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CyTAT TyGoDNIA

oD REDAKToRA

„Kwota wolna na poziomie 30 tysięcy złotych jest 
niemożliwa, bo budżet nie jest z gumy”.

Tadeusz Kościński, 
minister finansów.

„Są różne opcje na stole. 8, 10, 15 tysięcy. Im wyżej, 
tym są one droższe. Nie mogę powiedzieć, jaka opcja 
przesądzi, ponieważ nie ma tej decyzji jeszcze”. 

Mateusz Morawiecki, 
premier.

2 Na tym miejscu znalazła się Polska, wśród krajów Unii Europejskiej, 
pod względem podwyżki cen energii elektrycznej. Podczas gdy średnie 
ceny prądu w UE spadły, w Polsce poszły mocno w górę. Dane dotyczą 

podwyżek w okresie od drugiego półrocza 2019 roku, do drugiego półrocza 
2020 roku. 

Źródło: Eurostat

Pod koniec ub. roku, na łamach 2 tygodnika kieleckiego, 
w kontekście  rozstrzygniętego naboru wniosków do 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w którym 
Kielce ubiegały się o dofinansowanie 31 inwestycji i nie 
otrzymały ani złotówki, napisałem, że „albo się jest 
samorządowcem, albo politykiem”. Napisałem także, 
że każdy powinien oszacować, ile lat straciliśmy „dzięki” 
temu, że np. swego czasu, w ramach protestu przeciw 
obecnie rządzącym, gasimy światło, a radni debatują 
nad rezolucjami prezydenta, wychodzącymi poza 
kompetencje miejskich rajców.
Powtórzę. Samorządowiec, przynajmniej na czas 
sprawowania funkcji, odrzuca, bądź skrzętnie ukrywa  
swoje przekonania, sympatie polityczne, etc. Robi wszystko, 
by np. gmina, którą przyszło mu zarządzać, kwitła, zabiega 
wręcz o to, wszędzie, gdzie może i  jak może.
Przypomniałem sobie o tym, czytając tekst 
profesora Kazimierza Kika. Autor przypomina 
wybory samorządowe z 2018 roku, w których na 10 
konkurujących między sobą komitetów wyborczych, 
aż 8 reprezentowało partie polityczne, a tylko 2 zostały 
założone przez obywateli bezpartyjnych. „W efekcie, 
samorząd terytorialny  w Polsce zdominowany 
jest, zwłaszcza w sejmikach i w powiatach, przez 
przedstawicieli partii politycznych” - podaje. 
A ja zastanawiam się jaki  jest stosunek pojęcia partii 
do pojęcia partyjniactwa? 
Partia to grupa ludzi związanych ze sobą wspólnością 
przekonań i dążących do osiągnięcia władzy dla 
urzeczywistnienia swych politycznych celów. Z kolei 
o partyjniactwie można mówić wówczas, jeśli rzeczywiste 
(w programach niekoniecznie spisane) cele partii 
otrzymują charakter wybitnie egoistyczny i mają 
niewiele wspólnego z dobrem ogółu. Patrząc na nasze 
lokalne podwórko różnic nie dostrzegam. 
Czy rozwiązania lokalnych problemów można oczekiwać 
od osób skoncentrowanych na podziałach o charakterze 
ogólnokrajowym? Wręcz przeciwnie, gdy logika partyjna 
rządzi sporami o charakterze lokalnym, przestaje liczyć 
się dobro mieszkańców gminy, regionu, a ważniejsze 
staje się zaprezentowanie siebie w jak najlepszym świetle 
własnej partii. 

Marek Malarz

Bronisław Cieślak nie żyje. Zmarł 2 
maja, po ciężkiej chorobie. Aktor  
znany był przede wszystkim jako 
Sławomir Borewicz z serialu „07 zgłoś 
się”. Miał 77 lat. W latach 1997-2005 
był posłem na Sejm RP z ramienia 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 
W roku 2009 wrócił do grania 
za sprawą serialu „Malanowski 
i partnerzy”. Wcześniej, w latach 
1997-2003, współprowadził program 
„Telewizyjne Biuro Śledcze”. Jednym 
z jego ostatnich występów aktorskich 
była rola ministra rolnictwa Sławomira 
Kowalika w filmie „Na bank się uda”. 
Wcześniej grał również m.in. we 
„Wściekłym” i „Kung-fu”. Fo
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na skróty z kraju

W PROCENTACH

J ak wynika z badania 
przeprowadzonego przez UCE 
RESEARCH i SYNO Poland, 

w grupie osób, które spłacają kredyt 
we frankach i nie sądzą się z bankiem, 
aż 50,8 proc. planuje złożyć pozwy 
w ciągu trzech najbliższych miesięcy. 
6,3 proc. nie ma takiego zamiaru, 
a 42,9 proc. jest na ten moment 
niezdecydowanych.
„Do tej pory mniej niż 10 proc. 
frankowiczów pozwało banki. Fakt, 
że ok. 51 proc. zamierza to zrobić 
w najbliższym czasie, oznacza bardzo 
dużą liczbę przygotowywanych 
pozwów. Mam wrażenie, że to wynika 
z wielu publikacji przedstawicieli 
sektora bankowego, które – wbrew 
ich intencjom – nagłaśniają temat 
roszczeń”

Arkadiusz Szcześniak, 
Prezes Stowarzyszenia Stop 

Bankowemu Bezprawiu.

Ponadto badanie wykazało, 
że na przestrzeni ostatnich 
6 miesięcy 16,8 proc. 

frankowiczów z własnej inicjatywy 
kontaktowało się z bankiem 
w celu zaproponowania mu ugody. 
Natomiast aż 81,8 proc. nie podjęło 
takiej próby. 
„Kredytobiorcy od lat czekali na 
polubowne rozwiązanie swoich 
problemów. Z roku na rok jednak 
orzecznictwo jest dla nich coraz 
korzystniejsze. Dlatego takie osoby 
częściej sprawdzają swoje możliwości 
na rynku prawnym, niż zwracają się 
do banków celem zawierania ugód”.

Adwokat Jacek Mikołajonek,
Kancelaria MBM Legal.

oprac. red.
Źródło: money.pl
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Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie

PRENUMERATA  
Jak zamówić? Zgłoś tylko chęć otrzymywania.

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

Mimo wielkich nadziei związanych 
z wyrokiem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

frankowicze pozostają na łasce i niełasce 
polskich sędziów. Co to oznacza? Jeśli umowa 
jest nieuczciwa, to nie obowiązuje. Jeśli 
nieuczciwe są poszczególne zapisy, to jest 
tak, jakby tych konkretnych zapisów w ogóle 
nie było. Ale to nie oznacza, że cała umowa 
zostanie unieważniona. To już pozostaje 
decyzją sądów krajowych. A sąd krajowy 
może utrzymać w mocy umowę kredytu 
walutowego poprzez usunięcie z umowy 
kredytowej jedynie elementów uznanych 
za nieuczciwe (tzw. „blue pencil test”) oraz 
zachowanie wszystkich pozostałych zapisów. 
I to byłoby zgodne z prawem Unii Europejskiej. 
Z orzeczenia mogą cieszyć się bankowcy, choć 
to Sąd Najwyższy zadecyduje, czy powinni 
otwierać szampana. Decyzja częściowo już 
dzisiaj, a ostateczna 11 maja.
Tymczasem PKO Bank Polski już w maju 
i czerwcu zamierza masowo zawierać ugody 
z frankowiczami. 

– Bank zaproponuje, by kredyty 
frankowe były traktowane, 
jakby od początku były udzielone 
w złotym – przekazał wiceprezes 
PKO BP Rafał Kozłowski. 
– Wrócimy do dnia udzielenia 
kredytu i po takim kursie, po jakim 
kredyt został wypłacony. (…) ten 
kredyt rozliczymy i potraktujemy 
go od początku jako kredyt 
złotowy – mówił Kozłowski.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO 
BP zdecydowało o utworzeniu funduszu 
na pokrycie strat związanych z ugodami 
w sprawie kredytów walutowych; jego 
wartość to ok. 6,7 mld zł. 
Przypomnijmy też, że pod koniec 2020 roku 
przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski 

WAŻNE

zaproponował bankom, by przedstawiły 
klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód, 
które byłyby realną alternatywą do ścieżki 
sądowej. Według sugestii szefa Komisji 
Nadzoru Finansowego klienci mogliby się 
rozliczać z bankami tak, jak gdyby ich kredyty 
od początku były kredytami złotowymi, 
oprocentowanymi według odpowiedniej stopy 
WIBOR powiększonej o marżę.
W odpowiedzi na propozycję 
przewodniczącego KNF powstał 
międzybankowy zespół z udziałem UKNF 
i większości banków, które posiadają 
w portfelu walutowe kredyty mieszkaniowe, 
i przy zaangażowaniu Związku Banków 
Polskich.
Rzecznik Finansowy radził wcześniej 
konsumentom, by poczekali na stanowisko 
Sądu Najwyższego i dopiero w tym świetle 
oceniali konkretne propozycje ugodowe 
składane im przez banki.
Gotowy do ugód z frankowiczami jest ING 
Bank Śląski. Informował o tym w połowie 
kwietnia prezes Brunon Bartkiewicz. Byłyby 
to ugody według propozycji przedstawionej 
przez przewodniczącego Komisji Nadzoru 
Finansowego. Akcjonariusze BOŚ jeszcze nie 
podjęli decyzji w tej kwestii, a BNP Paribas 
podejmie decyzję po wydaniu uchwały przez 
Sąd Najwyższy (czyli w maju). Na SN czekają 
także mBank i Bank Millennium. Decyzji nie 
podjął jeszcze Santander Bank Polska.
Posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego 
w sprawie zagadnień prawnych dotyczących 
kredytów walutowych ma się odbyć 11 maja. 
Nieco wcześniej, bo dzisiaj 7 maja, ci sami 
sędziowie, tyle że w okrojonym składzie, 
mają podjąć uchwałę w sprawie pytań 
zadanych przez Rzecznika Finansowego 
(RF), dotyczących sposobu rozliczeń 
pomiędzy stronami po unieważnieniu umowy 
kredytowej.

oprac. red. 
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PATRZĄC Z BOKU

Ostatnie tygodnie w  Polsce to batalia 
o  przyjęcie unijnego Funduszu Za-
dłużenia, który dla zmylenia opinii 

publicznej określany jest jako Fundusz Odbu-
dowy. Medialna propaganda mówi o  bardzo 
dużych środkach, które mają trafić do Polski, 
dzięki którym staniemy się krajem mlekiem 
i  miodem płynącym (po raz kolejny!). Nie 
mówi tylko skąd te środki, na co konkretnie 
i jakie koszty ich pozyskania. Ta propaganda 
stoi też w opozycji do tego, co wyznawcy PiS 
przez lata widzą na paskach TVP Info. Niekie-
dy wynikało z nich wprost, że nawet Niemcy 
zazdroszczą nam bogactwa. W związku z tym 
skąd ten upór polityków ugrupowania rządzą-
cego, żeby jeszcze bardziej zadłużyć nasz kraj 

i oddać kolejne kompetencje brukselskim biu-
rokratom? Co gorsza, to oni będą decydować 
o  szczegółach. Po naszej stronie pozostanie 
kwestia spłacenia zaciągniętego zadłużenia 
i w ten sposób dorzucimy się do kieszeni nie-
mieckich, czy francuskich banksterów. Jeśli 
ktoś na tym zrobi interes, to z całą pewnością 
nie będzie to Polska.
Wiele razy, jako Konfederacja, powtarzaliśmy, 
że dobrobyt nie bierze się z dotacji, subwencji, 
zasiłków, tylko z ciężkiej pracy. Bogaty kraj, to 
ten, który ma bogatych obywateli, a  obecna 
gra toczy się o  to, żeby budżet państwa był 
możliwie największy. Stoi to w  sprzeczności 
do filozofii Konfederacji, bo więcej w  budże-
cie państwowym oznacza mniej w  naszych 

Unijny gierkizm

Lucjan M. Pietrzczyk
Urodził się 24 marca 1960 r. w Bilczy. Pedagog, społecznik, harcmistrz, samorządowiec, polityk, 
strażak-ochotnik, kapitan jachtowy, a poza tym jeszcze…

Gazety niecodzienne, czyli wychodzące 
na przykład tak jak nasz dwutygodnik, 
co dwa tygodnie, siłą rzeczy muszą się 

karmić karmą refleksji. Nie mogą owe tytuły 
niecodzienne, tak niecodzienne jak nasz, prze-
cież podawać jako newsów informacji, które 
już są przekazane znane i opowiedziane. Więc 
pozostają analizy, syntezy, opinie, komentarze, 
czyli pozostaje jedna wielka refleksja. 
Moja dzisiejsza refleksja będzie absolutnie za-
mierzoną i  świadomą refleksją personalną. 
Świadomie personalnie będzie dotyczyć dwójki 
nowych wiceprezydentów Kielc: Agaty Woj-
dy i  Marcina Chłodnickiego. Dwójki młodych, 
sympatycznych i  mądrych ludzi. Jak widzicie, 
już nakreśliłem swoją pozytywną wobec nich 
postawę, więc nie dziwcie się, że mam zamiar 
pisać o nich dobrze. Przyznam też, jak to kie-
dyś mówiono „bez bicia”, że pokładam w nich 
wielkie swoje nadzieje. Nadzieje te związane są 
z miastem Kielce. 
To również moje miasto, miasto z  którym je-
stem związany od zawsze, któremu życzę 
dobrze i  boleję nad tym, że nie wykorzystuje 
swoich szans. Nie wykorzystuje swoich szans 
między innymi z tego powodu, że bardzo bra-
kuje wśród rządzących nim person o  dużym 
potencjale, mądrych w rozumie i sercu. Wiecie, 

ZZA miedZy

Z dala od małych ludzi

że tacy też się rodzą w  Kielcach, tylko mamy 
ten problem, że uciekają oni w świat. Tam się 
realizują, tam rozwijają, tam służą swoimi zdol-
nościami i talentami. 
O Agacie i Marcinie (znam ich od lat, więc sobie 
pozwalam na poufałość) opinię mam jak naj-
lepszą. Życzę im więc jak najlepiej, bo i Kielcom 
życzę dobrze. Słodzę im tu bez krępacji, co mam 
nadzieję, widać, bo w zalewie przeciętności kie-
leckiej władzy oni stanowią na szczęście jasny 
punkt. Tu powinienem nowych wiceprezyden-
tów zasypać lawiną, a co najmniej gradem, do-
brych rad. Rad zbawiennych, genialnych i tak 
dalej. Na szczęście nic z tego. Nie mam zamiaru 
tego robić, bo mam przekonanie, że nowi wi-

ceprezydenci, to jak rzekłem, ludzie mądrzy 
i wiedzą co mają robić. 
Mam za to do pani wiceprezydent Agaty i pana 
wiceprezydenta Marcina prośbę. Jedną jedyną 
i  jednak wielką. Proszę Was, żebyście się ni-
gdy nie zurzędniczyli, żeby zawsze w Waszych 
poczynaniach przeważała kreatywność nad 
urzędniczym formalizmem. Bądźcie twórcami 
i nie dajcie się ściągać w dół małym ludziom do 
poziomu zwykłej pierdoły. Nie oglądajcie się na 
małych ludzi, naprawdę szkoda czasu. Wierzcie, 
jeśli nie teraz, to kiedy? Powiedziałem kiedyś 
do moich przyjaciół: to, że mieszkamy i działa-
my w Kielcach, a nie w Nowym Jorku, wcale nie 
upoważnia nas do robienia dziadostwa…  •

prywatnych portfelach. Mamy ciągle rosnącą 
inflację, windującą ceny niemal wszystkiego, 
coraz wyższe podatki i tzw. składki, a wymu-
szony lockdown dobija gospodarkę i  już za 
chwilę okaże się, jakie są faktyczne straty go-
spodarcze i społeczne.
Niemałe zdziwienie wśród opinii publicz-
nej wywołało porozumienie PiS i  Lewicy 
w  sprawie wspomnianego Funduszu Zadłu-
żenia. Zdziwienie jest dla mnie zupełnie nie-
zrozumiałe, bo przecież obie te partie mają 
wybitnie lewicowy program gospodarczo-
-społeczny. Wiele razy wspólnie głosowali 
za ograniczaniem przedsiębiorczości, wyż-
szymi podatkami, czy zwiększeniem funkcji 
redystrybucyjnej państwa. Ten sojusz nie 
oznacza żadnego porozumienia ponad po-
działami – chyba że personalnymi – bo prze-
cież nawet Jarosław Kaczyński mówił kiedyś, 
że „Gierek był patriotą”. Ten fundusz może 
stanowić gierkizm na skalę europejską, 
skutki też będą podobne, długi będą spłacać 
nasze dzieci i wnuki. Jako Polacy weźmiemy 
udział w  podziale tortu, z  którego dla nas 
przypadną co najwyżej resztki i okruchy. Od 
początku wyrażaliśmy zdecydowany sprze-
ciw dla unijnego Funduszu Zadłużenia i nie 
ma żadnych argumentów, żeby to stanowi-
sko zmienić.•

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. 
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Świat wokół nas

Ja to wYtłUMaCZĘ

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

Świat
Wedle raportu, opublikowanego pod 
koniec kwietnia na wyspecjalizowanym 

unijnym portalu „euvsdisinfo.eu”, Rosja i Chi-
ny prowadzą w  Europie szeroko zakrojoną 
akcję dezinformacyjną, dotyczącą m.in. pan-
demii. W celu siania zamętu wykorzystywane 
są media, te tradycyjne i społecznościowe, ale 
także sieć „pośredników” (innymi słowy: „po-
żytecznych idiotów”).
Stojące za tym służby wywiadowcze Moskwy 
i  Pekinu mają na koncie liczne akty cybera-
gresji. Te chińskie – ostatnio wpadły też na 
werbowaniu emerytowanych irlandzkich 
oficerów (co symptomatyczne, łowcy byli za-
interesowani m.in. procedurami antyterrory-
stycznymi w UE). Rosyjskie posunęły się dalej 

– poza zwyczajową aktywnością razwiedki, 
czyli pozyskiwaniem tajnych dokumentów, 
prowadziły działania zwane (dość niewinnie) 
„pozainformacyjnymi”. W tym przypadku – 
oznaczało to nie tylko parę morderstw, ale też 
na przykład wysadzanie składów amunicji 
w Czechach i w Bułgarii. Żarty się skończyły, 
miękka gra też.
Mówiąc wprost – to jest wojna. De facto kon-
tynuacja tej „zimnej”, z drugiej połowy ubie-
głego wieku, po pewnych przetasowaniach 
i  z  nowocześniejszymi narzędziami. Ale na-
dal walczy Zachód ze Wschodem, demokra-
cja (kulawa) z  autorytaryzmem (sprawnym), 
wolność (przynajmniej względna) z zamordy-
zmem (zazwyczaj bezwzględnym).

Polska
7 maja, 101 lat temu, sprzymierzone woj-
ska ukraińskie i polskie wchodziły do Ki-

jowa. I to był, niestety, ostatni akord naprawdę 
ofensywnej polskiej polityki wschodniej. Śmia-
ła wizja Piłsudskiego wkrótce wzięła w łeb (zo-
stawmy tu na boku dyskusje, czy wskutek braku 
sił i środków, czy raczej kunktatorstwa polskiej 
endecji – i nie tylko). A potem to już raczej nie 
my graliśmy, lecz zazwyczaj nami grano.
Jeśli chodzi o  ostatnie dekady, to mamy to 
trochę na własne życzenie – bo w  wojnach 
„zimnych” liczy się potencjał wywiadowczy 
państwa (my zaś swoje służby parę razy zde-
molowaliśmy własnymi rękoma), a także zdol-
ności oddziaływania jako „hub” w międzynaro-
dowej sieci zależności (nasi decydenci zaś nadal 
postrzegają świat jako XIX-wieczne hierarchie).
No i  najważniejsze – trudno jest odgrywać 
w  jakiejś wojnie rolę podmiotu (a nie tylko 
„pola walki” lub co gorsza „mięsa armatniego”), 
jeśli się owej wojny starannie nie zauważa. 
A  u  nas (wśród tak zwanych, za przeprosze-
niem, „elit politycznych” też) wciąż dominu-
je naiwna nadzieja, że ta wojna to tylko film 
przygodowy. I że gdy wyłączymy nasze telewi-
zory czy domowe komputery, to przestanie się 
dziać. 
Nie przestanie. • 

Prof. Kazimierz KiK
profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

walka o samorządy jest ostra i bez-
pardonowa. To druga odsłona par-
tyjnej rywalizacji w III RP. Uczest-

niczą w niej wszystkie główne partie.
Najbardziej jaskrawym przykładem tego pro-
cesu były wybory samorządowe w 2018 roku. 
Na 10 konkurujących między sobą komitetów 
wyborczych, aż 8 reprezentowało partie poli-
tyczne, a tylko 2 zostały założone przez oby-
wateli bezpartyjnych. 
W efekcie, samorząd terytorialny w  Polsce 
zdominowany jest, zwłaszcza w  sejmikach 
i  w  powiatach, przez przedstawicieli par-
tii politycznych. I jest rzeczą zadziwiającą, 
że nawet tak skonstruowany samorząd, we 
wszelkiego rodzajach sondażach, postrzega-
ny jest jako podmiot o wiele bardziej wiary-
godny od partyjnej klasy politycznej, która 
znajduje się na samym końcu łańcucha wia-
rygodności. 
Samorząd lokalny powinien stanowić najbar-
dziej wiarygodny składnik polskiej demokra-
cji i bardzo stabilny jej fundament. 
Martwią więc nasilające się dziś próby jeszcze 
dalej idącego upartyjnienia polskiego samo-
rządu. Wystarczy w tym kontekście wymienić 
dwa najbardziej bulwersujące tego przykłady.
Pierwszy stanowią działania podejmowane 

przez Platformę Obywatelską, w tym zwłasz-
cza przez jej wiceprzewodniczącego Rafała 
Trzaskowskiego. Podejmuje on próbę skrzyk-
nięcia przychylnych sobie samorządowców 
w  ramach tworzonego przez siebie Ruchu 
Wspólna Polska. Wykorzystuje do tego swoją 
pozycję prezydenta Warszawy, by przycią-
gnąć samorządowców, zwłaszcza z  dużych 
miast, w  orbitę oddziaływania Platformy 
Obywatelskiej. A wszystko to z myślą później-
szego wykorzystania ich do walki z rządzącą 
Zjednoczoną Prawicą.
Sama osoba Rafała Trzaskowskiego, na 
poły samorządowca (prezydent Warszawy), 
a w połowie partyjnego aktywisty (wiceprze-
wodniczący PO), stanowi najbardziej wyrazi-

sty obraz partyjno – samorządowego zamie-
szania.
Przykład drugi odnieść można do wyborów 
prezydenta Rzeszowa. O miejsce ustępujące-
go Tadeusza Ferenca, wieloletniego szefa tego 
miasta, związanego onegdaj z  lewicą, ale od 
dawna już niezależnego, walczą wyłącznie 
niemal wszystkie partie polityczne. 
Niezależnie zatem od reprezentowanych 
przez tych kandydatów politycznych walo-
rów, są to, bez wyjątku, kandydatury partyjne 
lub partyjnie uzależnione. To partie politycz-
ne zatem chcą rządzić Rzeszowem, traktując 
prezydenta jak marionetkę. 
Nie tędy prowadzi droga do budowania siły 
i wiarygodności Polski samorządowej. •

Partyjny samorząd

Wojna szpiegów
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Prosto Z ratUsZaw kieleckiej radzie miasta dawno 
skończył się „wersal”. Nastąpiło to 
kilka miesięcy po wyborach samo-

rządowych, gdy czworo radnych postanowiło 
opuścić klub prezydencki. Od tamtego czasu 
mieszkańcy obserwują dziwną grę, której 
areną są głównie sesje. Niestety, moim zda-
niem to właśnie wtedy przestało niektórym 
leżeć na sercu dobro miasta, a  górę wzięła 
chęć odwetu. Nieraz radni i  kielczanie byli 
świadkami wielu personalnych wycieczek 
i coraz większego braku kultury. W ostatnich 
tygodniach sytuacja jeszcze bardziej się za-
ostrzyła i  nic nie wskazuje na to, że to apo-
geum.
To, że część radnych uważa, że prezydent Kielc 
to samo zło, już nikogo za bardzo nie dziwi. 
Krytyka, ta zasłużona i ta wydumana, wylewa 
się na każdym kroku. Jej efektem był już dwu-
krotnie brak wotum zaufania dla prezydenta. 
Co ciekawe, Ci sami radni, którzy na admini-
stracji miasta nie zostawiają suchej nitki, nie 
mają chęci, żeby przeprowadzić w  Kielcach 
referendum. Głosowanie, w  którym poddali-
by weryfikacji swoje zarzuty, okazuje się już 
sporym ryzykiem. Trochę w  myśl zasady, że 
„lepiej gonić króliczka, niż go złapać”. Wygod-
niej straszyć referendum i  wizją odwołania 

prezydenta, niż je przeprowadzić i sprawdzić, 
co tak naprawdę myślą mieszkańcy. Do tego 
trzeba by mieć sporo determinacji i  jeszcze 
więcej odwagi, a tej większości zdecydowanie 
brakuje. Bo przecież dużo łatwiej krytykować, 
nie biorąc za nic jakiejkolwiek odpowiedzial-
ności. 
Konsekwencją tego jest szereg bardzo ku-
riozalnych sytuacji. Ostatnio pretekstem „do 
bicia” w  prezydenta stała się sprawa Mło-
dzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Radni 
w  lutym nie zgodzili się na podjęcie uchwa-
ły, która dawałaby szansę przekształcenia 
ośrodka i  oddanie go w  zarządzanie stowa-
rzyszeniu, co przyniosłoby miastu znaczne 
oszczędności. Zrozumieli to radni powiatu 

kieleckiego, którzy właśnie podjęli decyzję 
o likwidacji dwóch takich placówek i otworzy-
li drogę do zmiany ich formuły prawnej i or-
ganizacyjnej. W Kielcach część radnych poszła 
pod prąd. Przygotowali uchwałę o stworzeniu 
w  MOW szkoły branżowej. Dokument pozo-
stawia wiele do życzenia, ma w  sobie wiele 
błędów i sprzeczności, za co inicjatorzy posta-
nowili oskarżać… urzędników miejskich. Ale 
okazuje się, że nie przeszkodziło im to prze-
głosować uchwałę, mając pełną świadomość, 
że jest ona prawnym bublem. I tak rada mia-
sta w Kielcach postanowiła sobie być sterem, 
żeglarzem i okrętem. A jak się coś nie uda, to 
przecież zawsze pozostaje zrzucanie winy na 
kogoś innego. Ot, taka strategia.•

agata Wojda 
(ur. 25 maja 1981 r. w Kielcach). Od 15 kwietnia br. zastępca prezydenta Kielc. Odpowiada za Wydział 
Komunikacji oraz Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska. Ma również sprawować nadzór nad referatem 
ewidencji ludności i dowodów osobistych. Zajmować się będzie także sprawami transportu publicznego.

Gonią króliczka

PatrZąC od Środka

MaRcin chłoDnicki
(ur. 25 września 1978 r. w Kielcach). Od 15 kwietnia br. zastępca prezydenta Kielc.  
Odpowiada za edukację, kulturę i sport. Przewodniczący Nowej Lewicy w Kielcach.

Czas pandemii nie przeszkodził upa-
miętnić ważnych świąt pierwszoma-
jowych, takich jak Międzynarodowy 

Dzień Solidarności Ludzi Pracy, znany na 
świecie jako „Labour Day”, a także 17 rocznicę 
wejścia Polski do Unii Europejskiej. 

Święto Pracowników
Swoją tradycją sięga początków ubiegłego 
wieku. Ustanowiono je dla upamiętnienia 
wydarzeń z  pierwszych dni maja 1886 r. 
w  Chicago, w  Stanach Zjednoczonych, gdzie 
podczas strajku będącego częścią ogólnokra-
jowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-go-
dzinnego dnia pracy doszło do brutalnych 
starć policji z robotnikami. W Polsce w latach 
PRL-u, Święto Pracy było wykorzystywane 

przez władze do realizacji celów PZPR. Dziś 
ma ono charakter pluralistyczny i wielonur-
towy. Po transformacji ustrojowej polska lewi-
ca i związki zawodowe zbudowały nową for-
mułę, która już nie posiada niepotrzebnych 
obciążeń historycznych, ale jest powrotem 
do korzeni, stojąc w obronie pracowników. W 
dążeniu do godnych płac, a także o dobre wa-
runki i bezpieczeństwo pracy. Jednym z naj-
większych wyzwań wymienianych podczas 
tego święta jest dogonienie średniej płacy eu-
ropejskiej, a  także wyeliminowanie zjawiska 
ubogich pracujących.
Z okazji Święta Pracy słowa uznania kieruję 
do wszystkich pracowników, a zwłaszcza tych 
pracujących na pierwszej linii frontu z  pan-
demią. Zarówno w  służbie medycznej, jak 

i dla tych, którzy zapewniają nam codzienne 
funkcjonowanie. Szanujmy ich wysiłek. 

Polska w UE
W naszym kraju pierwszy dzień maja to 
także rocznica przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. Pamiętam czas, kiedy z  dumą 
i nadzieją stawaliśmy się częścią europejskiej 
wspólnoty. Jako świeżo upieczony absolwent, 
wtedy jeszcze Akademii Świętokrzyskiej, roz-
poczynałem pracę w jednej z instytucji, która 
gospodarowała funduszami przedakcesyjny-
mi oraz pierwszymi funduszami unijnymi. 
Czułem nie tylko dumę, ale i misję związaną 
z tym, że dokładam bardzo niewielką, ale jed-
nak cegiełkę, aby Polska to członkostwo wy-
korzystała finansowo w 100 procentach. 
Dziś wiem, że bycie w UE to nie tylko korzy-
ści ekonomiczne, nie tylko szanse gospodar-
cze, ale też społeczna odpowiedzialność za jej 
kształt i zrównoważony rozwój. 
W rocznicę przystąpienia do Unii Europej-
skiej pamiętajmy także o  tym, że wartości, 
które niesie za sobą wspólnota, takie jak de-
mokracja, praworządność, wolność, toleran-
cja, bezpieczeństwo czy równość szans są bez-
cenne, ale także bardzo kruche. Dbajmy o nie 
i pielęgnujmy je. •

1 Maja



okiem eksperta

10 NR 8 (55)/2021

Od strategii miasta…
Trwają prace nad dokumentami strategiczny-
mi, które zaplanują kierunki rozwoju Kielc na 
najbliższą dekadę. W tym roku poznamy „Stra-
tegie Rozwoju Miasta Kielce 2030+” i  „Strategię 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 
Kielce na lata 2021-2030”, której część poświęco-
na jest promocji zatrudnienia, przeciwdziałaniu 
bezrobociu i  wychodzeniu z  bierności zawo-
dowej. Z dyskusji wynika, że dokumenty będą 
ofensywne i odpowiadające na przyszłe wyzwa-
nia, a  te w  kategoriach rynku pracy wiążą się 
przede wszystkim z wizjami Przemysłu i Pracy 
4.0, ale również ze zmianami demograficznymi, 
które będą skłaniać do budowania zespołów 
wielopokoleniowych. Pisaliśmy już na łamach 
2TK, że Kielce mają swoje atuty, jako miasto ide-
alne do pracy zdalnej, do prowadzenia biznesu, 
który będzie zarabiał na bogatszych rynkach, 
a o to w dobie cyfryzacji jest po prostu łatwiej, 
wreszcie, jako przyjemne miejsce do życia. Anna 
Royon-Weigelt, z  niemieckiego stowarzyszenia 
doradców szkolny i zawodowych DVB, podczas 
wizyty w  Polsce, podkreślała zmieniające się 
oczekiwania wobec miejsca pracy. Wynagro-
dzenia dawno spadły z pierwszego miejsca poza 
podium, ustępując przyjaznej kulturze organi-
zacji, work-life balance, dostępie do terenów re-
kreacyjnych, a nawet zgodności deklarowanych 
poglądów firmy, np. na ekologię, z  poglądami 

Zbigniew brZeZiński
specjalista w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach, współpracuje stale z Akademią Webinaru z Poznania i Akademią Kultury Informacyjnej z Warszawy, doradca 
międzynarodowej platformy doradczej Recreate, mentor Bielskiego Stowarzyszenia Doradców Zawodowych i Personalnych „Aktywni”, członek zespołu redakcyjnego 
branżowego kwartalnika „Doradca Kariery”.

kandydata. Rodzime firmy w  badaniach „Kie-
leccy pracodawcy w oczach osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy” uzyskały średnie oceny 
od 3,026 w 2018 roku do 3,697 punktu w 2019 r. 
na 5 możliwych. Widać więc wyraźnie, że jest 
nad czym popracować.

…do strategii osobistej
A jaka ma być nasza osobista strategia? Podsta-
wowe zestawił w  pracy „Fundamenty kariery. 
Strategiczne poszukiwanie i  zdobywanie pra-
cy” Wacław Kisiel-Dorohinicki z Wyższej Szkoły 
Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w  Kra-
kowie. Któraś z nich powinna pasować do nas 
i naszej pozycji na rynku. Pierwsza to strategia 
płacy minimalnej. Gdy brakuje nam kompeten-
cji i doświadczenia na danym stanowisku, pro-
ponujemy pracodawcy, że w okresie próbnym, 
skłonni jesteśmy pracować za niższe wynagro-
dzenie, ale po zdobyciu doświadczenia, przy 
przedłużaniu umowy, wracamy do negocjacji 
płacowych. Odwrotnością jest strategia wy-
sokiego C, gdy manifestujemy swoje wysokie 
kompetencje, równie wysokimi oczekiwaniami 
finansowymi. Posługujący się strategią dobrego 
pierwszego wrażenia inwestują w  techniki au-
toprezentacji, a ci, którzy stawiają na strategię 
budowania relacji, na znajomości. Strategia każ-
da praca jest stosowana, gdy mamy wybranego 
pracodawcę, ale nie rekrutuje on aktualnie na 

interesujące nas stanowisko. Staramy się wów-
czas zdobyć zatrudnienie w innym dziale i  li-
czyć na przejście. Strategia wykorzystania zna-
jomości własnego zawodu, czyli jaja sadzonego, 
oznacza, że w naszej profesji zawsze jesteśmy 
na bieżąco z  nowinkami. Istnieją też strategie 
wąskiej specjalizacji i jej przeciwieństwo: posze-
rzania zakresu oferowanych usług. 
Trudno ustalić, która z nich jest w Kielcach po-
pularniejsza. Patrząc przez pryzmat sektora 
marketingu, wydaje się, że ta druga, ponieważ 
często w firmach, te same osoby potrafią zająć 
się zarówno obsługą klienta, jak i kreacją. Pozo-
staje wreszcie strategia, która wprost może być 
związana z  rozwojem miasta – strategia bycia 
krok przed. Stanowi ona o tym, że wiemy, jakie 
będą następować zmiany i możemy z wyprze-
dzeniem się do nich przygotowywać. Tu jednak 
trzeba zachować ostrożność, bo każdy, kto wią-
zał nadzieję z pracą w niedoszłym porcie lotni-
czym w Obicach, wyraźnie „przestrzelił”.
Na koniec warto przypomnieć, że etat, to tylko 
jedna z  dróg kariery. Zgodnie zaś z  efektami 
prac Agendy Miejskiej Unii Europejskiej, wza-
jemne relacje wewnątrz miasta, między kan-
dydatami, pracodawcami, instytucjami obsługi 
rynku pracy i edukacji, będą się zacieśniać. Im 
więc bliżej nasze osobiste plany będą związa-
ne z planami miasta i odwrotnie, tym dla całej 
społeczności lepiej.

kielce i strategie osobiste

TeksT: Zbigniew Brzeziński

Prace nad Strategią Rozwoju Kielc w toku. Czy wpłynie ona na kariery mieszkańców? 
A może warto zadbać o własną drogę do sukcesu? 

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



Opieka nad osobami starszymi
bezpieczeństwo, godność, komfort dnia codziennego

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

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

tel. +48 662 293 293

Centrum Terapii sp. z o.o.

Zakres i intensywność opieki są dobierane do indywidualnych potrZeb

pracownika 
socjalnego

dietetykapsychologa  
lub psychoonkologa

fizjoterapeutylekarzapielęgniarki

Zapewniamy opiekę:

Ponadto oferujemy:
l załatwianie spraw formalnych w urzędach lub innych instytucjach

l pomoc prawnika (m.in.: prawo ubezpieczeń społecznych, prawo cywilne, prawo umów, odszkodowania) 
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TeksT: Ryszard Biskup

Od najważniejszego w  całych Kielcach 
placu jak strzelił. W kierunku Kawetczy-
zny, Baranówka i hen, hen za pasmo Po-

słowickie. Tylko daleko, daleko za horyzontem, 
tam gdzie już jest niebo albo piekło (bo kto to 
może wiedzieć, co tak naprawdę jest za widno 
kresem), trakt zmieniał się w ulicę księdza Pio-
tra. Toczył się ociężale, wolno w stronę słońca, 
na południe. 
Na początku tamtego świata, w  którym 
wszystko było – pozornie – poukładane, posia-
dało swoje przypisane miejsce, na samym rogu 
po prawej stronie klepiska, skrzyżowania pętli 
wszystkich ulic, usadowił się sklep spożywczej 
spółdzielni. Przypadkiem, albo przy odrobinie 
szczęścia, można było tutaj kupić wszytko i nic. 
Od masła i mydła po powidło, od litra, nie wia-
domo na co potrzebnej w  domowym gospo-
darstwie nafty, po serwolatkę, od kilograma 

cukru w  szarej, papierowej torbie, po kostkę 
margaryny „palma”, która miała smakować 
jak masło. Albo dwadzieścia deko słodkiej jak 
ulepek marmolady, struganej przez spoconą 
ekspedientkę aluminiową łychą z zamkniętej 
blaszanej puszki. Ewentualnie kruche kosz-
tele, ostatecznie szklany syfon wody sodowej 
w  rżniętej z  grubego szkła butelce. Ostatecz-
nie dwa albo i trzy litry mleka odmierzanego 
z namaszczeniem półlitrową miarką z zaśnie-
działej aluminiowej beczki do podstawionej 
emaliowanej kanki. 
Sezam na rogu ulicy, w której krzyżowały się 
drogi donikąd, nigdy nie był zwyczajnym 
spożywczym sklepem, w  którym spotykała 
się cała ulica, ale giełdą dobrych, albo złych 
wiadomości. Pełen rozgwaru, brzęczenia cier-
pliwie sterczących w kolejce kobiet, zaplątanej 
pod nogami dzieciarni. 

Za ponurą bramą, za zbitymi z desek wrotami, 
w studni podwórka, nad którym wiecznie krą-
żyły stada gołębi hodowanych w drwalce przez 
dozorcę Grendę. Na samym środku okolonej 
budynkami, drewnianymi szopami, oficyna-
mi, studni majdanu, ulokował się warsztat me-
chaniczny mistrza Franciszka Kafara. Kiedyś 
– podobno – wyczynowego kolarza startują-
cego z powodzeniem w szosowych wyścigach. 
W ciasnej, zbitej z nieheblowanych desek, bu-
dzie, panował wieczny półmrok, w  nozdrza 
uderzał ostry aromat oliwy, smarów, chemi-
kaliów składowanych w  piramidach stalo-
wych puszek. Gwizdały szlifowane metale, 
sypały się spod korundowych tarcz opiłki, ję-
czały gładzone pilnikami metale, ścierane na 
szprychy, ostrzone na korundowych tarczach. 
Pan Franciszek, w  zsuniętym na tył głowy, 
wyrudziałym na słońcu berecie z  antenką, 

Dawna ulica generała, który, jak twierdzi w szkolnej lekturze, z czasów dawno minionych, 
Janina Broniewska, zwykł był z wrodzonej odwagi nie kłaniać się kulom. Ale tak 
naprawdę ulica gieroja, którego kazano czcić małolatom i który zwykle pojawiał się na 
frontach najczęściej w stanie wskazującym na znaczne spożycie, przez co nie zdawał 
sobie sprawy z zagrożenia, na jakie się akurat wystawia,  biegnie jak krwiobieg. 

Na Rogatce, czyli w centrum
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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.

REKLAMA

w ochronnym kitlu centrował rowerowe koła, 
docinał nożycami łatki, którymi kleił podziura-
wione dętki. Na swoim stanowisku był zawsze 
od bladego świtu do ciemnej nocy. 
Niczym cierń, wbija się w  pamięć kadr, jak 
z  niemego filmu. Mistrz w  obydwu dłoniach 
podnosi pod słońce rowerowe koło, niczym 
czarodziej, przez lekko przymrużone powieki, 
patrzy pod słońce na plątaninę dokręconych 
idealnie, dokładnie tak jak należy, szprych. 
Obraca w  lewo, w  prawo, pieści delikatnie 
palcami rant, osadza centrowaną obręcz w wi-
dełkach, dokręca błyszczące motylki, głasz-
cze delikatnie przyklejone „na zicher” gumy 
wąskiej, kolarskiej opony. Na betonowych 
płytach trotuaru tańczą załamane, delikatne, 
ulotne cienie szprych, grzechocze naciągnięty 
łańcuch.
Misterium obserwuje w  milczeniu całe stado 
przycupniętych w kucki kibiców. Bez jednego 
słowa, próżnego gestu, by tylko nie spłoszyć ci-
szy. Po kwadransie wszyscy, ilu ich tam dzisiaj 
jest, sięgają do portek, wyciągają wymiętolone 
paczki „sportów”, przypalają papierosy i  pod 
niebo wzbija się tuman papierosowego dymu. 
Gdy podniosą się z tego półprzysiadu, wstaną 
na równe nogi, wyjdą za bramę na ulicę, skrę-
cą w prawo. Pchną z rozmachem przeszklone 
drzwi lokalu ozdobionego wypisanymi na 

szklanej tafli, wielkimi jak woły literami: za-
kład gastronomiczny bar „Krakowski”. 
To była mordownia, w  której nikogo wpraw-
dzie nigdy nie zabijano, ale furmani z  posto-
ju dorożek, robotnicy z  pobliskiej chłodni, 
z  fabryki marmurów, przypadkowi smakosze 
dobijali się na amen wychylanymi w ekspreso-
wym tempie kolejnymi setkami gorzały - czy-
stej zwykłej z czerwoną kartką. Pospolita wóda 
lała się przecież w „Krakowskim” strumieniem 
szerszym niż nurt, jaki toczyła przez miasto 
brudna, niczym nieboskie stworzenie, Silnica. 
Obok baru, do którego nie przychodził głod-
ny, tylko spragniony, ulokowała się razura, 
w której dwóch fryzjerów, wystrojonych w fel-
czerskie białe kitle, strzygło gości po męsku, 
z  grzywką. Taka fryzura to był wstyd, hańba 
i obciach na całe miasto. Sznyt mistrzów grze-
bienia z Rogatki rozpoznać można było bez pu-
dła. Po skosach, zakosach, wygolonym karku. 
Napojona jak należy, wystrzyżona elegancko 
klientela wędrowała lekko chwiejnym krokiem 
do piekarni Domiceli Gajek. Chleb ważył równy 

kilogram, bajgle były posypane na bogato solą 
albo makiem. Smaku rogali albo zaplecionych 
w warkocze chałek nie sposób zapomnieć. Pie-
karnia umościła się – jak wszystko na Krakow-
skiej Rogatce – w ciasnej kiszce podwórka. Pod 
ścianami sterczały sążnie ułożonego w pryzmy 
pachnącego żywicą drzewa. Późną nocą pieka-
rze rozpalali w  piecach ogień, płomienie filo-
wały przez otwarte wrota, na długich dechach 
ułożone były jeden przy drugim bochenki 
przygotowanego do wypieku pieczywa. Nad 
ranem, gdy przed kontuarem ustawiała się ko-
lejka pierwszych klientów, upudrowani mąką 
czeladnicy dźwigali wiklinowe kosze z bochen-
kami. Okrągłe świeże bochenki, z  błyszczącą 
w porannym słońcu skórką, ze stukotem sypa-
ły się do drewnianej skrzyni przy ladzie. Chleb 
był gorący, parzył w dłonie, nikt nie chował pie-
czywa do torby, nie było takiego zwyczaju. Co 
najwyżej bochenek zawijano w płachtę gazety, 
wciskano pod pachę. Potem biegiem do domu, 
do kuchni, odkroić piętkę, pierwszą chrzęszczą-
cą w zębach pajdę.  

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
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Przez wiele lat moja znajoma, nazwijmy ją A.M.P., niezmordowanie manifestowała swoje 
„lewicowe” poglądy. Nawet przez jakiś czas lubiłem w niej ten „rewolucyjny” zapał, jej 
wersję „No pasaran!” i socjalizmu o… ładnej buzi i wspaniałych blond włosach.

TeksT: Krzysztof Sowiński

Pamiętam jak przedstawiła nam (mnie 
i  mojej żonie) swojego kandydata na 
męża – niskiego, drobnej postury bro-

dacza w  typie młodego Che. Po wielu latach 
kiedyś nas znowu odwiedzili. Mąż A.M. przy-
pominał późnego Marksa. Powspominaliśmy 
dawne czasy. Goście zobaczyli sobie przy 
okazji jak się biednie żyje na „prowincji”, 
w  Kielcach, które przed laty zostawiła A.M. 
Do trzeciego spotkania już nigdy nie doszło. 
„Warszawska” kariera A.M. nabierała wyraź-
nego rozpędu. 
Wystąpiła w ogólnopolskiej reklamie jakiegoś 
leku, który nam szarakom pozwoli „kontrolo-
wać” niedomagania naszych organizmów. 
Piękna wegetarianka, smukła, profesjonalna, 
ponadprzeciętna, przekonywała nas swoim 
kojącym, spokojnym, zrównoważonym gło-
sem. (Aż dziw, że ją w swoje szeregi nie porwał 
wtedy jakiś TVN). 

Byliśmy z niej dumni
Pokazywaliśmy ją znajomym - to „nasza 
dziewczyna z  Kielc!”. Jeszcze wtedy nie wie-
dzieliśmy, że A.M. i wielu jej podobnych ludzi 
stawali się trybikami w  świetnie mielącej 
„prowincjonalność” machinie, przygotowują-
cej nas Polaków do myślenia typu – „można 
to kontrolować, wszystko, można temu zara-
dzić – tylko nam zaufaj!”. A później – „Tylko 
słuchaj!”. Na wszystko jest lek, lub suplement 
– na syndrom niespokojnych nóg, niepokoją-
ce komunikaty płynące z ciała, depresje i lęki, 
a  nawet wyrzuty sumienia. (Na te ostatnie 

pojawiła się wówczas np. m.in. pastylka „czu-
baszek”, rozrosło się to w całą tyralierę). Wy-
starczy tylko sięgnąć po to, co wskażą nam 
autorytety, zareklamują celebryci – wówczas 
przestaną istnieć prawa entropii, będziemy 
wiecznie młodzi, szczęśliwi, zdrowi i  nie-
śmiertelni. 

Staliśmy się bezradni
To te m.in. działania sprawiły, że w  więk-
szości staliśmy się tak bezradni wo-
bec fałszywych opowieści o  zarazie 21 
wieku – kowidzie, posłusznie i bezkrytycznie 
w  większości przyjmujemy każde polecenie 
manipulujących nami rządu i  rządowych 
„autorytetów” medycznych, którzy od ponad 
już roku „kontrolują” i  „zarządzają” pande-
mią i  kresu tego nie widać. A w  rezultacie 
tych starań wokół mamy tylko policyjny ter-
ror, sypie się w nadmiarze niekowidowy trup 
i  bankrutuje tysiącami polska klasa średnia, 
a  znaczny procent społeczeństwa ogarnęła 
depresja i szaleństwo.

Chwała jej
Pamiętam jak A.M. zaczęła się chwalić sweet 
fociami z takimi politykami jak Kwaśniewski, 
Borowski i  gromadą pomniejszych postaci 
z  SLD. Jak wspierała kampanie tej formacji. 
Za słowo krytyki wobec tych panów „obraża-
ła się”, a nawet usuwała z grona swoich zna-
jomych. Taktownie, żeby nie wchodzić z  nią 
w  konflikt, nie psuć dawnych wspomnień 
„czaru”, najpierw przestałem komentować, 

później przestałem regularnie śledzić jej wpi-
sy w mediach społecznościowych.
Wiem, że dzięki „starej” lewicy zaistniała pu-
blicznie, ale oddaję jej także cześć - włożyła 
w  tę swoją obecność mnóstwo pracy, nota 
bene m.in. jest autorką fajnej publikacji za-
chęcającej do rekreacji ruchowej… Chwała jej 
za to.

Żyć trzeba
Ale nie mogę też zmilczeć o tym, że długie lata 
pracowała w prestiżowym tygodniku o orien-
tacji „lewicowej” i zawsze gorliwie rezonowała 
światopogląd pisma. Później periodyk odku-
pił inwestor o orientacji nieco „nielewicowej”. 
A.M. w proteście przeciwko tej zmianie… jed-
nak się nie zwolniła. Tylko roztropnie publicz-
nie… zamilkła. „No cóż” - pomyślałem sobie, 
każdy z czegoś musi żyć, a… niewielu potrafi 
zaczynać wciąż od „zera” i trwać za najniższą 
krajową.

Pytanie bez odpowiedzi
I co się w końcu wydarzyło? A to… „Dzisiaj” 
przez przypadek na fb wyświetliła mi się 
„metryczka” A.M. Omal nie spadłem z krzesła. 
Nasza chluba jest jednym z  dyrektorów pi-
sowskiego (!!!) Ministerstwa Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu!
Ja wiem, że PiS to partia lewicowa dla nie-
poznaki z  odrobiną retoryki narodowej, ale 
w  środowisku i  wśród przyjaciół A. M. jed-
nak nadal ta formacja uchodzi za „radykal-
ną” prawicę! Na sporcie na pewno A.M. się 

Od „no pasaran”, 
do łysenkizmu?
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Dr 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.

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
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ZWIĘKSZ ODPORNOŚĆ, NIE DAJ SIĘ WIRUSOM

zna, przynajmniej od strony treningu, była 
czynną sportwomenką, ale bez pretensji do 
najwyższych laurów. Kultura… Owszem, pa-
miętam ją jak ze dwa razy odwiedziła naszą 
miejscową scenę teatralną. Być może jednak 
w Warszawie stała się np. miłośniczką opery, 
znawcą muzealnictwa, a doświadczenie w za-
rządzaniu kulturą trenowała odwiedzając 
np. regularnie Teatr Powszechny i  tam m.in. 
podziwiała np. spektakl – „Kuroń. Pasja we-
dług św. Jacka”. To rzecz o  polityku zapewne 
bliskim i jej sercu. Czy zatem przyswoiła sobie 
należycie idee marszu trockistów przez insty-
tucje kultury i sportu? Oto jest pytanie. 
A może się mylę co do oceny światopoglądu 
A.M.? A ta zawsze była tylko bezstronnym 
fachowcem. Jest człowiekiem dialogu, a  nie 
dyskursu. I jej awans jest tylko tego i niczego 
innego wynikiem. 

Partyjni specjaliści
Przecież z  autopsji znam w  naszym regio-
nie tylu bezstronnych specjalistów pobło-
gosławionych przez PO, PSL, czy tych z  SLD, 
kierujących dzielnie m.in. „naszą” kulturą. 
Pracownicy tych placówek żywili nadzieję 
(znam te nastroje jako związkowiec), że jak 
PiS znowu dojdzie do władzy, to te zazwyczaj 
znienawidzone osoby raz na zawsze zostaną 
„wytaczkowane” przez koło historii. Nic się 
jednak takiego nie stało. Wydaje się, że prze-
ważyła u tych szefów, lubiana przez ich no-
wych szefów, właśnie ta cecha bezpartyjnego 
fachowca i  umiejętność modelowania swoje-
go głosu, zgodnego z aktualną prawdą etapu.

Co teraz myśleć?
Jak sobie samemu wyjaśnić, dlaczego (teraz 
zerknąłem) w  mediach społecznościowych 
A.M. uwiarygadnia pisowski propandemicz-

ny łysenkizm! Dlaczego robiła w  ostatnich 
miesiącach na swoim fb publiczne spekta-
kle dotyczące konieczności bezsensownego 
z punktu wiedzy o medycynie noszenia ma-
ski i epatowała blankietem terminu swojego 
szczepienia, propagując zbędną (a zapewne 
i  nadzwyczaj niebezpieczną) potrzebę wy-
produkowaną przez Niedzielskiego, Pinkasa, 
Dworczyka, z Morawieckim na czele?!
Już wiem… Przypomniałem sobie takie zdanie 
– „Program partii, (sorki) rządu – programem 
narodu”. Ufff… A jednak A.M. zachowała wier-
ność swoim pierwotnym ideałom. Na szczę-
ście…
PS.
Może już po następnych wyborach, z  pisow-
skich list, A.M. trafi do europarlamentu i zoba-
czymy ją tam, jak „broni” „wartości” cywilizacji 
łacińskiej w  Polsce… powiedzmy w  stylu… 
Beaty Hubner. Któż to wie…
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Michał Skoczek, czyli Żorż Ponimirski, twórca 
bloga Street Food Polska, oprowadza nas po 
kulinarnych Kielcach. Tym razem jego gośćmi 
są Kamil Wójcik, właściciel kieleckiej restaura-
cji RoloLolo oraz Mateusz Cheda , szef kuchni. 

Powiedzcie, od kiedy zaczęła się Wasza przygoda 
z gastronomią? 
Kamil Wójcik: Ja zaczynałem od tego loka-
lu właśnie.  Ale o własnej knajpie marzyłem 
już w liceum. Ciągle jednak czegoś brakowa-
ło - czasu, pieniędzy, motywacji... W końcu 
29 czerwca 2019 roku otworzyłem Rolo. 
Mateusz Cheda: Mnie w dzieciństwie „za-
szczepiła” gastronomią babcia, która była 
kierowniczką gastronomii w Nagłowicach. Ku-
charzem jestem od 8 lat, pracowałem w Sphi-
nxie, Yami Yami Sushi, Żółtym Słoniu, Włoskiej, 
Cremovej. Odbyłem także staż w Atelier Ama-
ro w Warszawie, a teraz od siedmiu miesięcy 
współpracuję z Kamilem w RoloLolo. 

Muszę o to zapytać. Długi czas podczas lockdownu 
działaliście „na wynos”, jak wszystkie restauracje. 
Pewnego dnia coś jednak pękło i postanowiliście 
otworzyć lokal dla ludzi, z czego kielczanie 
skwapliwie skorzystali. Skąd ta odważna decyzja? 
Kamil Wójcik: No przecież nie na pokaz. Sy-
tuacja finansowa nas do tego zmusiła. Brak 
środków do życia, a także zobowiązania, nie 

tylko finansowe, wobec firm leasingowych 
czy banków, ale także wobec ludzi, których 
zatrudniamy. Po konsultacji prawniczej, po-
stanowiliśmy otworzyć. I mogę tylko dodać, 
że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem 
podjąć. Mamy świetny zespół, wsparcie klien-
tów, którzy wracają, możemy pracować i robić 
to, co kochamy. 

Jakiś czas temu w menu restauracji, obok street 
foodowych pozycji, pojawiły się klasyczne obiady. 
Czy to była sytuacja wymuszona lockdownem, czy 
po prostu chcieliście dotrzeć do nowych klientów? 
Mateusz Cheda: Z jednej strony sytuacja to wy-
musiła, co nie oznacza jednak, że tymi luncha-
mi wówczas się ratowaliśmy. Do Rolo trafiłem 
miesiąc przed drugim lockdownem. Mieliśmy 
szeroko zakrojone plany co do nowego menu. 
Chcieliśmy wyjść szerzej do ludzi, dać im wy-
bór. Niestety nie zdążyliśmy swych zamiarów 
wprowadzić w życie. Kuchnia typowo restau-
racyjna to mój konik. Obserwujcie uważnie, co 
się będzie działo w Rolo. Już niebawem. 

No właśnie… Jakie macie plany na przyszłość? 
Mateusz Cheda: Na pewno chcemy powięk-
szyć ogródek przed lokalem. 
Kamil Wójcik: Mogę też zdradzić, że rozglą-
damy się za większym lokalem. Ale na razie 
nie mówmy o tym więcej. Żeby nie zapeszyć.

Żołądki w sosie majerankowym 

Składniki:
2 kg żołądków gęsich
1 seler
1 por
3 marchewki
3 cebule
3 pietruszki - korzeń 
4 szt. liścia laurowego
10 ziarenek ziela angielskiego
natka pietruszki 
20 g majeranku
10 ziarenek pieprzu czarnego ziarnistego
5 l wody
200 ml śmietanki 30%
200 g masła 
200 g mąki pszennej
Sól

Przygotowanie:
Warzywa myjemy i obieramy. Wrzucamy 
do garnka z wodą, dodajemy liść lau-
rowy, majeranek, ziele angielskie oraz 
pieprz. Oczyszczone wcześniej żołądki 
dodajemy do garnka, solimy, gotujemy 
do miękkości - od 2.5 do 4 h na wolnym 
ogniu. Gdy żołądki są już miękkie, cedzi-
my, a powstały bulion zostawiamy do 
sosu majerankowego. Do bulionu dodaje-
my majeranek, śmietankę, doprawiamy 
do smaku solą i pieprzem i zagęszczamy 
jasną zasmażką w proporcji 1:1 masło-
-mąka. 
Przed podaniem żołądki należy zagrzać 
w sosie majerankowym. Możemy podać 
opcjonalnie z kaszą gryczaną, kopytkami 
lub blinami ziemniaczanymi. 

Czynne

poniedziałek – czwartek: 12:00 - 22:00

piątek: 12:00 - 23:00

sobota: 12:00 - 23:00

niedziela: 12:00 - 22:00

RoloLolo 
ul. Solna 4A/6U 

Kielce

telefon 500 234 100
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Kamil Wójcik, Mateusz Cheda
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WAŻNE

Adopcja musi być sprawą przemyślaną. 
Wzięcie zwierzęcia ze Schroniska 
jest dużym wyzwaniem, psiaki czy 

koty często wiele przeszły i są zwierzakami 
trudnymi. Jeśli zdecydujesz się zaadoptować 
zwierzaka ze Schroniska, poniżej możesz 
dowiedzieć się o tym, jak przebiega cały 
proces.

Przy adopcji najważniejsze dla nas jest 
przedstawienie warunków do jakich mają 
trafić nasi podopieczni. Jest to dla nas 
sprawa kluczowa – staramy się wybierać 
opiekunów, którzy nie traktują zwierząt jak 
rzeczy – szukamy kochających domków. 
Nowym opiekunom stawiamy określone 
warunki, w jakich mają przebywać 
nasi podopieczni. Podczas rozmowy 
z potencjalnym opiekunem, ustalamy, w jakich 
warunkach będzie mieszkał adoptowany 
zwierzak, kiedy będzie wychodził na spacery, 
czym będzie karmiony itp.

Po wstępnej rozmowie osoba 
zainteresowana jest proszona o wypełnienie 
ankiety przedadopcyjnej. Po pozytywnym 
rozpatrzeniu ankiety, umawiany jest termin 
wizyty w schronisku. Podczas wizyty, osoba 
chętna na adopcję, jest oprowadzana po 
terenie schroniska, wtedy można dokonać 
wyboru konkretnego zwierzęcia. Podczas 
oprowadzania pracownik schroniska udziela 
informacji na temat zwierząt. Po dokonaniu 
wyboru potencjalny opiekun jest informowany 
o stanie zdrowia, kondycji psychicznej 
zwierzęcia oraz o wykonanych zabiegach 
profilaktycznych. 

Następnie podpisywana jest umowa 
adopcyjna. W przypadku zwierząt bardziej 
wymagających, dobrze jest zrobić sobie 
krótki spacer z naszym „wybrankiem”. 
Należy pamiętać, że osoba, która zamierza 
adoptować zwierzę ze Schroniska musi mieć 
ze sobą:
- dowód osobisty,
- smycz i obrożę (pies dorosły),
- transporter (kot),
- kocyk/transporter (szczeniak). 

Źródło: www.schronisko-dyminy.pl

INKA 
To średniej wielkości, bardzo 
energiczna, rudo-brązowa su-
nia.
Jej początki w schronisku były 
trudne: nie umiała chodzić na 
smyczy, nie była zbytnio towarzy-
ska. Inka nadal nieufnie reaguje 
na nowe osoby, nie akceptuje ich 
od razu – trzeba poświęcić jej 
trochę uwagi, aby zyskać jej za-
ufanie. Szczególnie nie ufa męż-
czyznom. 
Bardzo lubi spacery, dlatego, 
żeby się z nią poznać – najlepiej 
zabrać ją na dłuższą przechadz-
kę. Inka nieźle dogaduje się z in-
nymi psami. Sunia potrzebuje 
konsekwentnego opiekuna, któ-
ry zapewni jej sporą dawkę ru-
chu. Sugerujemy dom bez dzieci. 
Data urodzenia: ~2018 
Waga: 14kg

Czynne w godz. 10-16

Interwencje nocne w godz. 16-8

tel. 517 666 545

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dyminach

ul. ks. Piotra Ściegiennego 203 
25-116 Kielce

tel. 41 361 67 24
www. schronisko-dyminy.pl

SEZAR
Jest sympatycznym psiakiem, 
o  wilkowatej urodzie. Ze swo-
jego boksu pilnie obserwuje co 
dzieje się na schroniskowym 
dziedzińcu i woła do siebie prze-
chodzące osoby, domagając się 
odwiedzin, a najlepiej długiego 
spaceru. 
Sezar ładnie chodzi na smyczy, 
współpracuje z prowadzącą go 
osobą, lubi być głaskany i wciąż 
czeka na to, aby ktoś zatrzymał 
się u niego na dłużej i poświęcił 
mu swój czas. 
Nie przepada za innymi psami, 
dlatego lepiej, aby był psim jedy-
nakiem. 
Jego wilcza powierzchowność 
kryje za sobą miłego i spragnio-
nego towarzystwa psiaka. 
Sezar jest łasuchem i na pew-
no trzeba mu zapewnić stabilną 
dietę oraz sporą porcję ruchu. 
Data urodzenia: ~2010 
Waga: 20kg
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Jednym z najgroźniejszych objawów brytyjskiego 
wariantu koronawirusa jest ciche niedotlenienie. 
Eksperci alarmują, że to bardzo niebezpiecz-
ne zjawisko, które może doprowadzić nawet 
do   śmierci. Dlatego ważne jest, aby w  prze-
biegu choroby Covid-19 sprawdzać saturację 
krwi za pomocą pulsoksymetru. Warto też 
skorzystać z tlenoterapii w komorze hiperba-
rycznej.

Brytyjski wariant koronawirusa niemal całkowicie 
zdominował obecną, miejmy nadzieję kończącą się, 
falę pandemii w Polsce. 
Wirus w  wersji brytyjskiej to blisko 95 pro-
cent zakażeń. Szczep ten daje inne objawy niż 
miało to miejsce w przypadku wariantu pod-
stawowego, zwanego też chińskim, gdzie bar-
dzo często występowały zaburzenia węchu 
i smaku – teraz występują one sporadycznie.

Obecnie część pacjentów z Covid-19 
odczuwa duszności, nie mając niskiego poziomu 
tlenu, a inni odwrotnie – mają bardzo niski poziom 
tlenu, a duszności - nie…
W przypadku tej drugiej grupy chorych stan 
zdrowia może się mocno pogarszać, a pacjent 
nie jest tego świadomy i kończy się to często 
przyjęciem do szpitala w stanie krytycznym. 
Jak wyjaśniają autorytety, np. Youssef Sle-
iman, konsultant wojewódzki w  dziecinie 
chorób płuc, dyrektor Szpitala w  Czerwonej 
Górze, „taki stan rzeczy jest związany z zabu-
rzeniami neurologicznymi, ponieważ korona-
wirus również atakuje komórki ośrodkowego 
układu nerwowego, które z kolei mogą zablo-
kować uczucie duszności”.

Czyli, jeśli pacjent nie odczuwa duszności i nie 
zgłosi się do lekarza, to w efekcie może to 
spowodować stan zagrożenia życia?

Medyczny geniusz
O wskazaniach do tlenoterapii w komorze hiperbarycznej, z Paulą Malarz, fizjoterapeutą 
z kieleckiego Centrum Terapii, rozmawia Agnieszka Rogalska.

MGR Paula MalaRz 
Fizjoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. Pracuje w Szpitalu św. Aleksandra w Kielcach 
oraz w kieleckim Centrum Terapii – fizjoterapia i terapia 
hiperbaryczna.
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CENTRUM TERAPII Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Kaznowskiego 5  

lok. U10 
25-636 Kielce

tel. +48 577 663 099, 41 336 95 99

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

Jeśli zakazimy się koronawirusem, powinni-
śmy kontrolować poziom saturacji krwi, nie-
zależnie od tego, czy mamy duszności, czy też 
nie. W sytuacji gdzie poziom ten spada poni-
żej 94 przez dłuższy czas, należy bezzwłocznie 
zgłosić się do szpitala. 

Ratunkiem jest wtedy tlenoterapia…
I to w  dużych dawkach. Ze swojej praktyki 
w Centrum Terapii słyszę, że pacjenci kupują 

małe aparaty z tlenem w aptekach. To w ogóle 
nie działa! Leczenie tlenem w przypadku Co-
vid-19 to bardzo duże dawki, od 5 litrów do 
40 na minutę. To, co kupimy aptece, na pewno 
nie pomoże.

Inne najczęstsze objawy występujące u pacjentów 
z brytyjskim wariantem koronawirusa?
Są to: kaszel, zajęte zatoki, zmęczenie, bóle 
głowy, mięśni i  gardła, gorączka, bóle brzu-
cha, a  także dolegliwości ze strony układu 
pokarmowego.

A co potem, gdy już wyzdrowiejemy?
Zapraszamy na sesje w komorze hiperbarycz-
nej. Tlenoterapia to nieinwazyjna metoda 
terapeutyczna, w której pacjent poddany jest 
działaniu czystego tlenu pod zwiększonym 
ciśnieniem. To nowoczesna i bezpieczna me-
toda odnowy organizmu. Od lat zyskuje coraz 
większą popularność w  ogólnej profilaktyce 
zdrowotnej oraz rekonwalescencji.

Jakie są wskazania, zalecenia do skorzystania 
z tlenoterapii hiperbarycznej?
Mnóstwo. Wspomaga np. rehabilitację kardio-
logiczną - pracę zdrowego serca i  może być 
bardzo pomocna w  terapii uszkodzeń tego 
organu – zapobiega zawałom mięśnia ser-
cowego, uelastycznia ścianki żył i  zwiększa 
dopływ tlenu do serca. Niweluje powikłania 
po zabiegach chirurgicznych - przyspiesza 
gojenie, stymuluje wzrost oraz podział ko-
mórek macierzystych i skraca czas rekonwa-
lescencji. Poprawia ukrwienie w uszkodzonej 
tkance i zwalcza infekcje, które mogą powstać 
w  wyniku komplikacji po operacjach. Wspo-
maga  rehabilitację neurologiczną - dotlenia 
mózg i  zwiększa jego aktywność, redukuje 
obrzęki mózgu, pobudza komórki i przywraca 
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ich prawidłowe funkcjonowanie. Pomaga w le-
czeniu urazów kończyn - ośmiokrotnie zwięk-
sza liczbę komórek macierzystych, a wysokie 
stężenie tlenu sprzyja szybszej regeneracji 
i przyspiesza wzrost kości. 

Stanowi także naturalną metodę utrzymania 
zdrowej cery/skóry?
Tak. Przyspiesza wydalanie toksyn, poprawia 
metabolizm i wspomaga regenerację nabłon-
ka. Dzięki dotlenieniu wszystkim tkanek, 
redukowane są stany zapalne, co może być 
pomocne w walce ze zmianami skórnymi, ta-
kimi jak trądzik.

Co ponadto?
Pomaga w  leczeniu cukrzycy i  miażdżycy. 
Stosowana regularnie u pacjentów z cukrzycą 
lub miażdżycą, wspomaga prowadzone rów-
nolegle leczenie chirurgiczne i  antybiotyko-
terapię, zmniejszając ryzyko powikłań wielu 
przewlekłych chorób. Zmniejsza także bóle mi-
grenowe. Poprawia się przepływ krwi w  mó-
zgu, przyczyniając się do dotlenienia tkanki 
mózgowej oraz obkurczenia naczyń krwiono-
śnych. Pozytywny efekt działania terapii moż-
na zaobserwować już po kilkunastu minutach.

Inne wskazania? 
Z pewnością trzeba wymienić trudno goją-
ce się rany, stopę cukrzycową, popromienne 
uszkodzenie kości i tkanek miękkich, przewle-
kłe zmęczenie, niedotlenienie tkanek i  cho-
roby z  tym związane, fibromialgię, choroby 
układu krążenia, takie jak: miażdżyca, nad-
ciśnienie, itp., choroby układu nerwowego: 
ADHD, choroby Alzheimera, Parkinsona, SM, 
itp., autyzm. Tlenoterapia hiperbaryczna po-
woduje dotlenienie tkanek mózgu, pobudze-
nie do pracy uśpionych komórek mózgowych 
oraz tworzenie się nowych. Wspomaga lecze-
nie niepłodności oraz problemów z  potencją. 
Spowalnia procesy starzenia (komórek i orga-
nizmu), wspomaga leczenia po zabiegach me-
dycyny estetycznej i zabiegach chirurgicznych, 
infekcji bakteryjnych, anemii, depresji, chorób 
autoagresywnych, przewlekłych stanów za-
palnych, niektórych zaburzeń immunologicz-
nych, przewlekłych choroby skóry takich jak: 
łuszczyca, trądzik, pokrzywka wysypka, ru-
mień, AZS, grzybice. 
Tlenoterapia hiperbaryczna wspomaga lecze-
nie nadwagi i otyłości. Wielu pacjentów zgłasza 
się do nas z szumami w uszach, odleżynami czy 
oparzeniami. Wskazań jest mnóstwo, bo nic nie 
jest tak potrzebne człowiekowi, jak tlen.

Najlepsi wiedzą co dla nich dobre. Na zdjęciach 
m.in. zawodnicy Łomża Vive Kielce oraz młodzie-
żowy wicemistrz świata w boksie.
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palcem po mapie

Paryż…  
po prostu Paryż

Nakazy, zakazy, obostrzenia, kwarantanna – te słowa opisują, w jakich czasach przyszło 
nam żyć. Obecnie, jeszcze, nie pojedziemy bez przeszkód tam, gdzie chcemy i kiedy 

chcemy. Dla kochających podróże pozostają wycieczki palcem po mapie. Czas ograniczeń 
z pewnością minie. Oby jak najszybciej. I warto do tej normalności, także wyjazdowej, być 

przygotowanym. Na łamach „2 tygodnika kieleckiego” podpowiadamy, gdzie warto zajrzeć.
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TeksT: Marek Malarz

Paryż uznawany jest za jedno z najpięk-
niejszych i najchętniej odwiedzanych 
miast w Europie. Nie bez powodu. Mia-

sto niewątpliwie ma swój charakter. Zwiedza-
jąc stolicę Francji, można odnieść wrażenie, 
że atrakcje turystyczne w Paryżu są praktycz-
nie wszędzie. I warto wiedzieć, że to nie tyl-
ko Wieża Eiffla, Luwr, Wersal, Katedra Notre 
Dame, czy też Disneyland. Co w takim razie, 
oprócz wymienionych atrakcji, trzeba zoba-
czyć w Paryżu? Oto subiektywny przegląd.

Łuk Triumfalny
Znajduje się na placu Charlesa de Gaulle’a. 
Został wybudowany w 1836 roku, aby oddać 
hołd walczącym za Francję podczas wojen na-
poleońskich i rewolucji francuskiej.

Pola Elizejskie 
To symbol Paryża. Bardzo chętnie odwiedza-
ny przez turystów. Najbardziej reprezentacyj-
na aleja stolicy Francji ma długość niecałych 
2 kilometrów, a jest w stanie pomieścić mnó-
stwo ciekawych miejsc – teatrów, restauracji 
czy też ekskluzywnych butików. 

Montmartre 
Mieszkali tu znani artyści, pisarze. Tu znajdu-
je się dom Picassa i plac Dalidy. Czas spędzało 
tu wiele sławnych osób. Tamten klimat czuć 
do dzisiaj.

Bazylika Sacre-Coeur
Położona na najwyższym wzgórzu Paryża, 
w wspomnianej dzielnicy Montmartre. Wraz 
z Katedrą Notre-Dame stanowi wizytówkę 
Francji. Miejsce warto odwiedzić ze względów 
historycznych, sakralnych, jak i dla pięknej 
panoramy Paryża, która rozciąga się ze wzgó-
rza. 

Cmentarz Pere –Lachaise
To jedna z najbardziej znanych nekropolii na 
całym świecie. Pochowane są tutaj takie oso-
bistości jak Fryderyk Chopin, Edith Piaf, czy 
Jim Morisson. 

Centrum Pompidou 
Paryż to idealne miasto dla miłośników sztu-
ki. Jej współczesną odmianę podziwiać można 
w dzielnicy Beaubourg. Tam właśnie znajdu-
je się Centrum Pompidou – muzeum sztuki 
współczesnej. Budynek przyciąga uwagę ze 
względu na swój oryginalny wygląd: oplecio-
ny kilometrami kolorowych rur, wygląda ni-
czym „przewrócony na lewą stronę”. To jeden 
z kontrowersyjnych zabytków Paryża. 

La Defense
To nowoczesna dzielnica aglomeracji pary-
skiej  o charakterze biznesowym. Mieszczą 
się w niej siedziby wielu firm. Pod względem 
wielkości powierzchni biurowych stanowi 

największe centrum biznesu. Uwagę tury-
stów przyciągają przede wszystkim wieżowce 
o oryginalnym wyglądzie oraz monumental-
ny Wielki Łuk la Defense. 

Most Aleksandra III
Kolejną atrakcją Paryża jest Sekwana i znaj-
dujące się nad nią mosty. Jest ich w sumie 30, 
a najpiękniejszym z nich jest właśnie most 
Aleksandra III. Warto skorzystać z tramwaju 
rzecznego. Otwiera się z niego specjalny, nie-
zapomniany widok na paryskie mosty.

Moulin Rouge 
Czerwony Młyn jest najbardziej znanym ka-
baretem w Paryżu i jedną z jego najbardziej 
rozpoznawalnych atrakcji. 

Katakumby Paryża 
To ogromna kostnica w podziemnych koryta-
rzach. Warta odwiedzenia. Jako, że Paryż liczy 
sobie ponad 2000 lat, ta atrakcja, to przywita-
nie ze starożytnymi Paryżanami. I nie jest to 
dla osób mających słabe nerwy. 

Żeby zwiedzić wszystkie atrakcje Paryża, nie 
starczyłoby miesiąca. A już na pewno, nikt nie 
zdoła zobaczyć ich wszystkich w trakcie krót-
kiego wyjazdu. Ale po prostu trzeba tam być, 
choć jeden raz.

Marek Malarz
dziennikarz. Przed laty pracował, m.in. w Gazecie Wyborczej, Słowie Ludu, AGB Metro, Życiu. Twórca i swego czasu redaktor naczelny 2 tygodnika kieleckiego. Uwielbia 
podróże i zazwyczaj odkrywa miejsca mało popularne, lecz warte odwiedzenia.
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w świecie sportu

Maciej cender
sekretarz Biura Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. 

N ie wiem, co mnie naszło, by obejrzeć 
ostatnio, w  jednej z  komercyjnych 
stacji telewizyjnych, powtórkę pro-

gramu „Witaj w  klubie”, poświęconą Koronie 
Kielce! Wspomnienia sprzed trzech lat, bajko-
pisarskie opowieści  w wykonaniu miernego 
szkoleniowca, jakim był Gino Lettieri, przy-
prawiły mnie o mdłości. Aż trudno uwierzyć, 
że środowisko ludzi skupionych wokół klubu 
tak bardzo dawało się oszukać Lettieriemu 
i znajomym! 
Chociaż Niemca oraz jego pracodawców 
w Kielcach dawno już nie ma, to Korona nadal 
nie może podnieść się z letargu, w jaki wpro-
wadzili klub, nie mający pojęcia o  realiach 
polskiego futbolu, ludzie. Na szczęście, wiele 
wskazuje, że obecny prezes, Łukasz Jabłoński, 
powoli wyprowadza Koronę z  poniemieckie-
go bałaganu. 
Kilka dni temu opinia publiczna została  poin-
formowana, że stanowisko dyrektora sporto-
wego objął Paweł Golański. Moim, skromnym 
zdaniem, jest to najbardziej wartościowa in-
formacja personalna przekazana z ulicy Ście-
giennego na przestrzeni ostatnich czterech, 
a może nawet pięciu lat! 
Golański jest dla zdecydowanej większości 
(a  może i  dla wszystkich) kibiców uosobie-

niem wszelakich cnót piłkarskich. Reprezen-
tant Polski, jeden z  najlepszych w  historii 
kieleckiego klubu piłkarz. Człowiek ambit-
ny, mądry, rozsądny, potrafiący stosownymi 
argumentami bronić swoich racji. Wreszcie 
ambasador młodzieżowych ośrodków pił-
karskich, a  takowym może być ktoś, kto ma 
zaufanie w  środowisku, w  kogo środowisko 
wierzy i  ufa. I co chyba najważniejsze – do-
skonale zna realia piłkarskie, także, a  może 
zwłaszcza te pozakulisowe. 
Dziś, na początku swojej misji, popularny 
„Golo” ma ogromny kredyt zaufania, jest 
działaczem kryształowo czystym.  Nie bę-
dzie żadną przesadą stwierdzenie, że wzrok 
kibiców Korony skierowany jest na nowego 

MOIM ZDANIEM

Wpatrzeni w „Gola”

dyrektora sportowego w  sposób wyjątkowy. 
W jego osobie żółto - czerwoni fani widzą no-
wego architekta odbudowującego świetlaną 
przeszłość. 
Pierwsze wypowiedzi Golańskiego dają pozy-
tywny przekaz – nie będzie sprowadzania do 
Korony miernot, nie będzie słuchania  pod-
szeptów pseudomenadżerów. Będzie nato-
miast polityka przemyślana, spokojna, oparta 
na zaufaniu, wzajemnym zrozumieniu i sza-
cunku. 
Paweł Golański, jak przystało na człowieka 
inteligentnego doskonale zdaje sobie spra-
wę, że poprzez pracę w Kielcach może wiele 
zyskać. 
Oby mu się udało! •

REKLAMA

Stół Therma Top
to wszechstronny, dwusegmentowy stół 

do masażu z podgrzewanym blatem, który 
poprawia krążenie, zwiększa witalność, 

łagodzi zmęczenie i napięcie.

MASAŻE (także u pacjenta w domu)
– klasyczny
– leczniczy

– relaksacyjny
– sportowy

– tkanek głębokich
Hypervolt Plus Bluetooth

umożliwia wykonanie masażu dokładnie 
takiego jakiego potrzebujesz. 

To 3 stopnie intensywności wibracji 
(2000; 2600; 3200 uderzeń na minutę) 

i 5 wymiennych głowic.

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








