

A skąd braliście przepisy na dania? To jakieś 
autorskie propozycje czy szukaliście inspiracji 
z zewnątrz?
Część przepisów jest mojej mamy, część pod-
syłali nasi przyjaciele, zaprzyjaźnieni sze-
fowie kuchni. Np. serwowane u nas  żeberko 
w  kapuście czy comber powstały właśnie 
w oparciu o te domowe przepisy.

Jesteście dwukrotnymi laureatami nagrody dla 
najlepszej restauracji z kuchnią regionalną, Wasza 
zalewajka, na którą podajemy przepis, również 
była wielokrotnie nagradzana.
Co mogę powiedzieć? Zapraszamy do nas. 
Spróbujcie osobiście.

„ROMA” Z.G. Romańscy

25-004 KIELCE 

ul. Paderewskiego 20, 

tel./ fax 34 316 40
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polecamy

Zalewajka świętokrzyska

SKŁADNIKI:
-ziemniaki
- barszcz biały (z własnej produkcji)
- cebula, czosnek
- kiełbasa wędzona lub biała
- boczek wędzony (wkładka)
- śmietana
- liść laurowy
- ziele angielskie
- sól, pieprz do smaku
- słonina do kraszenia
- kapelusze grzybów suszonych
- koper

Ziemniaki obieramy i kroimy w drob-
ną kostkę, następnie nastawiamy wodę 
dodając liść laurowy i ziele  angielskie. 
Pokrojone ziemniaki i suszone kapelu-
sze grzybów gotujemy do momentu gdy 
ziemniaki będą miękkie, następnie wrzu-
camy porcje kiełbasy i odrobinę boczku. 
Jeszcze chwile gotujemy. Na gotującą się 
zupę wlewamy barszcz biały a następnie 
śmietanę. Doprawiamy solą, pieprzem, 
czosnkiem do smaku. Następnie kroimy 
słoninę i cebulę, podsmażamy słoninę 
na rumiane skwarki i dodajemy cebulę. 
Wszystko razem podsmażamy na złoci-
sty kolor. Zalewajkę krasimy i posypuje-
my koperkiem. Podajemy z pieczywem 
regionalnym.

R E S T A U R A C J A
C A T E R I N G

I i III miejsce w konkursie
Wojewody Świętokrzyskiego

„Restauracja z Kuchnią Regionalną”
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Dyskont Modna Tania Odzież firmy Olatex In-
ternational znalazł swoje miejsce w budynku 
Becher Platinum przy alei IX Wieków Kielc 6. 
Wejście znajduje się od ulicy Cichej. 
Dyskont rozpoczął działalność w środę, 24 
czerwca już o godzinie 8 rano. Pozytywnie 
zaskoczył pierwszych kilkuset klientów zna-
komitą ofertą, pochodzącą od najlepszych 
światowych producentów i luksusowych pro-
jektantów – co ważne – w najniższych cenach 
w mieście. Oferta jest wyjątkowo szeroka, 
dla osób w każdym wieku i o każdym guście. 
W środę, w dniu otwarcia można było spotkać 
zarówno młodzież, która przede wszystkim 
zwracała uwagę na tzw. perełki niedostęp-
ne w galeriach handlowych, a także osoby 
w średnim i starszym wieku poszukujących 
bardzo dobrej jakości odzieży w korzystnych 
cenach. Modna Tania Odzież firmy Olatex In-
ternational w budynku Becher Platinum przy 
alei IX Wieków Kielc 6 to już czwarty, najwięk-
szy sklep tej marki w Kielcach.
– Istniejące już lokalizacje, przy ulicach Pie-
koszowskiej 37a, Czarnowskiej 7 oraz Semi-
naryjskiej 29a działają na tyle prężnie, że nie 
miałem żadnych wątpliwości, że kolejna, usy-
tuowana w tak dobrym miejscu, także okaże 
się sukcesem – mówi Grzegorz Michcik, wła-
ściciel sieci sklepów.
Na otwarciu w środę, 24 czerwca na klientów 
czekały atrakcyjne i cenne prezenty – między 
innymi 50-calowy telewizor plazmowy, odku-
rzacz iRobot, czajniki i gadżety oraz przede 
wszystkim ogromna ilość modnej odzieży, 
dodatków, galanterii, butów. Będziemy bacz-
nie przyglądać się poczynaniom sieci sklepów 
Modna Tania Odzież firmy Olatex Internatio-
nal.        (red.)

Znane marki po raz czwarty

Al. IX Wieków Kielc 6
(wejście od ul. Cichej)

tel. +48 535 113 182
e-mail: sklepy@olatex-international.pl

Dyskont Modna Tania Odzież

Jest jednym z największych importerów/
exporterów odzieży w Polsce. Posiada 
własną sortownię odzieży, co pozwa-
la wyselekcjonować najlepszej jakości 
produkty na rynku dla wymagających 
klientów z całej Polski. Pośród starannie 
wyselekcjonowanej odzieży znajdziemy 
najmodniejsze modele, największych 
światowych projektantów odzieży, a tak-
że wieczną klasykę i nieprzemijające fa-
sony.

Najlepsze światowe odzieżowe marki – Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, EA7, Hugo Boss, 
Ralph Lauren, Nike, Adidas i wiele, wiele innych. Aż 1200 metrów kwadratowych 
powierzchni. Dziesiątki tysięcy sztuk odzieży, butów, torebek i innych modnych 
dodatków. W Kielcach właśnie został otwarty największy dyskont z modną używaną 
odzieżą firmy Olatex International.
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Jak działa komora hiperbaryczna, która znajduje 
się w Centrum Terapii przy ul. Kaznowskiego?
To numer jeden na świecie, technologia 
roku 2020. Jedyna w  województwie święto-
krzyskim. Wprowadzamy do organizmu kil-
kanaście razy więcej tlenu niż oddychając 
normalnie, co ważne, pod najbardziej przyja-
znym ciśnieniem, czyli do 1,8 ATA. Dzięki te-
rapii hiperbarycznej odzyskamy zdrowie, siłę 
i młodość. Osiągamy rezultaty niemożliwe do 
osiągnięcia w medycynie konwencjonalnej.

Co się dzieje w organizmie podczas terapii 
hiperbarycznej?
Komora hiperbaryczna przyśpiesza rozwój 
komórek macierzystych, które są najważ-
niejszymi cząstkami ludzkiego organizmu. 
Komórki macierzyste to pierwotne, niewyspe-
cjalizowane  komórki, które mogą namnażać 
się oraz przekształcać w  wyspecjalizowane 
komórki, tworząc w ten sposób tkanki. W or-
ganizmie zadanie komórek macierzystych  to 
odbudowa komórek tkanek i narządów znisz-
czonych przez infekcje, choroby czy starość. 
Niestety osłabiony organizm ludzki (wynisz-
czony przez upływ czasu, choroby czy wpływ 
szkodliwych czynników cywilizacyjnych) re-
generuje swoje tkanki powoli. 
I można zmobilizować komórki macierzyste 
do szybszego namnażania się oraz działania?
Tak, przez dostarczenie tlenu hiperbarycznego. 
Dzięki temu procesy regeneracji w organizmie 
zachodzą o wiele szybciej i skuteczniej. Komórki 
macierzyste są od lat stosowane w medycynie 
w celu odbudowy lub zastąpienia uszkodzonych 
tkanek. Przeszczepia się je ze szpiku kostnego 
do miejsca potrzebującego odnowy. Ostatnio 
coraz częściej stosuje się komórki macierzyste 

Medyczny geniusz  
od lipca w Kielcach
Komora hiperbaryczna, w której stosuje się tlen pod wysokim ciśnieniem, to skuteczna 
terapia wspomagająca w przypadku wielu schorzeń. Dlaczego warto się jej poddać? 
Wyjaśnia Paula Malarz, fizjoterapeuta ze Szpitala Kieleckiego św. Aleksandra 
w rozmowie z Agnieszką Rogalską.

Paula Malarz 
fizjoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu, oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. Pracuje w Szpitalu Kieleckim św. Aleksandra 
przy ul. Kościuszki.
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z krwi pępowinowej i sznura pępowiny. Terapia 
tlenem hiperbarycznym jest  „operacją bez skal-
pela” – pomnaża i aktywuje komórki macierzy-
ste bez ingerencji chirurga.

Jakie są jej efekty?
Dzięki terapii hiperbarycznej w  organizmie 
następuje ośmiokrotny wzrost tych komórek, 
powodując regenerację całego organizmu. 
Jak już wspomniałam, przyjmuje się, iż dzię-
ki temu do naszej krwi dostaje się go kilka-

krotnie więcej (tzw. wyższa saturacja), niż 
z  normalnie wdychanego powietrza. Ma to 
ogromne znaczenie dla kondycji naszego ciała 
– nawet tych jego części, które nie są ukrwio-
ne. Tlen w podwyższonym stężeniu pobudza 
komórki do wzrostu i odnowy, w tym między 
innymi szpiku kostnego, naskórka czy naczyń 
krwionośnych. Działanie komory hiperba-
rycznej znalazło zastosowanie w dziesiątkach 
chorób i  dolegliwości właśnie dzięki „mocy” 
tlenu i jego przenikania do komórek ciała.

Na jakie schorzenia stosuje się komorę 
hiperbaryczną?
Pozytywna opinia środowiska lekarskiego na 
temat komory hiperbarycznej nie bierze się 
znikąd. Leczenie tlenem pod wysokim ciśnie-
niem jest pomocne, a nawet wskazane w wy-
padku wielu chorób, czy urazów.

Jakich najczęściej?
Zatrucie czadem, komora w tym wypadku na-
syca krew tlenem, co pomaga wyprzeć z orga-
nizmu szkodliwy tlenek czadu, w przypadku 
chorób o podłożu neurologicznym, takim jak 
Alzheimer, Parkinson, ADHD, czy jako terapię 
wspomagającą w przypadku autyzmu.

Wiem, że tlenoterapię poleca się również 
w wypadku trudno gojących się ran. 
Tak. Tlen pobudza komórki naszego ciała do 
wzrostu i  odbudowy, co może przyspieszyć 
gojenie w niektórych wypadkach. 

Na które ponadto schorzenia należy zwrócić 
uwagę?
Komorę stosuje się także podczas chorób au-
toimmunologicznych, w  przypadku nadci-
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śnienia, miażdżycy. Odżywianie organizmu 
tlenem sprawdza się także w leczeniu anemii, 
w ramach terapii cukrzycy, gdy dosięgnie nas 
martwica. To także jeden z  ważnych etapów 
po przebyciu przeszczepu, np. kończyny, gdy 
istnieje ryzyko odrzutu, ale także w przypad-
ku choroby dekompresyjnej, nagłego i niewy-
jaśnionego niedosłuchu. 

To prawda, że komora hiperbaryczna może ulżyć 
cierpiącym na migreny? 
Jak najbardziej. Tu wspomnę, że komora hi-
perbaryczna nazywana jest medycznym 
geniuszem zdrowszego i dłuższego życia. Tle-
noterapia jest stosowana nawet w przypadku 
otyłości.

Jak wygląda zabieg w komorze hiperbarycznej?
Komora ma szerokie zastosowanie, jednak 
przed podjęciem leczenia należy odbyć szcze-
gółowy wywiad, który pozwoli wykluczyć 
wszelkie przeciwwskazania. Długość zabiegu 
dostosowuje się do pacjenta i jego wymagań, 
w szczególności dotyczy to częstotliwości za-
biegów. Pojedynczy zabieg trwa około godzi-
ny. Pacjent do zabiegu musi zdjąć wszelkie 
ozdoby (kolczyki, bransoletki, zegarki itp.), 
w samej komorze przebywa się w lekkiej bie-
liźnie bawełnianej. Do zabiegu pacjent siedzi 
lub leży oraz otrzymuje maskę lub hełm, co 
umożliwia efektywne wdychanie czystego 
tlenu. Powtarzalność terapii zależna jest od 
decyzji lekarza. 

Istnieją przeciwwskazania?
Istnieje kilka okoliczności, które uniemoż-
liwiają skorzystanie z  tlenoterapii hiper-
barycznej. Przede wszystkim wykluczeni 
z takiego zabiegu są pacjenci, którzy przeszli 
niedawno operację w okolicach klatki piersio-
wej lub cierpią na chorobę płuc (np. rozedma 
lub zapalenie dróg oddechowych) czy mają 
gorączkę. Przeciwwskazaniem jest również 
ciąża (poza sytuacją zatrucia czadem), pa-
daczka oraz przebyty zabieg uszu. Ponadto 
w  trakcie samego zabiegu pacjent może od-
czuwać nieprzyjemne doznania, które można 
porównać z wrażeniami podczas podróży sa-
molotem, np. zatykanie uszu, ból głowy. 

Czyli nic strasznego…
Ważne są korzyści dla zdrowia. A te są ogrom-
ne.

CENTRUM TERAPII Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Kaznowskiego 5  

lok. U10 
25-636 Kielce

tel. +48 604 099 153, 41 336 95 99

e-mail: kontakt@limap.pl
www.centrumterapii.net

Korzyści z sesji  
terapii hiperbarycznej

l znaczący wzrost odporności organizmu
l wzmocnienie układu  

immunologicznego
l zwalczenie szkodliwych bakterii  

i wirusów
l leczenie ponad 70 chorób  

i dolegliwości organizmu

Zalecenia
l regeneracja organizmu – to naturalny 

sposób na zwiększenie wydolności 
organizmu nawet o 25 procent

l leczenie zaburzeń seksualnych  
– zaburzenia erekcji, obniżone libido, 

impotencja, lepsze ukrwienie  
wszystkich organów i narządów
l przewlekłe stany zapalne –  
tlen z łatwością przedostaje się  

do tkanek, redukując przewlekłe stany 
zapalne, zwyrodnienia stawów,  

reumatyzm
l intensywne odmładzanie – terapia 

hiperbaryczna stymuluje wzrost 
komórek macierzystych, które regenerują 

uszkodzone komórki
l złamania, zwichnięcia – niedotlenienie 

jest częstą przyczyną powikłań po 
złamaniach i urazach 
l gojenie się ran 

l dermatologia (leczenie łuszczycy,  
atopowego zapalenia skóry, trądziku 

i trądziku różowatego)

l ratunek dla serca - dostarcza tlenu 
chorym tkankom, przez co skutecznie 

zapobiega uszkodzeniom mięśnia 
serca i atakom serca

l stymuluje mózg – dla osób pracujących 
intensywnie umysłowo usprawnia 

pamięć

Terapia hiperbaryczna 
wzmacnia, leczy, 

zapobiega…
l zmniejsza bóle migrenowe

l zapobiega starzeniu się komórek
l pomaga w leczeniu depresji

l wzmacnia układ odpornościowy
l leczy Alzheimera

l pomaga w leczeniu niedokrwistości
l skutecznie pomaga przy zatruciach 

tlenkiem węgla i cyjankiem
l leczy niedrożność tętnic  

siatkówkowych
l ułatwia oddychanie astmatykom  

i alergikom
l likwiduje zmęczenie

l poprawia i wzmacnia wydolność  
fizyczną

l regeneruje organizm po zabiegach
l leczy martwicze infekcje

l pomaga przy poważnych urazach  
mózgu

l skuteczna w walce z demencją  
naczyniową

l wspomaga odchudzanie



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 egzekucyjne
Wraz z wygraniem sprawy sądowej, tj. wydaniem przez sąd korzystnego i długo 
oczekiwanego przez nas wyroku, otwiera się możliwość uzyskania od drugiej strony 
przysługującego nam świadczenia.

TeksT: Andrzej Krajewski

prawnik radzi

Postępowanie egzekucyjne to wszelkie 
czynności stron i  organów egzekucyj-
nych, które są podejmowane w  celu 

przymusowej realizacji świadczenia określo-
nego w  tytule egzekucyjnym. Postępowanie 
to zmierza do zaspokojenia wierzyciela, który 
dochodzi swojego roszczenia z majątku dłuż-
nika, niezależnie od woli tego dłużnika.

Zgodnie z  art. 758 k.p.c. sprawy egzekucyj-
ne należą do właściwości sądów rejonowych 
i działających przy tych sądach komorników. 
Bezwzględnym warunkiem dopuszczalno-
ści egzekucji, który stanowi podstawę całego 
postępowania egzekucyjnego jest posiadanie 
przez zainteresowaną osobę tytułu wykonaw-
czego. Zgodnie z art. 776 k.p.c. tytułem wyko-
nawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony 
w  klauzulę wykonalności, chyba że ustawa 
stanowi inaczej.

Przykładami tytułów egzekucyjnych są m.in. 
prawomocne orzeczenie sądu, orzeczenie 
sądu podlegające natychmiastowemu wyko-
naniu, czy też ugoda zawarta przed sądem. 

Wierzyciel zainteresowany skuteczną egze-
kucją z  majątku dłużnika winien zatem zło-
żyć w sądzie odpowiedni wniosek o nadanie 
orzeczeniu, (ugodzie sądowej) klauzuli wyko-
nalności.

Posiadając dokument stanowiący podstawę 
do kierowania sprawy do egzekucji, możemy 
skierować już do odpowiedniego komornika 
sądowego sporządzony przez nas wniosek 
egzekucyjny. Zgodnie z art. 895 § 1 k.p.c. egze-
kucja prowadzona według przepisów działu 
niniejszego należy do komornika sądu wła-
ściwości ogólnej dłużnika, przeciwko któremu 
toczy się postępowanie egzekucyjne, a w bra-
ku podstaw do jej oznaczenia - do komornika 
sądu właściwości ogólnej osoby zobowiązanej 
względem dłużnika. Gdy osoby takiej nie ma, 
egzekucja należy do komornika tego sądu, 
w  którego okręgu znajduje się przedmiot 
świadczenia lub prawa.

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje eg-
zekucji tj. egzekucja świadczeń pieniężnych, 
egzekucja świadczeń niepieniężnych oraz eg-
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PReNUMeRATA  
Jak zamówić? Zgłoś tylko chęć otrzymywania.

Napisz: prenumerata@limap.pl, zadzwoń: +48 662 293 293

zekucja w celu zniesienia współwłasności nie-
ruchomości w drodze sprzedaży publicznej.

Egzekucji świadczeń pieniężnych możemy 
żądać z  majątku dłużnika m. in.: z  posiada-
nych przez niego nieruchomości, z ruchomo-
ści, z uzyskiwanego wynagrodzenia za pracę 
bądź innego świadczenia, a  także z  innych 
praw majątkowych i  wierzytelności, które 
mogą mu przysługiwać. W tym celu możemy 
również zlecić komornikowi poszukiwanie 
majątku Dłużnika.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych może 
być zrealizowana m. in. poprzez odebranie 
przedmiotu świadczenia od dłużnika i wyda-
nie go wierzycielowi lub poprzez spełnienie 
świadczenia przez wierzyciela lub osobę trze-
cią na koszt dłużnika.

Pamiętajmy o możliwych sposobach egzeku-
cji przysługujących nam świadczeń od dłuż-
ników.
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KonrAd wilK 
Trener rozwoju, psycholog biznesu, kognitywista.
Prowadzi sesje indywidualne, szkolenia, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, mowy motywacyjne, pisze artykuły i książki.
Z pasją oddaje się praktyce jogi i medytacji zen, zdrowemu stylowi życia, wspina się po górach, przedziera po lasach, żegluje, nurkuje, biega maratony.

TeksT: Konrad Wilk

Kserokopiarka
Z tym mechanizmem spotykamy się rów-
nież w  pracy. Przyjmujemy postawę rodzi-
ca, dziecka lub rodzeństwa projektując na 
współpracowników, zwykle z  wzajemnością, 
znane nam postawy, cechy, strategie zacho-
wań. Zazwyczaj w pracy nie jest lekko, bo są 
wymagania, cele, budżety, naciski, oczekiwa-
nia, oceny, terminy. Rodzą one stres, który 
wyzwala w nas to, co znajduje się poza naszą 
świadomą kontrolą. Mamy wtedy tendencję 
do regresji, czyli właśnie cofania się do po-
staw, myśli, emocji i zachowań wyniesionych 
z  domu rodzinnego. Oczywiście można się 
z tego mechanizmu wyzwoli, pod warunkiem 
jednak, że uświadomimy sobie, że jesteśmy 
w czymś, z czego można wyjść, że to coś fak-
tycznie może nas ograniczać i że jest coś, do 
czego będzie nam się chciało zmierzać. Akt 
wyjścia jest niezbyt przyjemny, bo zmuszeni 
jesteśmy opuścić miejsce, które dobrze zna-
my, w  którym umiemy się poruszać, które, 
niezależnie od tego, jak bywa czasem trud-
ne, daje nam pozór poczucia bezpieczeństwa. 
Poza tą strefą rozciąga się rozległa przestrzeń 
własnego rozwoju.

Czysta kartka
Na co możemy liczyć na zewnątrz, poza 
tą sceną, na której do tej pory graliśmy 
swoje role? Istnieje szansa, że weźmiemy 
ster w  swoje ręce, uznamy swoją odpowie-
dzialność. Oto zadanie dla współczesnego 

menedżera, który jest świadom procesów 
grupowych, rozumie je i zarządza nimi. Wie, 
że od niego zależy to, czy pracownicy będą 
chcieli z nim pracować, że to on odpowiada 
za poziom ich motywacji i efektywności ich 
działań dla dobra organizacji. Zdaje też so-
bie sprawę z tego, jak istotne jest korzystanie 
z pomocy w rozwikływaniu pętli relacyjnych 
w  systemie, którego sam jest elementem. 
Jednym z  głównych celów organizacji jest 
wzrost efektywności, a  ten nie będzie miał 
miejsca tam, gdzie energia zespołu trawio-
na jest przez brak jasnych celów, wypalenie, 
eskalujące konflikty, pretensje, podejrzenia, 
rywalizacje, lęki i  obawy. Zdolność rozwią-
zywania problemów zespołu mają tylko jego 
członkowie, ale może nie udać im się tego do-
konać bez pomocy kogoś z zewnątrz, kto wie, 
jak działają automatyzmy ograniczających 
strategii, kto rozumie ich podłoże i  potrafi 
zarządzać dynamiką procesów grupowych. 
Ważne jest, by ta osoba umiała pracować 
z  samym liderem na poziomach głębszych 
niż te, do których jest przyzwyczajony 
w  przeżywaniu codzienności na poziomie 
swoich przekonań i  wyobrażeń. Jakie mogą 
pojawić się korzyści z  takiej pracy? Zespół 
świadomych siebie, spełniających się lu-
dzi, którzy w firmie mają poczucie wpływu, 
sprawczości, dla których organizacja jest nie 
tylko miejscem zarabiania pieniędzy. Dopie-
ro taka grupa może osiągać ponadprzeciętne 
wyniki i uzyskać status zespołu marzeń.

Co dzieje się, gdy zamiast świadomego 
czy intuicyjnego działania, mamy do 
czynienia z zachowaniami, które są bez-

wiedne, emocjonalne, mechaniczne? Modele 
relacyjne kształtujące nasze wychowanie 
w  okresie wczesnodziecięcym wytwarzają 
w nas kompleksowy zestaw skrótowych pro-
gramów, nieświadomych sposobów myślenia 
i odbierania informacji z otoczenia.

Wzorce relacyjne
Skorupki naszych wyobrażeń na temat sie-
bie, innych ludzi, związków, pieniędzy, szczę-
ścia, sukcesu i  tym podobnych, nasiąkają za 
młodu. W  dorosłym życiu nadal odtwarza-
my te automatyczne programy. Bezwiednie 
wpływamy na to, by stanowiły one należytą 
scenografię naszych relacji z innymi. Dopóki 
chcemy się chronić przed odpowiedzialno-
ścią za swoje życie gramy w  tę grę pozorów. 
Racjonalizujemy swoje zachowania, niemal 
na wszystko znajdujemy dla siebie wytłu-
maczenie. Naszym głównym motywem jest 
pozostanie w strefie osobistego komfortu. Nie 
jest to jednak tożsame z  tym, co nam służy. 
Podświadomie chodzi nam o to, by robić to, co 
jest nam znane. Potrzebujemy doświadczać 
emocji, jakie się w  nas zapisały w  dzieciń-
stwie. Wchodzimy w relacje z  ludźmi, którzy 
reagują podobnie jak ci, z którymi mieliśmy 
za młodu do czynienia. Tak zwane mechani-
zmy przeniesienia działają w nas z niezłom-
ną konsekwencją. 

Biurowy teatrzyk  
marionetek
We współczesnym biznesie od menadżera oczekuje się umiejętności 
efektywnego zarządzania sobą i pracownikami, umiejętności kreowania 
wyjątkowo wydajnych zespołów.
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w świecie sportu

PIĄTKI NA RYNKU SPORT CK

Jedyny tego typu turniej w Polsce, sce-
neria nigdzie indziej niespotykana, trzy 
dni z piłką nożną, 46 zespołów z całego 

województwa świętokrzyskiego, ale także 
spoza, w sumie ponad 400 zawodników 
z roczników: 2007, 2008, 2009, 2010 oraz 
2011-2012, ogromne emocje, masa uśmie-
chów. W Kielcach po raz drugi odbyła się 
II edycja turnieju piłkarskiego „Piątki na Rynku 
Sport CK”, organizowanego przez Stowarzy-
szenie Sport CK. 
Organizatorzy, Stowarzyszenie Sport CK, 
na każdym kroku podkreślali ogromną pomoc, 
którą stowarzyszenie otrzymało od Minister-
stwa Sportu, wiceminister sportu i zarazem 
poseł Anny Krupki, oraz Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 
z wicemarszałek Renatą Janik w roli głównej. 
Przy organizacji wydarzenia Stowarzysze-
nie Sport CK współpracowało w tym roku 
z Wojewódzkim Domem Kultury. – Ogromne 
podziękowania dla dyrektora instytucji Jaro-
sława Machnickiego. Wsparcie otrzymaliśmy 
ogromne – mówi Marcin Zychalski, prezes 
Stowarzyszenia Sport CK.
Tegoroczne zmagania honorowym patro-
natem objęli: Ministerstwo Sportu, Anna 
Krupka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sportu, Polski Związek Piłki Nożnej, Wojewoda 
Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świę-
tokrzyskiego, Starosta Kielecki, Prezydent 
Miasta Kielce. 
Patronat medialny objęły redakcje: Telewizja 
Świętokrzyska, TVP3 Kielce, 2 Tygodnik Kie-
lecki, Echo Dnia Świętokrzyskie oraz Radio 
Kielce. 
Organizatorów wsparła silna grupa kielec-
kich firm: Polska Sieć Handlowa Lewiatan, 
Stawecki Holding, RS ACTIVE, Decathlon 
Kielce, Centrum Terapii – fizjoterapia i terapia 
hiperbaryczna, Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., 
Becher Development, Rad-Bud, EkoBox S.A., 
Dafi, MK Broker Mateusz Kowalski, Cukier-
nia Świat Słodyczy, P.B.M. ELTOR S.A., PSB 
Mrówka Kielce, Wykonawca (www.wykonaw-
ca.net), Domos Hurtowe Centrum Dystrybu-
cji AGD, MSOS Kielce, Mosir Kielce.
– Warto docenić, iż wciąż są ludzie, którzy 
wspierają tego typu inicjatywy. Mogę tylko 
powiedzieć: dziękujemy! – podkreśla Marek 
Malarz, wiceprezes Stowarzyszenia Sport CK. 
Zwraca także uwagę, iż w tym roku, or-
ganizatorzy uzyskiwali pomoc praktycznie 
„ze wszystkich stron”. – Niespotykane. 
Nie było sprawy, czy kłopotu, którego ktoś 
nie pomógłby nam szybko rozwikłać. Prawie 
wszędzie spotykaliśmy się z przychylnością 
i ofertą natychmiastowej pomocy.  (red.)
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