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Bogdan Wenta, Kamil Suchański, Danuta Papaj, Marcin Różycki. Wówczas razem. Dzisiaj skonfliktowani. Niektórzy nawet ręki sobie nie podają…
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 na dobry początek
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lICZBa TyGoDNIa

7 / SPoJRZENIa
„Świat pędzi naprzód” – Świat, Polska

w oczach dr. Witolda Sokały.

14-15 / SPaCERKIEm Po mIEŚCIE
„Miasto pełne rzeźb”, 

czyli Ryszarda Biskupa 
wspomnienia sprzed lat.

PRomoCJa/REKlama

2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 22, 23, 24

CyTaT TyGoDNIa

oD REDaKToRa

„W imię prywatnej wojenki przewodniczącego Su-
chańskiego z prezydentem Wentą projekt in vitro 
upadł. Trójka radnych BiN chciała „dowalić We-
ncie”, a dowaliła kielczanom”.

Marcin Chłodnicki,  
w felietonie dla 2 tygodnika kieleckiego. Całość na stronie 8.
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30 – tysięcy. A nawet ponad. O tyle zmalała liczba mieszkańców Kielc 
w ciągu ostatnich 30 lat. Tylko w ubiegłym roku ubyło nas pół 
tysiąca. Obecnie jest nas niecałe 195 tysięcy.

Stan na 31 grudnia 2019 r.  
Źródło: Główny Urząd Statystyczny. Raport o ludności Polski.

Wieści z ostatniej sesji Rady Miasta (i poprzednich również) 
pokazały, jakiej jakości mamy samorząd. Większość 
osób, dzisiaj decydujących o Kielcach, charakteryzuje 
zaściankowość i małostkowy oportunizm. Rezygnacja ze 
stałych zasad moralnych lub przekonań dla osiągnięcia 
doraźnych korzyści, wybieranie zawsze tego, co jest 
w danej sytuacji korzystne – to jest codzienność wielu 
z tych „samorządowców”. 
Niektórzy radni, poproszeni o komentarz do ostatnich 
swych decyzji, w ogóle nie podjęli rękawicy. Fakt, co 
mieliby pisać? Byłem za, ale muszę głosować jak partia 
każe. A są też i tacy radni, którzy nawet za bardzo 
nie wiedzą o czym decydują. W ich postrzeganiu 
rzeczywistości dominują rozkazy z partyjnej centrali, 
prywatne wojenki, niechęć, urazy, własny interes, korzyść, 
kunktatorstwo, bardzo często brak wiedzy i umiejętności.
Jeden z radnych klubu Prawa i Sprawiedliwość otwarcie 
przyznaje, że sposób, w jaki zachował się Przewodniczący 
Rady Miasta w głosowaniu nad In vitro, dawałby podstawy 
do wniosku o odwołanie z funkcji. „Ale nie mamy lidera, 
który mógłby go zastąpić” – przyznał z rozbrajającą 
szczerością.
Referendum? Inny polityk PiS oznajmia „nie mamy obecnie 
kandydata, a i czas zły, biorąc pod uwagę warszawską 
przepychankę oraz zbliżający się okres jesienno – zimowy”. 
Efekt? Poczekają, by polityczną zadymę zrobić później. 
Dobro miasta? Nieistotne.
Myślę jednak, że jesteśmy sobie winni sami. Raz na jakiś 
czas mamy wpływ na to, kto decyduje o losach miasta, 
w którym żyjemy. I co wybraliśmy? Większość, dzisiaj 
rządzących w mieście, tzw. „nowych” obecnie pracujących 
w miejskich instytucjach, nie miała nigdy nic wspólnego 
z Kielcami, a i kompetencje nie zawsze są zgodne 
z zadaniami, z którymi obecnie się zmagają.
W kuluarach mówi się, że prezydent „za chwilę” 
zamierza przeprowadzić rewolucję. Ma ona dotyczyć 
wiceprezydentów, dyrektorów, szefów miejskich spółek. 
Jeśli będzie kierował się tylko i wyłącznie fachowością 
nowych osób, zdobędzie poklask, jeśli nie, to wiosną 
zacznie się pakować, z miasta wyjadą kolejni kielczanie, 
a i na studiowanie, czy inwestowanie w Kielcach zbyt wielu 
chętnych nie będzie. 

Marek Malarz



na skróty z Kielc

promocja

Już ponad 700 osób (a miejsc jest 
tylko 1000) wykazało się rozsądkiem 
i skorzystało z bezpłatnych badań 

profilaktycznych, mających na celu wczesne 
zdiagnozowanie Przewlekłej Choroby Nerek 
(PChN). To zadanie wyłonione w VI edycji 
Budżetu Obywatelskiego. Badania są 
realizowane we współpracy z kieleckim 
Centralnym Laboratorium Analityki Medycznej.  
Potrwają do października 2020 r., 
o ile wcześniej nie wyczerpie się limit miejsc. 
– Warto więc się pospieszyć i zagwarantować 
sobie miejsce. Informacji o terminach, 
dostępności miejsc, udziela Centralne 
Laboratorium Analityki Medycznej, 
ul. Daleka 5, nr tel. 41 369-21-35, od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 
do 16 – mówi Marek Malarz, koordynujący 
akcję z ramienia Stowarzyszenia Sport CK, 
organizatora badań.
Przewlekła Choroba Nerek (PChN), według 
definicji KDIGO 2012 (grono międzynarodowych 
specjalistów Kidney Disease Improving Global 
Outcome), to utrzymująca się ponad 3 miesiące 
nieprawidłowość budowy lub czynności nerki 
mające znaczenie dla zdrowia. 
Szacuje się, że dotyka ona nawet 600 milionów 
ludzi na całym świecie, w tym około 5 mln 
w Polsce. Z danych epidemiologicznych wynika, 
że w Polsce kilka milionów osób w ogóle nie 
wie, że cierpi na (PChN). Można uznać, że PChN 
to choroba cywilizacyjna. W początkowej, 

WAŻNEdo zApAmiętANiA

BADAJ I LECZ NERKI – RATUJ ŻYCIE 
STOWARZYSZENIE SPORT CK 

zaprasza na
bezpłatne badania profi laktyczne 

UWAGA
Voucher jest ważny od 1 czerwca 2020 roku do 31 października 2020 r.

Voucher upoważnia do bezpłatnych badań profi laktycznych 
– sód, potas, mocznik, kreatynina.

Limit miejsc ograniczony. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje o dostępności miejsc:
Centralne Laboratorium Analityki Medycznej, ul. Daleka 5, Kielce

tel. 41 369-21-35
poniedziałek - piątek: od 7.15 do 16.00

STOWARZYSZENIE

Organizator: Partnerzy: Patronat: Patronat medialny:
Centralne Laboratorium 
Analityki Medycznej, 
Anna Bądel

25-319 Kielce, ul. Daleka 5
Tel 41 369-21-35

Sfi nansowano ze środków Kieleckiego 
Budżetu Obywatelskiego 2020

Projekt: A Press

Kielce

ale nawet i w zaawansowanej fazie rozwoju 
choroby, może ona nie dawać żadnych 
wyraźnych objawów. W efekcie, blisko 90 proc. 
osób chorych na PChN nie zdaje sobie z tego 
sprawy. Zbyt późne wykrycie i zbyt późne 
podjęcie leczenia tej choroby grożą bardzo 
dotkliwymi konsekwencjami, wśród których są 
nie tylko uciążliwe dializy, lecz także potrzeba 
przeszczepu nerki i przedwczesna śmierć.
Nefrolodzy zwracają uwagę, że każdy człowiek, raz 
w roku, powinien wykonać badanie sodu, potasu 
mocznika i kreatyniny i, że osoby z grup ryzyka, 
czyli m.in. nadciśnieniowcy i cukrzycy, u których 
często występują choroby nerek, powinny być 
pod stałą kontrolą poradni nefrologicznej  
– 30 procent dializowanych to chorzy z cukrzycą, 
a 20 procent pacjentów poddawanych dializom 
ma nadciśnienie. Organizatorem akcji jest 
Stowarzyszenie Sport CK.
Zadanie do Budżetu Obywatelskiego zgłosił Jerzy 
Sobierajski, prezes Fundacji Dobro jest w Nas.
Partnerem jest Centralne Laboratorium 
Analityki Medycznej, ul. Daleka 5, Kielce. 
Ponadto akcję wspierają: Centrum Terapii – 
fizjoterapia i terapia hiperbaryczna oraz Wyższa 
Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych 
w Kielcach.
Patronat sprawują:
Prezydent Miasta Kielce, Polskie Towarzystwo 
Nefrologiczne, Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Z kolei patronat medialny objęły lokalne media, 
w tym 2 Tygodnik Kielecki.    (red.)

Przewlekła Choroba Nerek (PChN).
Już we wczesnych stadiach zwiększa około 
pięciokrotnie ryzyko miażdżycy i chorób serca. 

Nieleczona prowadzi do zatrucia organizmu przez 
toksyny, które uszkadzają prawie wszystkie narządy, 
co grozi bardzo dotkliwymi konsekwencjami, wśród 
których są nie tylko uciążliwe dializy, lecz także 
potrzeba przeszczepu nerki i przedwczesna śmierć.
Każdy człowiek, raz w  roku, powinien wykonać 
badanie ogólne moczu oraz mocznika i  kreatyniny 
we krwi.
Osoby z  grup ryzyka, czyli m.in. nadciśnieniowcy 
i  cukrzycy, ludzie z  chorobami nerek w  rodzinie 
oraz powyżej 65 roku życia, u których często 
występują choroby nerek, powinny być pod stałą 
kontrolą poradni nefrologicznej.
30 procent dializowanych to właśnie chorzy 
z cukrzycą.
20 procent pacjentów poddawanych dializom ma 
nadciśnienie. 

Objawy: szybkie męczenie się przy krótkotrwałym 
wysiłku (np. przy wchodzeniu po schodach, trudności 
z koncentracją, osłabiony apetyt, bezsenność, kurcze 
mięśni występujące w  nocy, obrzęk nóg i  twarzy, 
suchość i swędzenie skóry, częste oddawanie moczu 
(szczególnie w nocy), nadciśnienie tętnicze

Badania na PChN: pomiar ciśnienia (norma: 
skurczowe 120-129; rozkurczowe 80-84), badanie 
moczu – obecność albumin, oznaczenie stężenia 
kreatyniny we krwi (prawidłowy wynik eGFR>90)
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Oto kilka przykładów, przytoczonych przez Konfederację. 
l Monika Morawiecka (kuzynka premiera) – prezes PGE Baltica
l Jarosław Broda (mąż siostry premiera) – redaktor naczelny Polskiego Radia Wrocław ds. 

programowych
l Patrycja Kotecka (żona ministra Ziobro) – dyrektor w Link4
l Witold Ziobro (brat ministra Ziobro) – doradca prezesa Banku Pekao
l Antoni Duda (stryj prezydenta Dudy) – Rada Nadzorcza PKP Cargo
l Barbara Piotrowicz (córka Stanisława Piotrowicza) – prokurator w Prokuraturze Rejonowej 

w Krośnie
l Jan Maria Tomaszewski (brat cioteczny Jarosława Kaczyńskiego) – doradca zarządu TVP
l Konrad Tomaszewski (kuzyn Jarosława Kaczyńskiego) – szef Lasów Państwowych
l Nikodem Matusiak (syn posła PiS Grzegorza Matusiaka) - prezes spółki Inova z grupy KGHM
l Anna Cymańska (córka posła PiS Tadeusza Cymańskiego) - specjalistka w Energa Obrót Gdańsk
l Joanna Grykiel-Figielska (siostra poseł PiS Iwony Arent) - wiceprezes Przedsiębiorstwa Usług 

Portowych Rezerwa
l Bartosz Czarnecki (syn europosła PiS Ryszarda Czarneckiego) – młodszy specjalista w Polskiej 

Grupie Zbrojeniowej
l Emilia Hermaszewska (żona Ryszarda Czarneckiego) – rada nadzorcza Armatury Kraków oraz 

Elmen
l Beata Kuchcińska (młodsza siostra Marka Kuchcińskiego) - PFR Nieruchomości SA.
l Marcin Przyłębski (syn prezes TK Julii Przyłębskiej) - dyrektor w Banku Pekao, potem dyrektor 

w PZU 
l Sylwia Sobolewska (żona posła i szefa komitetu wykonawczego PiS Krzysztofa Sobolewskiego) 
- cztery rady nadzorcze oraz dyrektor w PKN Orlen

l Kacper Kamiński (syn ministra Mariusza Kamińskiego) - doradca delegowanego z Polski 
wicedyrektora w Banku Światowym

Źródło: https://www.facebook.com/KONFEDERACJA2019/posts/2395724247400838
Stan na 9 września 2020 r.

(oprac. red.)

zŁApANE W SiECi

„Nepotyzm, kumoterstwo, za rządów PiS najprężniej rozwijającym się programem jest „Rodzina 
na swoim”, zwykła bezczelność” – tak Konfederacja uderzyła w Zjednoczoną Prawicę. Opozycyjna 
partia stworzyła listę krewnych polityków partii rządzącej, którzy zajmują intratne stanowiska.

„W trakcie na-
szych poprzednich 
rządów w latach 
2005-2007 poszli-
śmy drogą eskper-
tów, ale problem 
był taki, że ich 
sposób myślenia 
o gospodarce był 
sprzeczny z tym co 
PiS ma w progra-
mie...”.

Radosław Fogiel,  
wicerzecznik PiS dla 

RMF FM
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okiem posłaPomimo wiadomości, które w  głównym 
nurcie zajmowały się tylko i  wyłącznie 
roszadami zwianymi z  rekonstrukcją 

rządu, w ubiegłym tygodniu media pobocznie 
wspomniały, że Parlament Europejski przegło-
sował rezolucję, dotyczącą kwestii związanych 
z  respektowaniem praworządności. Rezolucja 
rzekomo nie jest prawnie wiążąca. Większość 
obozu rządzącego nie rozpatruje jej zapisów 
jako realnego zagrożenia. Należy jednak pa-
miętać, że rezolucja ta w  treści swej oceniała 
dwa kraje członkowskie – Polskę i Węgry.
Trzeba zatem trzeźwo odejść od języka mediów 
propagandy, że „to rezolucja przeciw Polsce” 
i  przyjąć, że Unia Europejska zaczyna szerzej 
dopominać się respektowania podstawowych 
zasad członkostwa. Nie jesteśmy jedynym 
krajem, którego procesy rządzenia zaburzone 
zostały przez złe kierunki polityczne. Co naj-
ważniejsze, rezolucja w  zapisach charakter 
„przywołania do porządku”. Dostaliśmy zatem 
sygnał, co jest nie tak i co będzie należało po-
prawić. 
Dyskusja na sali parlamentu wyraźnie po-
kazała, że działania rządów Polski i  Węgier 
nie znajdują wielkiego poparcia. Za rezolucją 
zagłosowało 446 europosłów, przeciwko 178, 
natomiast 41 wstrzymało się od głosu. Można 
zapytać, co skłoniło UE do takiego głosowania. 

Ostrzeżenie z UE
ADAM CYRAŃSKI
(ur. 29 marca 1960 r.), kielczanin, lokalny przedsiębiorca, niezawodowy poseł na Sejm RP VIII kadencji. 
w sejmie zasiada w Komisji Obrony Narodowej, Infrastruktury oraz Łączności z Polakami za Granicą. 
Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego do spraw Budowy Drogi Ekspresowej S74.

Niesłuszne aresztowania, naruszanie zasad 
wolności słowa, wtargnięcia do domów bez 
uzasadnionych podstaw, czy chociażby niepo-
szanowanie równości wobec prawa. 
Treść rezolucji ma jeszcze jeden ważny dla 
nas aspekt. UE tworzy zręby mechanizmu, 
w wypadku, gdybyśmy nie zastosowali się do 
zaleceń rezolucji. Przymus wykonania dzia-
łań gwarantujących zaprzestanie działań nie-
pożądanych. Realnym zagrożeniem ma być 
pozbawienie nas funduszy unijnych. Sektory 
gospodarki rozwijające się dzięki temu, rolni-
cy i małe przedsiębiorstwa nie będą zachwyco-
ne rozwiązaniem przymusowym. Mechanizm 
najprawdopodobniej skutkował będzie odpo-
wiedzialnością na zasadzie solidarnej. Za kie-

runek, jaki obecnie mamy w  polityce stratę 
odnotują beneficjenci funduszy. 
Rezolucja jest pierwszym znaczącym sygna-
łem ostrzegawczym dla Polski i Węgier. 
Praworządność to dla Polaków skomplikowany 
temat. System demokracji oparty o  niezależne 
sądownictwo, wolność słowa i  równość obywa-
teli winien być gwarantem sprawiedliwości za-
wsze i dla każdego. W życiu jednak bywa różnie. 
Dotychczasowa polityka rządzących Polską, 
sprowadziła na nas uwagę naszych partnerów 
z UE. Ich głosy mówią nam, że „Tak źle u was 
jeszcze nie było”. Aby było lepiej, trzeba za-
cząć ich słuchać. Szczególnie, jeśli mówią nam 
prawdę. Bo zignorowanie ostrzeżenia może 
skończyć się źle. •

zdaniem senatora

Wrześniowe remanenty
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

Napisałem ten tekst w  bardzo niekom-
fortowym dla mnie czasie, bo siłą rze-
czy powinienem się odnieść do sytuacji, 

której finał będzie znany dopiero, gdy niniejszy 
numer 2 tygodnika kieleckiego wyjdzie z  dru-
karni, a ja muszę, póki co, teraz jeszcze „gdybać” 
i wróżyć. 
Zawirowania w Zjednoczonej Prawicy mogą do-
prowadzić do dużych zmian nie tylko na scenie 
politycznej, ale też do powstania rządu mniejszo-
ściowego lub nawet do wcześniejszych wyborów 
parlamentarnych. Obstawiam, że końcówka tego 
tygodnia okaże się jednak pozytywna i rozmo-
wy pomiędzy liderami Prawa i Sprawiedliwości, 
Solidarnej Polski i  Porozumienia ustabilizują 

scenę rządowo-polityczną. Choć jesteśmy rów-
nież przygotowani na inne warianty. 
Taki moment, by na nowo, biorąc pod uwagę 
proporcje koalicjantów, zdefiniować pryncypia 
i cele, a używając języka słusznie minionej epoki, 
by zapytać –„o co walczymy, dokąd zmierzamy?”, 
musiał przyjść. 
W tym trudnym dla Polski czasie, wzajemne rela-
cje, jak się wydawało, stabilnej, choć zbudowanej 
na kilku głosach, sejmowej większości, są decydu-
jące. Polacy, głosując w ostatnich 7 wyborach (na 
różnych szczeblach) wskazali w  większości na 
program i ludzi Prawa i Sprawiedliwości i to my 
głównie odpowiadamy za kształt dobrych zmian 
w naszym kraju. Jesteśmy liderem tego projektu, 

dlatego trudno się dziwić zdecydowanej posta-
wie władz naszego ugrupowania. Doceniamy na-
szych partnerów, ale oczekujemy uznania naszej 
pozycji w  Zjednoczonej Prawicy. To niezwykle 
ważne, by dawać Polakom pewność, że wspól-
ne działania służą minimalizowaniu wpływu 
pandemii koronawirusa, stabilizowaniu sytuacji 
zdrowotnej i gospodarczej oraz pozwalają na re-
alizację naszego autorskiego planu rozwoju na 
miarę dzisiejszych globalnych zawirowań. Tym 
bardziej, że u bram czekają nasi krajowi oponen-
ci, którzy, bez oglądania się na konsekwencje, prą 
do zdobycia władzy, mając solidne wsparcie za-
granicy, niekoniecznie tej propolskiej. 
Kolejny wrześniowy remanent dotyczy innego 
zgoła tematu. Byłem na sesji Rady Miasta Kiel-
ce, na której radni zdecydowali, by na razie nie 
fundować Kielczanom referendum w sprawie 
odwołania prezydenta Bogdana Wenty. I to jest 
słuszna decyzja biorąc pod uwagę, że owo refe-
rendum miałoby się odbyć na przełomie listopa-
da i grudnia. Bóg jeden raczy wiedzieć co wtedy 
będzie z COVIDEM. A drugi argument? To ważny 
czas dla przygotowania budżetu Kielc na 2021 
rok. Nie powinien być zdominowany kampanią 
referendalną i  kontynuowaniem sporu pomię-
dzy, do niedawna koalicjantami, czyli prezyden-
tem i przewodniczącym rady. •
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Świat wokół nas

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

Świat
Chiny, deklarując ustami ministra spraw 
zagranicznych Wang Yima powołanie do 

życia Globalnej Inicjatywy na rzecz Bezpie-
czeństwa Danych, uczyniły decydujący krok 
w kierunku podziału Internetu na odrębne czę-
ści „chińską” i  „amerykańską”. Obie będą mieć 
zapewne odmienne standardy techniczne, ale 
przede wszystkim odmienne cele i  standardy, 
jeśli chodzi o  bezpieczeństwo i  wolność użyt-
kowników. Równocześnie, wobec ubiegłotygo-
dniowego sygnału o możliwym życiu na Wenus, 
NASA rozważa „przekierowanie” na tę planetę 
jednej z przygotowywanych w najbliższym cza-
sie misji badawczych. Podpisała też z Europej-
ską Agencją Kosmiczną umowę na wykonanie 
statku kosmicznego do wspólnego projektu, 

który ma zbadać, jak zmienić kurs asteroidy 
kierującej się w stronę Ziemi.
W podręcznikach historii za kilkadziesiąt lat te 
fakty mogą mieć większe znaczenie, niż – zaj-
mujące dziś czołówki agencyjnych doniesień 
– wyborcze potyczki Trumpa i Bidena, sążniste 
komunikaty z kolejnego „unijnego szczytu bez 
przełomu”, zamieszki na Białorusi czy spory 
o Brexit…

Polska 
Fajnie było żartować, że norki spowodo-
wały większy kryzys w rządzącej koalicji, 

niż działania całej opozycji. Ale to nie o prawa 
zwierząt szło w awanturce między Kaczyńskim 
i  Ziobrą. Zdecydowanie bardziej: o  przyszłą 
władzę nad prawicą i nad krajem. Dziś, gdy to 

piszę, nie wiadomo jeszcze, kto wygra tę bójkę 
– choć gdybym miał się zakładać o flaszkę, ob-
stawiłbym, że część akolitów Ziobry zdradzi go 
ostatecznie tak, jak Gowina zdradzili niedawno 
jego ludzie, i wszystko znów rozejdzie się po ko-
ściach. Bo to jednak wciąż Kaczyński (częściowo 
rękami Morawieckiego) kontroluje konfitury, 
a w  ideowość partyjnych działaczy wierzę tak, 
jak w  skuteczność foliowej czapeczki przeciw 
promieniowaniu 5G.
Ale – i tak mało ważne, kto będzie trzymał ster 
tej tzw. „prawicy”. Bo dopóki ona rządzi, to Pol-
ska pozostanie krajem (na własną prośbę) zaco-
fanym i  peryferyjnym, ślepym wobec realnych 
wyzwań. Drenowanym z najlepszych umysłów, 
które skazuje na emigrację (faktyczną lub „we-
wnętrzną”). Mocnym głównie w gębie i wstają-
cym z kolan jedynie w zakłamanym przekazie 
TVPiS. Marnującym na bzdury czas „pauzy stra-
tegicznej” podarowany przez Opatrzność oraz 
kasę wyciśniętą z podatników. Z systemem edu-
kacji, preferującym religię i pseudohistoryczną 
propagandę, zamiast matematyki, logiki, nauk 
przyrodniczych, języków obcych i  ekonomii. Z 
dyplomacją i służbami specjalnymi obsadzony-
mi przez amatorów.
A świat wokół pędzi naprzód. Chcemy znów 
wpaść pod koła „parowozu dziejów”, jak w XVIII 
wieku? •

Świat pędzi naprzód
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okiem radnej

Przez siedem lat funkcjonował w  Pol-
sce rządowy program refundacji za-
biegów in vitro. Urodziło się z  niego 

ponad 22 tys. dzieciaków. Skuteczność pro-
gramu szacuje się na 30-40%. Jest to kosz-
towna procedura, ale nie ma metody, która 
przynosi lepsze efekty w  leczeniu bezpłod-
ności. Niestety rząd PiS stwierdził, że to 
metoda niemoralna i zaproponował Polkom 
i Polakom w zamian naprotechnologię. Pro-
gram kompleksowej ochrony zdrowia pro-
kreacyjnego do tej pory kosztował 46 mln zł 
i dał efekt w postaci 296 ciąż. Tak się kończy, 
kiedy wiedzę naukową i  zdrowy rozsądek 
zastępują zabobony i  fałszywie pojęta mo-
ralność.

Brak wsparcia rządowego w  refundację 
metody in vitro od kilku lat starają się re-
kompensować samorządy. To one biorą na 
siebie ciężar finansowania starań swoich 
mieszkańców o posiadanie dziecka. Podobny 
projekt pojawił się także w Kielcach, jeszcze 
w  poprzedniej kadencji. Jednak ówczesny 
prezydent i większość w RM była zbyt kon-
serwatywna, żeby uznać wyższość wiedzy 
medycznej nad swoje własne poglądy. W tej 
kadencji wydawało się, że w  końcu jest to 
możliwe. 11 radnych PiS, którzy metodę in 
vitro odrzucają na wstępie, nie mają w kie-
leckim samorządzie większości. Nie prze-
mawia do nich argument, że program ma 
ogromne poparcie społeczne, a badania 

wskazują, że korzystają z niego także gorliwi 
katolicy. 
Prace nad programem rozpoczęły się na 
początku tej kadencji. Były konsultowane 
ze wszystkimi radnymi, część z nich weszła 
w skład zespołu ds. opracowania programu. 
Po 1,5 roku intensywnej pracy projekt był 
gotowy i  został skierowany pod obrady 
rady miasta. I wtedy zaczęły się dziać rze-
czy dziwne i  pozornie niezrozumiałe. Na-
gle niektórzy radni podnieśli larum, że oni 
nie wiedzieli, że oni się ze wszystkim nie 
zgadzają i  że mają uwagi. To nic, że przez 
wiele miesięcy ich nie zgłaszali. Nagle pro-
blemem stał się zbyt młody wiek kobiety, 
nie takie oświadczenie i  w  ogóle to niedo-
puszczalne, że projekt ich zdaniem leżał kil-
ka miesięcy w szufladzie. I tak na drodze do 
wprowadzenia wsparcia dla mieszkańców 
starających się o  dziecko stanęły osobiste 
urazy i  fochy. Kwestia głosowania nad pro-
gramem z pewnością jeszcze wróci, ale nie-
smak pozostał. 
Kwestia in vitro jak w  soczewce pokazuje 
wszystkie problemy kieleckiego samorządu. 
Dobro miasta i  mieszkańców to dla niektó-
rych sprawa drugorzędna. •

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

Urazy, fochy, niesmak

okiem radnego

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.

Uchwała, która miała pomóc w leczeniu 
niepłodności metodą in vitro, prze-
padła głosami trójki radnych klubu 

Bezpartyjni i  Niezależni przewodniczącego 
Kamila Suchańskiego. Sam Suchański wstrzy-
mał się od głosu, tak jak jego małżonka, rad-
na i  klubowa koleżanka, Joanna Winiarska, 
zniknęła nagle z  obrad i  nie wzięła udziału 
w głosowaniu. 
Tym samym, zabrakło dosłownie jednego 
głosu, żeby „przeskoczyć” przeciwne głosy. 
Radni PiS, jako zdeklarowani przeciwnicy in 
vitro, mogą podziękować radnemu Suchań-
skiemu za uwalenie projektu. Czy podziękują 
mu pary czekające na leczenie tą najbardziej 
skuteczną metodą? Sądzę, że tak, przy najbliż-
szych wyborach. 
Dlaczego do tego doszło? Po pierwsze nikt 
nie spodziewał się takiego obrotu spra-
wy. Wiele borykających się z  problemem 
niepłodności par czekało z  nadzieją na tę 
uchwałę, praktycznie od kilku lat, kiedy jako 
radny zacząłem zabiegać o  takie wsparcie. 
W tej kadencji pojawiła na to szansa. Nieste-
ty, w imię prywatnej wojenki przewodniczą-
cego Suchańskiego z prezydentem Wentą, 
projekt in vitro upadł. Trójka radnych BiN 
chciała „dowalić Wencie”, a dowaliła kielcza-
nom.

Hipokryzja osiągnęła apogeum, kiedy zaczęły 
się tłumaczenia, że jednak są za projektem, 
ale z  poprawkami. Zastanawia w  tym to, że 
nie zgłosili na żadnym etapie żadnych popra-
wek. To jak to jest? Chcą poprawek, czy ich nie 
chcą? A może tylko mówią że chcą, by mieć 
uzasadnienie do zablokowania projektu? 
Niebywałym były sugestie przewodniczącego 
Suchańskiego, że projekt umożliwia naduży-
cia cwaniakom, parom homoseksualnym czy 
osobom spoza Kielc. Jakoś nie wyobrażam 
sobie, żeby ktokolwiek robił sobie zabieg, aby 
naciągnąć miasto. Wątek par jednopłciowych 
został wrzucony chyba po to żeby „odpalić” 
homofobów przeciw uchwale, bo przecież nie 
leczy się niepłodności w parach homoseksu-
alnych i  radny Suchański doskonale to wie. 

W końcu nie jest prawdą też to, że projekt był-
by kierowany dla kogoś innego niż kielczan. 
Zakładał, że kielczaninem trzeba być min. 
rok, ale jeśli ktoś nawet sprowadzi się tu po 
to, żeby założyć rodzinę, to tylko się cieszyć. 
Proces uchwałodawczy nie może zależeć od 
ego i  emocji, które targają jakimś radnym. 
Wkrótce wrócimy z  projektem i  będzie to 
szansa dla trójki z BiN, żeby faktycznie stanąć 
po stronie kielczan. Jednocześnie, jako pomy-
słodawca „in vitro dla Kielc”, chcę podzięko-
wać prezydentowi za wprowadzenie uchwały 
pod obrady, za współpracę  z radnym KO, PWK 
i za pomoc mojemu lewicowemu środowisku 
politycznemu. Podziękowania dla radnego 
Macieja Bursteina, który wbrew woli swojego 
klubu poparł projekt.  •

Dowalić Wencie
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PATRZĄC Z BOKU

Stare problemyNowe konflikty i  rozłamy w  obozie 
rządzącym niewątpliwie świadczą 
o  tym, że sezon ogórkowy w  polity-

ce już dawno za nami. W ostatnim czasie na 
tapetę trafił projekt nieformalnie określany 
jako Bezkarność+, Ma on znieść odpowiedzial-
ność karną osób, które naruszyły obowiązki 
służbowe w celu przeciwdziałania COVID-19. 
Jak wiadomo nic nie dzieje się przypadkiem, 
stąd też taki projekt też nie wziął się znikąd. 
Jak wszyscy pamiętamy, kilka miesięcy temu 
wierchuszka PiS uparła się, żeby przeprowa-
dzić wybory prezydenckie w  formie kore-
spondencyjnej i  wystawiono w  tym celu na 
strzał ministra Jacka Sasina, który jest twarzą 
zmarnowanych 70 mln zł. Partia w celu ochro-
ny swoich ludzi przed konsekwencjami pró-
bowała przepychać wspomniany wcześniej 
projekt. Tu też nastąpił słuszny, ale zapewne 
głównie taktyczny sprzeciw Solidarnej Polski 
i  będącego w  szorstkiej przyjaźni z  premie-
rem Mateuszem Morawieckim, Zbigniewa 
Ziobro.
Kolejną osią sporu stała się sprawa zakazu 
hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. Jaro-
sław Kaczyński, znany miłośnik futerkowców 
uznał, że to najlepszy moment, aby wpro-
wadzić ten skrajnie lewicowy projekt pod 

głosowanie i  sprawdzić przy okazji lojalność 
swoich posłów. Tu zrodził się kolejny problem 
dla prezesa Kaczyńskiego, bo znalazła się cał-
kiem spora grupa osób, które jednak myślą, 
przynajmniej w  tej sprawie, samodzielnie. 
Sama istota ustawy zakazującej hodowli zwie-
rząt futerkowych jest w swojej istocie głupia. 
Fakty są takie, że biznes po prostu przeniesie 
się do innych krajów, gdyż ustawa nie zaka-
zuje noszenia futer, lecz jedynie ich produk-
cja na terenie RP będzie niedozwolona. Mimo 
to, nawet Magdalena Ogórek nagle zdała so-
bie sprawę z  „krzywdy”, jaką wyrządza się 
zwierzętom i od tej pory ta miłośniczka futer 
z nich rezygnuje. Wygląda na to, że słusznie 
odczytała intencje Naczelnika Państwa i  nie 

daWid LEWicki
(ur. 1 lipca 1987 r. w Kielcach). Ukończył Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest magistrem 
politologii o specjalności samorządowej. Posiada także licencjat z logistyki. Wolnościowiec z przekonań. 
Wiceprezes partii KORWiN wchodzącej w skład Konfederacji. Szef partii w regionie świętokrzyskim. 

REKLAMA

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

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

tel. 41 336 95 99; +48 577 663 099

FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA

ZWIĘKSZ ODPORNOŚĆ, NIE DAJ SIĘ WIRUSOM

chce wylecieć z dobrze płatnej pracy w reży-
mowej telewizji.
Rząd pewnie jakoś przetrwa, gorzej może 
być z  urzędującym w  Kielcach prezyden-
tem, nad którym już jakiś czas temu zawisły 
czarne chmury. Póki co polityczny wyrok 
w  postaci referendum odwoławczego został 
oddalony w czasie, ale nie oznacza to, że na 
wiosnę temat nie wróci i Bogdan Wenta nie 
pożegna się ze stanowiskiem. Chrapka PiS-
-u na władzę w mieście wojewódzkim jest na 
pewno spora, szkoda tylko, że taka zmiana 
dla Kielc oznaczałaby w dużym stopniu po-
wrót do sprawdzonych i  raczej niechlubnie 
wspominanych lat rządów prezydenta Lu-
bawskiego. •
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PRENUMERATA
Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie

Napisz: kontakt@limap.pl 
Zadzwoń: +48 662 293 293
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WARTO WIEDZIEĆ

Za niespełna miesiąc – jesienią – 
Studencka Wiosna Kulturalna 
Juwenalia 2020 oraz imprezy 

z nią związane. Nie wszystkie uprzednio 
zaplanowane się odbędą. Samorząd studencki 
informuje, że:
Zaplanowany na 21 października
Juwenaliowy Wieczór STAND-UPOWY,
ze względu na specyfikę obiektów
zamkniętych (w tym przypadku hala)
i zagrożenie wynikające z obecnej sytuacji
epidemiologicznej, zostaje ODWOŁANY. 
Zwrotu biletów będzie można dokonać 
w Klubie ,,Pod krechą” do 18 października, od 
wtorku do piątku, w godzinach 11.00-16.00. 
W przypadku zwrotu biletu zakupionego drogą 
elektroniczną jego zwrot będzie realizowany 
za pośrednictwem portalu www.biletomat.pl;
Zaplanowany na 22 października
Juwenaliowy Festiwal HIP-HOP, nie
zostaje odwołany i ODBĘDZIE SIĘ, tak
jak pierwotnie zakładano, w Amfiteatrze 
Kadzielnia. Skład artystyczny imprezy nie 
ulega zmianie. WSZYSTKIE ZAKUPIONE 
WCZEŚNIEJ  BILETY  NA TEN KONCERT 
ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ!
Jeżeli ktokolwiek chciałby zwrócić bilet na 
ten koncert może to uczynić w Klubie ,,Pod 
krechą” do dnia 04 października, od wtorku do 
piątku, w godzinach 11.00-16.00.

 (red.)

Dziecięca Politechnika Świętokrzyska 
przygotowuje się do inauguracji roku 
akademickiego. 

Spotkanie organizacyjne dla RODZICÓW 
studentów IV semestru odbędzie się 
2 października br. o godz. 17:00 w Auli Głównej 
Politechniki Świętokrzyskiej. Uwaga! Rodzic 
przychodzi bez dziecka.
Oprócz omówienia wszelkich kwestii 
organizacyjnych przed rozpoczęciem 
IV semestru zimowego 2020/2021 zostaną 
rodzicom wydane wyprawki dla Małych 
Studentów.
Organizatorzy podkreślają, że bardzo zależy 
im na obecności rodziców, m.in. po to by mogli 
omówić i rozwiać wątpliwości dotyczące 
realizacji zajęć DPŚk w tym „szczególnym 
czasie”.
Proszą, by pamiętać o maseczkach 
ochronnych, bez których nie jest możliwe 
wejście na Uczelnię – płyn dezynfekcyjny 
znajduje się przy wejściu na aulę.     (red.)

SUKCESY

Po długiej przerwie studenci Politechniki 
Świętokrzyskiej wrócili do sportowej 
rywalizacji i wzięli udział w Akademickich 
Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce 
w Łodzi. Przywieźli grad medali.
– Młodzi sportowcy sprawili nam dużą 
niespodziankę zdobywając łącznie aż 8 medali 
– 3 w klasyfikacji generalnej mistrzostw 
oraz 5 w kategorii uczelni technicznych 
– powiedział Marek Kalwat, trener sekcji 
lekkoatletycznej.
Najlepszym zawodnikiem reprezentacji 
Politechniki okazał się Aleksandr Pylypchuk, 
student WZiMK, który zdobył aż 4 medale: 
srebrny medal w skoku w dal z wynikiem 

Z KIELECKIEGO MARSA

Zwycięzcą szóstej edycji międzynarodo-
wych zawodów robotów marsjańskich 
ERC Space and Robotics Event został 

zespół ERIG e.V z Niemiec. Tuż za nim na po-
dium znalazła się czeska RoverOva, a brązowy 
medal przypadł w udziale – po raz pierwszy 
w historii ERC – dwóm drużynom: DJS Anta-
riksh z  Indii oraz Robocol z  Kolumbii. W  te-
gorocznym finale zawodów rywalizowało ze 
sobą 26 zespołów z 14 krajów świata.
Szósta edycja zawodów ERC odbyła się w zu-
pełnie nowej, hybrydowej formule. Uczestnicy 
łącząc się ze swoich krajów, zdalnie sterowali 
robotem, poruszającym się po największym 
sztucznym torze marsjańskim na świecie, 
usypanym w Kielcach. Drużyny wzięły udział 
w dwóch konkurencjach terenowych, odzwier-
ciedlających zadania wykonywane przez łazi-
ki na powierzchni Marsa. 
W tym roku po raz pierwszy zostały przy-
znane dodatkowe nagrody i  wyróżnienia. Za 
najbardziej autonomiczny przejazd po torze 

marsjańskim, w ramach konkurencji Naviga-
tion & Science Task, wyróżniona została Rove-
rOva z Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, 
zeszłoroczny brązowy medalista ERC. Naj-
dokładniejszą mapę geologiczną MarsYardu 
przygotowali reprezentanci Kolumbii, a za naj-
lepszy naukowy plan misji nagrodzono zespół 
DJS Antariksh z Indii.
Jurorzy docenili także umiejętności zawodni-
ków z  Wielkiej Brytanii, którzy wykazali się 
największą zręcznością w zadaniu Maintenan-
ce Task, symulującym zdalną naprawę reaktora. 
Dodatkowo partner ERC 2020, firma Mathworks, 
przyznała SKA Robotics z  Politechniki War-
szawskiej nagrodę specjalną za najlepsze wy-
korzystanie swojej platformy do wykonywania 
zaawansowanych obliczeń naukowych i  sy-
mulacji komputerowych. Wyróżnione podczas 
oficjalnej Ceremonii Zamknięcia drużyny za-
siliły w ten sposób grono laureatów ERC 2020, 
dołączając do laureatów nagrody Best Design 
Award, ogłoszonych w sierpniu br.       (red.)

7.24 m w klasyfikacji generalnej oraz zloty 
w klasyfikacji Uczelni Technicznych, brązowy 
w trójskoku w kategorii generalnej z wynikiem 
14.71 m i srebrny w klasyfikacji Uczelni 
Technicznych. 
Dwa medale zdobył Aleksander Podsiadło, 
student WEAiI w skoku wzwyż – 192 cm, 
brązowy medal w klasyfikacji generalnej 
i srebrny w kategorii Uczelni Technicznych.
Dwa brązowe medale zdobyły zawodniczki 
w kategorii Uczelni Technicznych – w rzucie 
oszczepem Paulina Borowska, studentka 
WBiA i w pchnięciu kulą Natalia Banaśkiewicz, 
także studentka WBiA. 

(red.)
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TeksT: Ryszard Biskup

Rysiek Miernik, zatrudniony na stano-
wisku kierownika wydziału do spraw 
kultury był zawsze, a szczególnie wte-

dy – we wrześniu i październiku – przez kil-
ka długich tygodni, najlepszym przyjacielem 
wszystkich miejscowych artystów. Od akto-
rów poprzez muzyków, grafików, tancerzy, 
chudych i  ubogich tak bardzo, że myszy ko-
ścielne mogły zostać z powodzeniem uznane 
za bogaczy, literatów, po rzeźbiarzy, malarzy 
i  performersów. Tych ostatnich, co prawda, 
w mieście nad Silnicą zbyt wielu wówczas nie 
było, ale to drobny, nie zaprzątający uwagi 
szczegół. Zawsze jakiś boży szaleniec z pomy-
słem na happening pojawiał się zwykle w biu-

rze magistrackim, na drugim piętrze ratusza. 
Nie z gotowym dziełem, bo gdzie tam znowu, 
ale najczęściej tylko i  wyłącznie z  mglistą 
koncepcją. Jakimś szalonym, nie sprecyzowa-
nym pomysłem, absolutnie nie do realizacji. 
Za to z  iskrą w  oku, z  natchnieniem, wizją. 
Zwykle nic z  tego abstrakcyjnego zrywu nie 
wynikało, bo nie mogło. Ale zawsze można 
było ze spokojem powiedzieć, że środowisko 
artystyczne posiada drzwi do ulotnej sławy, 
nie lekko uchylone, ale rozwarte niczym wro-
ta do stodoły. Na całą szerokość. 
Rysiek był nie tylko pisarzem, lokalnym po-
etą, ale i  niespełnionym, tak do końca, rzeź-
biarzem. Artystą znaczącym, popularnym, 

powszechnie szanowanym, a  na dodatek ce-
nionym przez zwierzchnią władzę. Z tej racji 
przy biurkach, w  wiecznie zakopconych dy-
mem z podłych papierosów „klubowych” albo 
„ekstra mocnych”, w  pokoju numer 240 ma-
gistratu, zapadały ważkie dla artystycznego 
świata kieleckiej prowincji decyzje. 
W tym pokoju wymyślono, że miasto zostanie 
– może z  wolna, ale jednak konsekwentnie 
–wzbogacone polską rzeźbą plenerową. Z ka-
mienia, drewna, marmuru, sjenitu, kamionki, 
metalu, granitu. Z  początku dzieła mistrzów 
dłuta po prostu kupowano wprost z pracow-
ni. Do Warszawy, Krakowa, Zakopanego wy-
jeżdżała w  delegacje ekipa. Oglądała dzieła, 

Świętokrzyskie Dni Kultury, każdego roku lat siedemdziesiątych, mocno wpisywały się 
w kulturalny kalendarz Kielc. W zgodzie z poetyką tamtych lat, w mieście pojawiały 
się stosowne plakaty i afisze, rozwieszano bannery, organizowano festyny, koncerty, 
imprezy, korowody i co tam jeszcze w urzędniczej duszy decydentów zagrało. 

spacerkiem po mieście

Macierzyństwo. Rzeźba Henryk Burzca z Zakopanego.Tors wojownika. Rzeźba Jozefa Opala z Męczennicy pod Opatowem.

Miasto pełne rzeźb 
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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.

składała artystom, przyjmowaną zwykle 
ze zrozumieniem, ofertę. W  miejscach, któ-
re znowu komisyjnie, ze smakiem i  gustem 
przez fachowców od tak zwanej architektu-
ry przestrzennej wybrano, ustawiano potem 
na kamiennych postumentach to, co zostało 
przez urzędników za ciężki grosz zakupione. 
Ludność miejscowa nazywała abstrak-
cje pojawiające się na skwerach i  placach, 
w przestrzeni między blokami osiedli miesz-
kaniowych, w parkach, po prostu pomnikami. 
W Kielcach pojawiły się prace Stanisława Ku-
lona, Grażyny Roman, Ryszarda Wojciechow-
skiego, Henryka Burzca, Władysława Hasiora 
i wielu innych – również lokalnych – artystów. 
Moduł pozyskiwania reprezentacyjnych dla 
środowiska dzieł, z czasem zmieniony został 
na bardziej twórczy. Miasto stało się organi-
zatorem otwartych plenerów, artyści zjeżdżali 
do Kielc i na miejscu zmagali się z oporną ma-
terią. W takiej sytuacji nie obyło się bez, jakby 
to oględnie powiedzieć, epizodów związanych 
z  trudami ciężkiej pracy. Incydentów, które 
z powodzeniem wpisać można w miejskie le-
gendy. 
Znakomitego konceptualistę, Jurka Fron-
czyka na przykład, zatrudnił w kwietniu, na 
państwowej posadzie, w  kierowanej przez 
siebie fabryce, popularny w  latach siedem-
dziesiątych dyrektor, Tadeusz Kucharzyk. 

Artysta przez długie tygodnie przychodził co-
dziennie do fabryki, chodził niespiesznie po 
wydziałach, dyskutował z  ludźmi, opowiadał 
o  trudzie i  męce tworzenia. Z  odpadów, sta-
lowych elementów, fragmentów konstrukcji, 
szykował na wrzesień instalację „Gest cza-
su”. Chodził, chodził, ocierał pot z  czoła, spa-
wał i  odcinał rury, wytłoki, tworzył. Dzień 
po dniu, przez całe, opłacane wcale nie mało, 
z  zakładowego budżetu, miesiące. Jesienią 
wreszcie wszystko było gotowe i  do fabryki 
zjechała komisja, by powstałe w  znoju dzie-
ło zaakceptować. Artystów zadziwiło, że na 
miejscu zastali ustawione obok siebie dwie 
identyczne instalacje. Bliźniacze dzieło, ku 
rozpaczy twórcy oryginału, przez noc po-
spawali palnikami sami robotnicy fabryki. 
Popadającemu w  depresję twórczą Jurkowi, 
dobrotliwie wytłumaczono, że w  taki akurat 
sposób zmaterializowało się hasło z  wywie-
szonego obok bramy fabryki pomp w  Biało-
gonie propagandowego hasła. Na czerwonym 
płótnie stało przecież jak byk: Niech żyje so-
jusz świata pracy z kulturą i sztuką! 

Gutek Hadyna, młody nieopierzony jeszcze 
artysta z  Woli Grójeckiej, pracował między 
blokami osiedla na Czarnowie. Przez kilka 
godzin dziennie pneumatycznym, podłączo-
nym do kompresora młotem, tłukł w  bryłę 
bolechowickiego marmuru. Materializowała 
się kielecka legenda o gwarku, który na zbo-
czu Karczówki miał odnaleźć grudy galeny. 
Na placyku powstawała kompozycja nazwa-
na przez twórcę Hilary Mala. Huk maszyny, 
upór rzeźbiarza, który dzień w dzień bił mło-
tem w kamień zaciekawił kilku mieszkańców. 
Podeszli więc do rusztowania i  grzecznie 
spytali, co też tu gość wyprawia. A kuję – od-
powiedział zgodnie z prawdą Gutek. A co? – 
dociekali. A rzeźbę – wzruszył ramionami. 
A na co? – rzucili kolejne pytanie. A żeby 
było ładniej – odparł. A za ile? – drążyli. A za 
osiemdziesiąt tysięcy złotych – przyznał się 
artysta. O kurwa! – zdziwili się wysokością 
kosmicznej dla nich kwoty. – Panie, za takie 
pieniądze to my by ten kamień rozpieprzy-
li w drobny żwir! – zadeklarowali na koniec 
konwersacji.

REKLAMA

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

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

tel. 41 336 95 99; +48 577 663 099

FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA
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TeksT: Krzysztof Sowiński

Już wiemy, że pandemii nie ma, ale też 
wiemy, że gdyby nawet się taka zdarzyła 
- to procedury zaaplikowane nam przez 

rząd pod dyktando skorumpowanej WHO 
nie uratowałaby zbyt wielu z nas. „Państwo”, 
rząd, ale i  jego opozycja na naszych oczach, 
w  ciągu kilku miesięcy - wszyscy utracili 
wiarygodność.
Najgorsze, że część egzekucji absurdalnych 
„antypandemicznych” przepisów rząd scedo-
wał m.in. na dyrektorów placówek edukacyj-
nych. Co chwila któryś z nich „wykazuje się” 
i nie tylko w Kielcach, każe dzieciom chodzić 
w  szkole kilka godzin w  patagenorodnych 
maseczkach, nie pozwala zjeść drugiego 
śniadania, odsyła całe klasy na kwarantan-
nę, tylko z tego powodu, że któryś z uczniów 
złapał katar, a fałszywy test wykazał u takie-
go „zakażenie”. To nic, że prawie nikt nie jest 
poważnie chory, na co wskazują raporty sa-
nepidu. Jak za starej „komuny” – im bardziej 
oficjalna narracja sprzeczna jest z rzeczywi-
stością, tym gorzej dla… rzeczywistości… 
Paranoja nieprzerwanie trwa. Manipulacja 
na „zakażonych” ma się świetnie! Kiedyś 
mawiano opisując taką sytuację istny „dom 
wariatów”!
Po ten sam motyw „domu wariatów” sięgnęli 
twórcy spektaklu, którego kielecką premierę 
mogliśmy właśnie obejrzeć i usłyszeć w KCK.
Na widowni, nie tylko na scenie KCK, też dom 
wariatów! Można usiąść tylko na co drugim 

Opera  
w „domu wariatów”
Kiedyś w totalitarnym ZSRR ukuto pojęcie bezobjawowej schizofrenii. „Chorowali” 
na nią przeciwnicy reżimu, gnijąc, zamiast w łagrach, bez nawet kłamliwej rozprawy, 
w „psychiatrykach”. Wychodzi na to, że według tego wzoru teraz „napisano” aplikację 
narzędzie o nazwie bezobjawowa pandemia. Czy na scenie tancerze z Kieleckiego Teatru 
Tańca symbolizują to, co już się teraz dzieje w świecie rzeczywistym?

fotelu, zachowując tzw. dystans społeczny. To 
nic, że i tak musimy przejść „twarzą w twarz” 
z  innymi, żeby zająć swoje miejsce. Zawsze 
w ramach procedur walki z „pandemią” moż-
na jeszcze dodatkowo wygiąć swoje ciało 
w drugą stronę, zaobserwowałem też nowa-
torską technikę – niektórzy wstrzymują na 
tę chwilę oddech. To nic.
Rozpoczyna się spektakl. Na scenie rzędy 
szpitalnych łóżek, na nich „miotające” się 
osoby (w tych rolach tancerze Kieleckiego 
Teatru Tańca) w  kaftanach z  długi rękawa-
mi zawiązanymi na plecach. Kiedyś w  tota-
litarnym ZSRR ukuto pojęcie bezobjawowej 
schizofrenii. „chorowali” na nią przeciwnicy 
reżimu, gnijąc zamiast w łagrach bez rozpra-
wy w  „psychiatrykach”. Wychodzi na to, że 
według tego wzoru teraz „napisano” aplika-
cję-narzędzie o nazwie bezobjawowa pande-
mia. Czy ci tancerze symbolizują to co już się 
dzieje teraz w świecie rzeczywistym?
„Chorymi”, „zakuci” w  maseczki, opiekują 
się pielęgniarze (w tej roli grupa taneczna 
seniorów z  Kieleckiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku „Ponad Czasem”) – poprawią 
węzły, pogłaszczą po głowach zbuntowanych 
„wariatów”, którym być może do głowy przy-
szła myśl - „sprawdzam” zgodność oficjalnej 
narracji z logiką i rzeczywistością! A przecież 
dziś dociekanie sensu, to zbrodnicze działa-
nie, etykietowane przez main stream styg-
matem „spiskowca”.

Z kieleckich akcentów mamy na scenie jesz-
cze orkiestrę Filharmonii Świętokrzyskiej 
oraz Chór Kameralny „Fermata”.
Spektakl ma tytuł „Pożegnanie Króla: Ver-
di”. Jest „produkowany” w  ramach progra-
mu PRZESTRZENIE SZTUKI (inicjatywa pod 
auspicjami MKDN), który koordynuje w  na-
szym województwie Kielecki Teatr Tańca. 
„Przestrzenie Sztuki” powstają w  Katowi-
cach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, 
Rzeszowie i  Zielonej Górze. Ideą przedsię-
wzięcia jest łączenie różnych środowisk ar-
tystycznych – w tym m.in. tzw. zawodowych, 
jak i amatorskich.
Na scenie rozbrzmiewa kolaż najsłynniej-
szych arii Verdiego, w  znakomitych inter-
pretacjach znanych śpiewaków operowych: 
Jerzego Artysza, Igi Caban, Renaty Dobosz, 
Anity Maszczyk). Gratka dla koneserów ga-
tunku! W rolę Błazna wcielił się na dokładkę 
Wojciech Malajkat.
Autorem spektaklu zatytułowanego „Poże-
gnanie Króla: Verdi” jest Michał Znaniecki, 
zainspirował go „Król Lear” Szekspira i mu-
zyka Giuseppe Verdiego. I już prawie myśla-
łem, że reżyser dokonał głębszego wglądu 
w  aktualną nie tylko polską rzeczywistość 
i  jako pierwszy dał temu artystyczny wy-
raz. Chyba się jednak pomyliłem (to się na-
zywa zdaje się nadinterpretacja o której tak 
uczenie mówił m.in. Umberto Eco) – reżyser 
bowiem na pospektaklowy bankiet przybył 
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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.

w obowiązkowej maseczce – symbolu współ-
czesnej tresury społecznej. A może zrobił to 
tylko tak dla „niepoznaki”?
Kiedy tę propozycję będą mogli zobaczyć 
także kolejni mieszkańcy miasta? Naprawdę 
nie wiadomo. Właśnie ogłoszono, że powiat 
kielecki to tzw. strefa żółta („najstraszniej-
sza” to „czerwona”) – czyli przybyło nam 
„zakażonych”. To źle rokuje kulturze – jesień 
za pasem i coroczne infekcje, a każda z nich 
może być „zapisana” jako objaw pandemii. 
Grozi to m.in. zamykaniem scen. I jakoś nie 

widać, żeby ktoś z władz centralnych, czy lo-
kalnych miał wolę (albo siłę) położenia temu 
kresu, a zwykli ludzie potrzebę powiedzenia 
– „Dość!”.
Wydaje się, że (nie jestem tu prekursorem 
wcześniej to odkrył np. Lech Jęczmyk w ”No-
wym Średniowieczu”. Nota bene L. J. to taki 
myśliciel, któremu taki sławny F. Fukuyama, 
gość od „Końca historii” mógłby buty czyścić) 
- po komunizmie i kapitalizmie pod pretek-
stem walki z „żywiołem” wrócił bowiem feu-
dalizm. Jesteśmy czyjąś własnością, możemy 

zostać co najwyżej użyci w  cudzej wojnie, 
podobnie jak zużyci zostali „wariaci” z „Poże-
gnania Króla”. Uzyskamy wtedy nawet szan-
sę, że może ktoś nam rozluźni maseczki na 
twarzach i  węzły rękawów na plecach (jak 
już przecież bywało w  niedalekiej przeszło-
ści - czy jeszcze pamiętacie Drodzy Państwo, 
oświadczenia premiera Mateusza Morawiec-
kiego, przed wyborami prezydenckimi, że 
pandemii w  zasadzie już nie ma? Że zosta-
ła „pokonana”?). Rozluźnienia - ale tylko na 
chwilę.
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Próba spektaklu „Pożegnanie Króla: Verdi”.
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polecamy Michał Skoczek, czyli Żorż Ponimirski, twórca 
bloga Street Food Polska oprowadza nas po 
kulinarnych Kielcach. Tym razem odwiedził 
Bajgle & Coffe. Jego rozmówcą był Michał Gór-
nicz.

Skąd pomysł na bajgle w Kielcach?
Nie wypalił nam poprzedni biznes – bistro 
śniadaniowe, więc szukaliśmy jakiejś niszy. 
Bajgle były jednym z elementów tego bistro, 
więc postanowiliśmy kontynuować naszą 
z nimi przygodę. Od samego początku zależa-
ło nam, żeby otworzyć miejsce, jakiego jesz-
cze w Kielcach nie było. Znaleźliśmy lokal na 
Bodzentyńskiej i tak powstały Bajgle & Coffe. 
Krótko mówiąc – zakochaliśmy się w polskim 
pieczywie w amerykańskim wydaniu. Dlate-
go też lokal urządzaliśmy, wzorowany na no-
wojorskich „bajglowniach”.

No i się udało. Wasze bajgle smakują jak te, które 
jadłem w USA. Doświadczenie gastronomiczne 
macie ogromne…
Prawie 20 lat. Skończyłem kieleckie „Gary”, 
Ania szkołę hotelarską. I co podkreślę – cały 
czas jesteśmy w  zawodzie. Sześć lat praco-
waliśmy w  Wielkiej Brytanii, co dało nam 
ogromnego kopa i doświadczenie. Tam masz 
milion różnych kuchni i wpływów gastrono-
micznych z  całego świata, poznaliśmy mnó-
stwo różnych kultur jedzenia. Do tego dużo 
podróży – Francja, Węgry, inne kraje Euro-
py... Zawsze tam gdzie byliśmy szukaliśmy 
nowych doświadczeń kulinarnych.

W Londynie pracowałeś w ogromnym molochu 
kulinarnym. Mogłeś sporo podpatrzeć?
Wyobraź sobie kuchnię z 60 kucharzami! Do 
tego różne markety, na których kupisz pro-
dukty z całego świata! I nie tylko kupisz, ale 
też zjesz na miejscu. Stało tam dużo food 
trucków, więc poznawałem zarówno kuchnie 
restauracyjne, jak i uliczne. Coś wspaniałego!

Którą kuchnię narodową cenisz najbardziej?
Francuską! Stąd np. bajgiel Bavette w naszym 
menu. Bazujemy również na francuskich 
musztardach, które uważam za najsmaczniej-
sze.

Wspominałeś, że poznaliście się „przy garach”?
Spotkaliśmy się w jednej z kieleckich kuchni 
hotelowych, tam zaiskrzyło, potem wspólny 

wyjazd do Wielkiej Brytani i  tak już od lat 
wspólnie gotujemy.

Macie jakieś plany rozwoju?
Plany mamy. Duże. Ale na razie COVID trochę 
podciął nam skrzydła i musimy przeczekać.

Ale chcecie czegoś nowego, czy raczej 
pozostaniecie przy bajglach i tylko rozszerzycie 
asortyment?
Zdecydowanie zostaniemy przy bajglach. Ale 
jeśli uda się w  przyszłości powiększyć lokal 
lub znaleźć większy, to na pewno poszerzy-
my ofertę o  klasyki kuchni amerykańskiej, 
bo chodzą za mną steki i amerykańskie piwa 
craftowe. A może też drugi lokal, w  innej lo-
kalizacji?

Doświadczenie kulinarne, które wspominasz do 
dziś?
Praca w dwóch restauracjach Gordona Ram-
saya, w tym jednej z trzema gwiazdkami Mi-
chelina.

Bajgle&Coffe
ul. Bodzentyńska 3, 

25-308 Kielce 
tel. +48 722 154 404

https:bajglecoffe.business.site

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek 10:00 – 18:00

Sobota – 11:00 – 20:00

Niedziela – 11:00 – 18:00
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Michał Górnicz
Od 20 lat związany z gastronomią, Absolwent kieleckiego 
Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego. Pracował m.in. 
w restauracjach Gordona Ramseya. Wspólnie z Anną 
Jaroszewicz prowadzi Bajgle & Coffe.

4 porcje bajgla Bavette
1kg wołowiny (bavetta)
mała czerwona cebula 
1 ogórek kiszony 
60 g salat rukola , endywia, masłowa

Sos musztardowy
100 g majonezu lub jogurtu naturalnego
30 g szalotki (posiekana kostka)
10 g musztardy Dijon
10 g musztardy francuskiej z gorczycą
kilka kropel octu winnego, sól, pieprz
Marynata
20 g słodkiej papryki 
30 g brązowego cukru
2 średniej wielkości papryczki chilli (po-
siekane)
2 ząbki czosnku (posiekane)
kilka gałązek świeżego tymianku 
40 ml sosu worcestershire
200 gr masła

Mięso marynujemy minimum 24 godzi-
ny. Zamarynowane mięso przesmażamy 
(lewa/prawa) na rozgrzanym grillu, na-
stępnie zalewamy mięso palonym ma-
słem (w stylu sosu beurre noise). Mięso 
„dociągamy” w  piecu ustawionym na 60 
stopni przez ok 30 min. (w zależności od 
grubości miesa). Uwaga! Mięso najlepiej 
piec na medium rare/ medium.
Po wyjęciu z pieca mięso odstawić na ok. 10 
min., żeby „odpoczęło” a następnie pokroić 
w poprzek włókien w cieniutkie plastry.
Spód wypieczonego bajgla smarujemy 
sosem musztardowym, na sos układamy 
sałaty, cebulę czerwoną i ogórka kiszone-
go – pokrojone w slices, układamy plastry 
bavetta, zamykamy górną częścia bajgla 
i Voilà (mój kawałek Francji). 



NR 10 (41)/2020

R
E

K
LA

M
A

Artesthetic to gabinet medycyny este-
tycznej w  Świętokrzyskim Centrum 
Medycznym Artmedik w  Kielcach. 

Pomysł na gabinet zrodził się z naszych ma-
rzeń o miejscu, w którym każdy z Nas będzie 
mógł świadomie wpłynąć na swój wygląd 
stając się najlepszą wersją siebie. To miejsce, 
w  którym spotkacie wykwalifikowanych le-
karzy, dla których najważniejszym celem jest 
piękno i zdrowie Twojej skóry. Medycyna es-
tetyczna ma ogromne możliwości w zakresie 
korygowania niedoskonałości, regeneracji 
skóry i  opóźniania procesów starzenia się. 
W naszym gabinecie medycyny estetycznej 
pomagamy Pacjentom uzyskać upragniony 
świeży, młody wygląd i odkrywać drzemiące 
w  nich piękno.  Nasz zespół to dwie lekarki, 
które  ukończyły wydział lekarski Uniwer-
sytetu Medycznego w  Łodzi. Od tamtej pory 
nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, 
poszerzają wiedzę z zakresu medycyny este-
tycznej, uczestnicząc w licznych kursach oraz 
szkoleniach indywidualnych. Stale pogłębiają 
swoją wiedzę biorąc udział w  konferencjach 
związanych z  dermatologią i  medycyną es-
tetyczną. Nasz zespół tworzą kobiety z zami-
łowaniem do  piękna, dla których praca jest 
ogromną pasją i radością. Pragniemy Was ser-
decznie zaprosić na spotkanie z  nami, gdzie 
w przyjaznej atmosferze, podczas bezpłatnej 
konsultacji wspólnie zastanowimy się nad 
pozytywnym kierunkiem zmian. Na podsta-
wie Twoich oczekiwań i wskazań opracujemy 
indywidualnie dobrany plan, dzięki któremu 
nie tylko poprawimy wygląd, ale również 
i  jakość skóry. Zabiegi medycyny estetycznej 
pozwalają pozbyć się zarówno oznak starze-
nia jak i poprawić defekty estetyczne naszego 
wyglądu, co dodaje pewności siebie i  zwięk-
sza samoakceptację. Gabinet Artesthetic 
oferuje pełną gamę zabiegów z zakresu nowo-
czesnej kosmetologii i medycyny estetycznej 
z wykorzystaniem najwyższej jakości certyfi-
kowanego sprzętu oraz przebadanych i pew-
nych preparatów wiodących firm na rynku, 
aby zapewnić swoim Pacjentom bezpieczeń-

Medycyna  
estetyczna jest sztuką

stwo i  komfort podczas wykonywanych za-
biegów. W szerokiej gamie zabiegów znajdują 
się m.in. te działające przeciwwstarzeniowo, 
regenerująco i liftingująco, poprawiające ela-
styczność i jakość skóry, działające na zlokali-
zowaną tkankę tłuszczową oraz te, w których 
borykamy się z problemem zdrowotnym jak 
leczenie nadpotliwości, bólów migrenowych 
głowy, bruksizmu, blizn, przebarwień czy 
łysienia. Ponadto, szczególnie w okresie je-
sienno-zimowym, polecamy Pacjentom lase-
roterapię - w gabinecie dysponujemy jednym 
z najlepszych laserów frakcyjnych CO2, który 
jest doskonałym sposobem, nie tylko na nie-
inwazyjny lifting i odmłodzenie skóry, ale 
także na pozbycie się przebarwień, blizn oraz 
zmian potrądzikowych. Należy pamiętać, że 
zastosowanie nowoczesnych terapii  z zakre-
su medycyny estetycznej nie wyłącza Pa-
cjenta z normalnego, codziennego życia oraz 
w  przeciwieństwie do chirurgii plastycznej 
nie wymaga długiego okresu rekonwalescen-
cji i  pozwala osiągnąć maksymalne efekty 
przy jednoczesnej minimalnej ingerencji 
z  zewnątrz. To co wyróżnia nasz gabinet to 
holistyczne podejście do problemów Pacjenta 
i szczególna dbałość o zachowanie harmonii, 
stosowaną pielęgnację domową oraz profilak-
tyczne działania przeciwstarzeniowe. Nasz 
zespół przywiązuje dużą uwagę, aby wizyty 
odbywały się w bezstresowej i miłej atmosfe-
rze. Celem Artesthetic jest podkreślenie Two-
ich rysów twarzy i  wydobycie naturalnego 
piękna.
Artesthetic to gabinet medycyny estetycznej 
znajdujący się w  Świętokrzyskim Centrum 
Medycznym Artmedik przy ul. Robotniczej 1. 
Ogromnym atutem lokalizacji jest całodo-
bowa rejestracja, dzięki czemu, w  trosce 
o  zdrowie i  bezpieczeństwo, Pacjenci mają 
zapewnioną 24-godzinną opiekę i możliwość 
kontaktu z  personelem medycznym w  razie 
jakichkolwiek wątpliwości. W budynku. gdzie 
znajduje się gabinet, znajdziecie również ca-
łodobową aptekę. Pełną ofertę można spraw-
dzić na stronie www.artesthetic.com.pl.
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Otyłość jest jedną z chorób cywilizacyj-
nych, a  liczba osób nią dotkniętych 
z roku na rok wciąż wzrasta. Niestety, 

ograniczenie aktywności ruchowej, zwią-
zanej z  codziennymi czynnościami oraz 
łatwy dostęp do wysoko przetworzonej, bo-
gatej w  energię żywności, prowadzi do za-
burzenia równowagi między jej poborem 
a wydatkowaniem, co z kolei objawia się zwięk-
szeniem tkanki tłuszczowej w  organizmie.  
W Polsce, wśród dzieci w  wieku szkolnym, 
na nadwagę i  otyłość cierpi co piąty chło-
piec i co siódma dziewczynka. Otyłość dzieci 
i młodzieży staje się wyzwaniem nie tylko dla 

Nadwaga i otyłość u dzieci (2)
Czy Twoje dziecko ma problem z nadmierną masą ciała? Czy konsekwencje  tego będzie 
ponosić do końca życia? Jak wielka jest skala problemu w żywieniu Twojego dziecka?  
Jak zadbać o zdrowie młodego człowieka, który ma problem z nadmierną masą ciała? 
W jaki sposób rodzic może pomóc?

TeksT: Olga Chaińska

zdrowia publicznego, ale samych młodych lu-
dzi i ich rodzin.

Jak pomóc?
Często sama chęć pomocy ze strony rodzica 
nie wystarczy, potrzebujemy też zaangażowa-
nia młodego człowieka. Rozrysuj pomiary na 
kartce (o wskaźniku masy ciała BMI pisaliśmy 
w  poprzednim wydaniu 2 tygodnika kielec-
kiego) i wytłumacz co Cię niepokoi, przedstaw 
konsekwencje. Sposób przekazu dostosuj do 
wieku dziecka. Jeśli zrozumie, mały sukces 
za Tobą. Jeśli jednak dalej nie będzie chciało 
zmiany, proponuję podeprzeć się autorytetem 

specjalisty, lekarza rodzinnego czy dietetyka. 
Często bywa tak, że argumenty rodzica nie 
docierają do dziecka, a rozmowa i konsultacja 
z osobą obcą, będzie dla niego bardziej trafna 
i rzetelna.

Ustalcie problem
Najłatwiej zrobić to za pomocą dzienniczka 
żywieniowego. Przez 7 dni prowadźcie go 
wspólnie. Zapisujcie dokładnie godziny posił-
ków, składniki, z  których je przyrządziliście, 
miejsce oraz czas, który dziecko poświęciło 
na jedzenie. Zapisujcie z  godzinami, co wy-
piło bądź przekąsiło dziecko w  międzycza-
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Olga Chaińska
Absolwentka Gdańskiej AWF gdzie uzyskała tytuł magistra wychowania fizycznego oraz absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, na którym ukończyła dietetykę 
w chorobach wewnętrznych i metabolicznych. Na co dzień prowadzi Profesjonalne Centrum Odchudzania w Kielcach. Centrum jest połączeniem Klubu Fitness i Studia 
Treningów Personalnych z Gabinetem Dietetyka gdzie pomaga nauczyć swoich klientów i pacjentów prawidłowych nawyków żywieniowych i zmiany stylu życia. Specjalizuje 
się w chorobach metabolicznych, autoimmunologicznych, insulinooporności, problemach jelitowych, nietolerancjach pokarmowych i płodności. Pomaga osobom otyłym 
uzyskać wymarzoną sylwetkę a osobom chorym poprawić ich stan zdrowia. W ciągu ostatnich 7 lat pomogła ponad 7 000 osób.

wzrostu i dojrzewania. Jeśli nasze dziecko nie przepada za owocami 
lub warzywami, postarajcie się urozmaicać dania, zaczynajcie od ma-
łych porcji, znajdźcie inny sposób ich przygotowania.

sen. Czy dziecko się wysypia? Ile godzin śpi? Jeśli chodzi późno spać 
i nie przesypia wymaganej ilości godzin, długo nie może usnąć, bądź 
wstaje bardzo późno, postaraj się powoli przestawiać porę jego spania, 
wprowadzając zmiany od 15 minut (patrz rys.).

Problemy. Czy dziecko ma wahania nastroju, czymś się smuci, martwi 
lub na coś się złości. To kolejny czynnik, który warto przeanalizować. 
Jeśli dziecko ma problemy, z którymi nie może sobie poradzić, bardzo 
możliwe, że będzie zajadało stres lub w ogóle nie będzie miało ocho-
ty na jedzenie. Dodatkowo będzie to powodowało u niego przewlekły 
stres, który w długim czasie może odbić się również na jego zdrowiu. 
Zawsze warto zasięgnąć porady psychologa, pomoże on dziecku prze-
brnąć przez sytuacje stresowe oraz poradzić sobie z emocjami.

Badania lekarskie. Warto przeanalizować wyniki badań dziecka ze 
specjalistą, niestety, większość chorób rozpoczyna się bezobjawowo, 
lub objawy nie są na tyle czytelne, aby dostrzec problem.

Aktywność fizyczna. Dostęp do technologii w  dzisiejszych czasach 
mocno ogranicza aktywność u osób młodych. Godziny spędzone na por-
talach społecznościowych, grach i  przeglądaniu Internetu,  powodują, 
że aktywność kończy się na przejściu między pokojami. Warto zacząć od 
wyznaczenia celu 10 000 kroków. Aplikacje w telefonie świetnie poradzą 
sobie w kontrolowaniu targetu dziennego. Idąc dalej, na rynku dostępne 
są opaski, pulsometry, które będą na bieżąco informować o pokonanym 
dystansie. Wybierzcie się wspólnie na rodzinny spacer, dziecko zobaczy, 
że nie tylko ono podejmuje aktywność fizyczną. Otyłość niestety będzie 
odbijała się również na postawie, sylwetce i mocno obciążała stawy. Jeśli 
młody człowiek zaczyna skarżyć się na bóle związane z przeciążeniem 
stawów, warto zasięgnąć porady u  specjalisty. Konsultacja z  fizjotera-
peutą czy trenerem, pomoże ustalić, co warto wzmocnić, a które stawy 
zostały już obciążone, podpowie, jaka aktywność będzie wskazana, aby 
nie pogłębiać problemu. Warto również wspólnie z  dzieckiem poszu-
kać zajęć, które mogą mu się spodobać - gra w piłkę nożną, akrobatyka, 
gimnastyka. Jeśli polubi sport, będzie chętnie go uprawiało, a dodatko-
wo samo zrozumie, że nadmierna masa ciała będzie mu przeszkadzała. 
Również w czasie wolnym warto zadbać o wspólną aktywność fizyczną, 
rodzinne wycieczki rowerowe, spacery czy sporty wodne, które staną się 
przyjemnością i aktywnością fizyczną zarazem.

Ilość. 4-5 posiłków w ciągu dnia (w tym przypadku każda przekąska 
lub wypity napój, inny niż woda, będzie posiłkiem)
Jeśli po przeanalizowaniu ilości posiłków spożytych w ciągu dnia, oka-
zuje się, że razem z przekąskami i słodzonymi napojami jest ich wię-
cej, spróbujcie wszystkie dodatkowe przegryzki umieścić bezpośrednio 
przy głównym, najlepiej poprzedzającym go, posiłku. Taka zmiana dla 
młodego człowieka nie wyda się aż tak radykalna, jak całkowite wyeli-
minowanie ulubionych orzeszków, paluszków czy cukierków. Jeśli już 
dziecko zdecyduje się nie podjadać i ograniczymy ilość posiłków tylko 
do głównych, zacznijcie wprowadzać mniejsze porcje niezdrowych rze-
czy, ograniczając je o połowę, aż w końcu całkowicie je wyeliminujecie.

Regularność. Posiłki powinny być spożywane co 3 - 4 godziny. Bardzo 
ważne, jest, aby zachować odstęp między posiłkami. Nieregularne je-
dzenie może przyczyniać się do braku uczucia sytości, a co za tym idzie 
większych i częstszych posiłków.

Śniadanie. Czy jest zjedzone do 1 godziny po przebudzeniu się? 
Jeśli pierwszy posiłek zjadany jest powyżej godziny od porannego 
wstania z  łóżka, ponieważ dziecko nie jest głodne, należy zacząć od 
małych porcji, aby powoli przyzwyczajać układ trawienny do rozpo-
częcia dnia śniadaniem. Wybrać można ulubione składniki dziecka, 
mogą być to również orzeszki, słone przekąski czy świeżo wyciskany 
sok. Ważne, aby sukcesywnie zwiększać porcję, aż śniadanie stanie się 
pełnowartościowym posiłkiem.

Jakość. Dzisiejsza jakość pożywienia mocno odbiega od tej sprzed kil-
ku lat. Przeanalizujcie wspólnie składniki, z  których przygotowany 
był posiłek, sprawdźcie, czy nie zawiera cukru ukrytego pod różną po-
stacią, oleju palmowego, konserwantów i innych polepszaczy smaku. 
Zakupy potraktujcie jako wyzwanie, zabawę w odkrywanie dobrych 
i złych produktów, które kupujecie. Im krótszy skład, tym lepiej.

Cukier. Ilość cukru spożytego w  ciągu dnia tyczy się nie tylko tego 
w  postaci słodyczy czy słodkich napoi, ale również tego zawartego 
w  produktach, w  których teoretycznie nie powinien się znajdować. 
Ogranicz ilość słodkich przekąsek, dodawaj do herbaty połowę ilości 
cukru, którą dodawałeś dotychczas. Niech dziecko przyzwyczai się do 
nowych warunków, sukcesywnie wyeliminujcie biały cukier, zamienia-
jąc go na miód lub słodkie pełnowartościowe słodycze własnej roboty.

Wartości odżywcze. Ile porcji warzyw i owoców należy zjadać w ciągu 
dnia? Substancje odżywcze i mineralne są niezwykle ważne w okresie 

sie. Ważne będą również godziny, w których 
wstaje oraz kładzie się spać. Jeśli już macie 
gotowy dzienniczek, wprowadźcie wspólnie 
kilka, najważniejszych, zasad komponowania 
i spożywania posiłków.

Co dalej?
Jeśli już macie notatki, odpowiedzi na py-
tania i  niektóre z  nich odbiegają od norm, 
które podałam, warto zacząć wprowadzać 

stopniowo nowe nawyki żywieniowe. Sposób 
ten sprawdzi się o wiele lepiej, jeśli również 
u Was, rodziców, taki dzienniczek żywienio-
wy wygląda w  sposób bardzo podobny jak 
i u Waszych pociech. Warto wprowadzić nowe 
nawyki w  całej rodzinie, również u  dzieci, 
które nie mają problemu z nadmierną masą 
ciała. Takie wsparcie będzie pomocne dla 
dziecka, a  dodatkowo cała rodzina zyska 
zdrowie.

Pamiętajcie, to tylko kilka głównych proble-
mów, które spotykamy w życiu dzieci z nad-
wagą, bądź otyłością. Ważne, żeby zrozumieć 
problem i  podejść do niego kompleksowo. 
Warto zasięgnąć porady u specjalisty i opra-
cować przemyślany plan działania. Ważne, 
aby dziecko zrozumiało, jak ważne jest dba-
nie o swoje zdrowie i racjonalne odżywianie. 
Tylko kompleksowe podejście do problemu 
jest gwarancją sukcesu.

Nawyki i zasady
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Bez rozmowy z człowiekiem, a tylko „zaglą-
dając mu w oczy”, można stwierdzić wie-
le procesów chorobowych toczących się 

w organizmie. Zwapnienie, stwardnienie naczyń 
siatkówki stanowi obraz miażdżycy w dnie oka. 
Ucisk na skrzyżowaniach naczyń żylnych i tętni-
czych obserwuje się w  nadciśnieniu tętniczym. 
Wybroczyny, mikrotętniaczki, ogniska niedotle-
nienia w postaci „ognisk waty” w siatkówce suge-
rują cukrzycę. Obrzęk tarczy nerwu wzrokowego 
stwierdzany w  badaniu okulistycznym może 
świadczyć o  wzroście ciśnienia śródgałkowego, 
a  więc wskazywać na prawdopodobny krwiak, 
proces rozrostowy w obrębie centralnego układu 
nerwowego. Charakterystyczne zmiany w  siat-
kówce pozwalają na zdiagnozowanie toksopla-
zmozy i  innych chorób zakaźnych, a  obecność 
typowych zmian w rogówce wskazuje na stoso-
wanie określonych leków. 
Nie tylko konkretne zmiany organiczne i  sta-
ny chorobowe dają się „wyczytać” z  oczu. Nie-
dożywienie, zaburzenia snu, niedokrwistość, 
depresja, wszystko to rzutuje na cały organizm. 
Skóra powiek, ze względu na to, że jest najcień-
sza, najdelikatniejsza w całym ciele, najszybciej 
daje obraz osłabienia organizmu. Oczy stają się 
podkrążone, skóra powiek cienka, sucha, ziemi-
sta, niemal przezroczysta. 
Cienka, delikatna skóra, szybciej niż w  ja-
kimkolwiek innym regionie ciała, pokazuje 

TeksT: Dominika Posłowska

Okna  
naszej duszy

zmiany wynikające również ze starzenia się, 
zmęczenia, przepracowania, stresu czy nara-
żenia na promieniowanie słoneczne. 
Ogromny wpływ na kondycję okolicy powiek 
ma ciągła praca mięśni tej okolicy – mrugamy 
nawet do 15 tysięcy razy dziennie! Powieki 
mają skąpą ilość tkanki tłuszczowej podskór-
nej, dlatego drobne zmarszczki są tam szybciej 
widoczne. 
Wszystko to sprawia, że okolica powiek szyb-
ko pokazuje zmiany związane z upływającym 
czasem oraz jest trudna do pielęgnacji i lecze-
nia. Jednocześnie, to właśnie oczy skupiają 
naszą największą uwagę w  twarzy drugiego 
człowieka.
Medycyna estetyczna oferuje wiele różnych 
zabiegów mających na celu poprawę i  zacho-
wanie młodego wyglądu okolicy oka. Można 
wymienić tu zabiegi z użyciem toksyny botu-
linowej (botoks), wypełniaczy na bazie kwasu 
hialuronowego, przeszczep własnej tkanki 
tłuszczowej z komórkami macierzystymi, oso-
cze bogatopłytkowe, zabiegi z  użyciem lasera 
CO2, peelingi, mezoterapię skóry różnorodny-
mi koktajlami. 
Jednocześnie lekarze zajmujący się medycy-
ną estetyczną świetnie zdają sobie sprawę, że 
w pewnym momencie te zabiegi przestają być 
wystarczające dla osiągnięcia satysfakcjonują-
cego efektu. 

„Oczy są zwierciadłem duszy”, „oko pokazuje, co w duszy panuje”, to powszechne, znane 
wszystkim powiedzenia. Z okulistycznego punktu widzenia jest w nim sporo mądrości, choć 
kierując się naukowym, medycznym podejściem, prawdę tę odnosimy nie do metafizycznej 
„duszy”, ale do jak najbardziej organicznego ciała i procesów w nim zachodzących.

Lek. Dominika Posłowska
Specjalista chorób oczu, lekarz medycyny estetycznej, Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej 
i Anti-Aging. Ukończyła Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej w Warszawie oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu dermatologii, medycyny estetycznej. Bierze udział 
w licznych szkoleniach i kursach, i równocześnie sama prowadzi cieszące się dużą renomą szkolenia z zakresu blefaroplastyki i zabiegów estetycznych w okolicy oka. 
W Kielcach pomaga pacjentom w „Re vitae” Centrum Medycyny Estetycznej i Chirurgii Plastycznej.

Nadmiar skóry powiek, obwisłe, wiotkie po-
wieki, worki pod oczami, przepukliny tłuszczu 
oczodołowego, wymagają interwencji chirur-
gicznej. Bez radykalnego działania w tych sy-
tuacjach, nie jesteśmy w  stanie osiągnąć 
zadowalającego efektu odmłodzenia okolicy 
powiek.
Blefaroplastyka, czyli plastyka powiek, nie 
jest zabiegiem wyłącznie estetycznym. Ma za 
zadanie poprawić wygląd okolicy oka, odmło-
dzić ją, a przez to poprawić samopoczucie i sa-
moocenę pacjenta. Nierzadko jednak pacjenci 
z  dermatochalazją (nadmiar skóry powieki) 
zgłaszają się z różnego rodzaju dolegliwościa-
mi. Skarżą się na uczucie ciężkości powiek, 
ograniczenie pola widzenia, zmęczenie po-
wiek, uczucie ucisku na rzęsy. Narzekają na 
smutny, zmęczony wygląd, pomimo tego, że 
wcale nie czują się zmęczeni. Przeszkadzają 
im worki pod oczami, liczne zmarszczki, wiot-
kość skóry powiek. Przy zaawansowanej der-
matochalazji z ograniczeniem pola widzenia, 
pacjenci mogą również cierpieć na bóle głowy 
wywołane stałym napięciem mięśni czoła 
w geście unoszenia brwi.
Blefaroplastyka polega na wycięciu nadmiaru 
skóry powiek i  przeprowadzana jest w  znie-
czuleniu miejscowym. Zabieg jest dla pacjenta 
komfortowy, a okres rekonwalescencji zajmuje 
około tygodnia. 
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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

zakupy w sieci
Z miesiąca na miesiąc gwałtownie wzrasta popularność sklepów internetowych, zakupy 
w sieci stają się niemal naszą codziennością. Na co powinniśmy zwrócić uwagę aby nie 
dać się oszukać przez oszustów internetowych?

TeksT: Andrzej Krajewski

W edług NASK (Naukowa i  Akade-
micka Sieć Komputerowa Pańs- 
twowy Instytut Badawczy – znaj-

dujący się przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie) 
technika fałszywych ogłoszeń sprzedaży 
w  sieci na przestrzeni ostatnich miesięcy 
znacząco ewaluowała. Ma to związek ze zmia-
ną przyzwyczajeń płacowych konsumentów, 
a  także działań po stronie zespołów bezpie-
czeństwa, które próbują zwalczać szkodliwy 
proceder.
O ile kiedyś oszustwo sprowadzało się wy-
łącznie do uzyskania korzyści w formie braku 
wysyłki towaru w ustalonej wcześniej kwocie, 
teraz przestępcy poszli krok dalej. Fałszywy 
proces zakupowy jest tylko elementem otwie-
rającym płaszczyznę ataku.
Musimy pamiętać, że w celu skutecznego za-
kupu w sieci zazwyczaj wykonujemy kilka po-
wtarzalnych kroków: rejestracja, logowanie, 
potwierdzanie mailem, logowanie do banko-
wości, śledzenie przesyłki.
W całym procesie istnieje potencjalnie wie-
le miejsc, gdzie atakujący może spróbować 
podesłać coś „złośliwego” ofierze. Celem 
przestępcy jest uzyskanie dostępu do naszej 
bankowości internetowej i wytransferowanie 
środków w  zaplanowane przez siebie miej-
sce NASK uczula na co powinniśmy zwrócić 
szczególną uwagę
– w jaki sposób natrafiłeś na stronę sklepu 

(polecenie, ogłoszenie, fanpage?)
– jak strona jest przygotowana, czy profe-

sjonalnie, czy wolna od błędów języko-
wych

– czy regulaminy są czytelne i spójne
– czy są dostępne opinie na jej temat w sieci

Jeżeli doszło już do skutecznej kradzieży 
środków z  rachunku powinniśmy pamię-
tać, że właściwym organem do zgłoszenia 
przestępstwa jest policja. Oczywiście, można 
również podjąć czynności celem załatwienia 
sprawy zgodnie z  przepisami prawa cywil-
nego czyli odstąpić od umowy np. z powodu 
niedostarczenia towaru i zażądać zwrotu pie-
niędzy, a  jeśli wystąpiła dodatkowa szkoda 
– również zażądać odszkodowania. Pomocni 
mogą być tutaj miejscy/powiatowi rzecznicy 
konsumentów. W praktyce jednak, jeśli strona 
z góry nastawiona była na działalność prze-
stępczą, może to niewiele przynieść, a  jedy-
nym realnym środkiem ochr
ony może być prowadzone w  sprawie postę-
powanie karne, choć i  ze skutecznością tego 
ostatniego może być różnie.

Sprawa odzyskania utraconych pieniędzy 
jest dość trudna. Nawet, jeśli Policja szybko 
namierzy oszustów, pieniędzy może już nie 
być. W najlepszej sytuacji będą osoby płacą-
ce „za pobraniem” (o ile na stronie dostępna 
będzie w ogóle taka opcja) lub robiące zakupy 
za pomocą kart kredytowych, gdyż wówczas 
można skorzystać z  procedury chargeback, 
która jest bardzo skuteczna. W Polsce bardzo 
popularne są jednak szybkie przelewy (tzw. 
pay-by-link), a przy nich niestety chargeback 
nie zadziała.

Na koniec, co bardzo ważne – nie należy 
zwlekać niepotrzebnie z przykrym obowiąz-
kiem zawiadomienia o  popełnieniu prze-
stępstwa.

– czy czujesz, że ktoś wywiera na ciebie pre-
sję zakupową (tylko dzisiaj, tylko teraz, 
rabat 99%)

– czy dane pozyskiwane w  procesie reje-
stracji nie są nadmiarowe

– jakie formy rozliczeń pieniężnych oferuje 
(czy wiarygodne)

– od kiedy działa sklep i w jaki sposób do-
starcza towar

– czy jesteś proszony o doinstalowanie do-
datkowych pluginów, aplikacji

– czy maile oraz smsy otrzymywane od 
sprzedawcy nie prowadzą do podejrza-
nych domen lub do pobrania czegokol-
wiek

– czy dokumenty księgowe wystawiane 
przez sklep są wiarygodne

– czy nie jesteś proszony o  wykonanie ja-
kiejś nielogiczej z twojego doświadczenia 
akcji (prośba o przelew 0,01 PLN, dopłata 
do już ustalonej kwoty)

– czy sprzedający nie wykonuje nieprzewi-
dywanych kontaktów, próśb o coś lub dys-
trybucji na podane przez Ciebie dane

– czy w niedalekim odstępie czasu od zaku-
pu nie otrzymałeś podejrzanych wiado-
mości z innych, niepowiązanych źródeł .

Co zrobić w  razie podejrzeń? Pierwsza opcja 
to wyjaśnienie wątpliwości z  oferentem. 
Można telefonicznie, ale najlepiej za pomocą 
maili czy sms, gdyż łatwiej będzie uzyskać 
potem ewentualne dowody na oszustwo. Dru-
gą możliwością jest rezygnacja z super okazji 
sprzedażowej i wycofanie się z procesu zaku-
powego. Czasami lepiej stracić okazję niż pie-
niądze z rachunku.
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ZWIĘKSZ WYDOLNOŚĆ, POPRAW KONDYCJĘ

Maciej cender
autor jest dziennikarzem „Przeglądu Sportowego”.

Ci, którzy bliżej znają Bertusa Servaasa, 
wiedzą doskonale, jak sprawnie poru-
sza się w  otaczającej go rzeczywistości. 

Także tej sportowej. Przykłady można mnożyć. 
Weźmy na tapetę to, co działo się w ostatnich 
miesiącach. Pandemia koronawirusa wpędzi-
ła PGE VIVE w  ogromne kłopoty finansowe. 
Nieliczne grono adwersarzy Holendra natych-
miast rozpuściło wici o rychłym rozbiorze per-
sonalnym zespołu. Ironizowano, gdy pojawiały 
się nowe informacje dotyczące potencjalnych 
sponsorów. Pokątnie, szydzono ze sportowej 
polityki prowadzonej przez klub. Słowem, 
miesiąc dwa i  będzie po drużynie!!! Po latach 
dobrobytu rozpocznie się jazda w  dół. Jak za-
reagował Servaas? Ze stoickim spokojem, na 
specjalnej konferencji prasowej … dolał oli-
wy do ognia. – Odchodzę od sponsorowania 
klubu – zakomunikował. – Jestem poważnym 
biznesmenem. W pierwszej kolejności muszę 
zadbać o pracowników i ich rodziny – analizo-
wał jako szef VIVE Textile Recycling. Mało tego, 
na tym samym spotkaniu zaproponował po-
tencjalnemu nabywcy klubowych akcji swoją 
pomoc… – Jeśli nowy właściciel zechce, chętnie 
pomogę, zostanę w  zarządzie. Mam przecież 
doświadczenie w tej dziedzinie – wysłał w Pol-

skę konkretną informację. Na zakończenie tej 
pokerowej zagrywki pochwalił dwie instytu-
cje, z  których jedna zupełnie zapomniała, że 
w  Kielcach jest doskonały produkt, światowej 
rangi marka sportowa. Odchodzę, ale zostaję 
– to było motto Holendra. Servaas już wówczas 
wiedział, że na tym poziomie sportowym, bez 
niego klub nie da sobie rady. I z pełną preme-
dytacją (o co trudno mieć pretensje) – postawił 
środowisko pod ścianą. No bo kto, z lokalnego 
grona szczypiorniaka, ma taką charyzmę? Kto 
ma takie pomysły, jest tak kreatywny? Kto 
wreszcie jest takim „pozytywnie zapalonym 
wariatem”, który przez 20 lat, z  własnej – nie 
podatnika – kieszeni wyłożył ponad 100 milio-

nów złotych? Potwierdzeniem powyższej tezy 
był przebieg kolejnej konferencji i  słowa pani 
prezes Van Pur Jagody Iwańczuk, która wyzna-
ła z rozbrajającą szczerością: – Od dawna przy-
glądaliśmy się poczynaniom prezesa Servaasa. 
Chcemy pomóc w trudnej sytuacji … 
Cieszmy się, że mamy w  Kielcach takiego 
człowieka. Człowieka, który zbudował coś po-
nadprzeciętnego. Dzięki któremu, w sezonie 
rozgrywkowym, możemy przeżywać niepraw-
dopodobne emocje. 
P.S. Padają ostatnio propozycje patronów no-
wych ulic. Mówi się o  Kornelu Morawieckim, 
Bronisławie Opałko. Może zróbmy ulicę Bertu-
sa Servaasa. Za to, co on zrobił dla nas?!… •

MOIM ZDANIEM

Odszedł, ale został






