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spis TReŚci / polecamy

liczBy TyGoDnia

10 / spoJRzenia
„Afgańskie lekcje” – Świat, Polska  

w oczach dr. Witolda Sokały.

14 / miasTo, KTÓReGo JUŻ nie ma
„Ulica Duża”  

– Jarosław Machnicki  
przedstawia stare Kielce.

pRomocJa/ReKlama

1,2,4,5,7,10,16,18,19,20

cyTaT TyGoDnia

oD ReDaKToRa

„Łatwiej podnieść podatki, niż dobrze rządzić”.

Adam Sadowski, ekonomista, publicysta gospodarczy, pre-
zydent (od 2014 r.) Centrum im. Adama Smitha, pierwszego 
polskiego think tanku (działającego od 16 września 1989 r.) 

promującego idee wolnego rynku.

12,4 proc. – o tyle, od 1 sierpnia br., wzrosła cena gazu 
dla gospodarstw domowych. Poprzednio cena gazu 
została podwyższona w kwietniu br. o 6 proc. Łączny 

rachunek za gaz oraz jego dostawę będzie jednak niższy niż wzrost cen samego 
gazu. Tzw. „kuchenkowicze”, zapłacą więcej o 5,35 proc., podgrzewający wodę 
o 7,45 proc., ogrzewający swoje domy o 7,9 proc.

Gdy na co dzień obserwuję, jak w beznadziejnie chamski 
i cyniczny sposób ogłupiani są Polacy – od dziesiątek 
lat – siadam i piszę to co poniżej, mając nadzieję, że choć 
do kilku osób przekaz trafi, może wywoła refleksję. 
To, że odbiera nam się szacunek w świecie, pozbawia 
godności, stosując makiawelizm na każdym poziomie 
polityki, napisano już wiele razy. Że to wszystko 
z paranoicznej chęci utrzymania się przy władzy 
wszelkimi możliwymi sposobami lub też chęci jej przejęcia, 
także uwzględniano. Ja jednak nie mogę przejść obojętnie 
nad stanem naszej, tzn. społeczeństwa, świadomości. 
Zbioru ludzi zastraszanego, przekupywanego, na każdym 
kroku, od dziesiątek lat, okłamywanego, poddanego 
populistycznej indoktrynacji, w efekcie w większości 
otępiałego, obojętnego.
Gdy trzeba „coś” przykryć, daje nam się pożywkę, 
a to w postaci ustawy zaostrzającej przepisy dotyczące 
aborcji, a to „lex TVN”, po przyjęciu których wszyscy 
debatują nad wolnością, Konstytucją, gdy jednocześnie 
jednym rozporządzeniem rządzący przepychają po 
cichu kilkudziesięcioprocentowe podwyżki dla siebie 
(opozycja milczy, bo to w ich interesie), uchwalają 
zgodę na karczowanie lasów, pracują nad polskim 
(?) ładem, który zakłada drakońskie podwyżki 
podatków dla przedsiębiorców, żonglują stanowiskami 
w celu utrzymania sejmowej większości. 
Tymczasem, np. wzrostem cen przebiliśmy już Europę 
i nikt z nami równać się nie ma prawa. Biorąc choćby to 
i kilka opisanych wyżej sytuacji z ostatnich dni, chciałoby 
się rzec: „obudźmy się”. Tylko, czy to jest jeszcze możliwe? 
Ktoś powie „nas to nie dotyczy”. Jeżeli tak będziemy 
myśleli, to faktycznie nas nie będzie to  dotyczyło, ale nas 
dotknie. Tylko, że wtedy już będzie za późno. Przesuwanie 
granic tego, co dopuszczalne, obserwujemy od lat. 
Tak się dzieje, bo nie reagujemy w sprawach naprawdę 
ważnych.  Jesteśmy straszeni, przekupywani, okłamywani, 
poddawani populistycznej indoktrynacji, w efekcie otępiali 
i obojętni. I co najgorsze – zgadzamy się na to.
Ustawa „lex TVN”? Z Sejmu trafiła do Senatu. Senat 
odrzuci. Trafi z powrotem do Sejmu. I tu przepadnie, 
a może zostanie „złagodzona”. Była przykrywką. Co było 
do załatwienia, już zostało załatwione.

Marek Malarz
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WARTO WIEDZIEĆ

Prezydent Andrzej Duda podpisał 
rozporządzenie o podwyżkach dla 
polityków. Kilka tysięcy złotych 

miesięcznie już od sierpnia br. zyskali m.in. 
ministrowie, marszałkowie i posłowie. Takich 
podwyżek nie było od wielu lat. Ile dokładnie 
zarobią politycy po podwyżkach? Premier 
zamiast 14 tys. zarabiać będzie ponad 20 tys. 
zł. Pensja marszałka Sejmu i Senatu skoczy 
z 11 tys. zł do 20 tys. zł. Wiceministrowie 
zaczną zarabiać 16 tys. miesięcznie, zamiast 
dotychczasowych 10 tys. zł. Posłowie 
i senatorowie już z dietą, zamiast 10 tys. zł, 
będą mogli liczyć na 16 tys. zł. To wzrosty 
o kilkadziesiąt procent.
Tymczasem średnia pensja w Polsce wzrosła 
przez ostatni rok o 10 procent, dwukrotnie 
przebijając inflację. Ale te wzrosty dotyczą 
zdecydowanej mniejszości firm, czyli 
zatrudniających ponad 9 osób. I nawet 
tam nie są dawane „po równo”: jedni (np. 
informatycy) zyskali 20 procent, a inni – 
zero. Przy szalejącej inflacji. No i jest cała 
budżetówka, której rząd zamroził pensje, ku 
oburzeniu wszystkich związków zawodowych, 
w tym bratniej Solidarności. Nakłada się 
również na to planowana waloryzacja 
emerytur… o 4 procent. 
W związku ze wzrostem płac 
podsekretarzy stanu więcej zarobią 
także posłowie i senatorowie, ponieważ 

pensja parlamentarzystów to 80 proc. 
wynagrodzenia wiceministra. Tym samym 
uposażenie posłów i senatorów zwiększy się 
z 8 016,70 zł do 12 826,57 zł. Wzrośnie także 
poselska dieta - z 2 505,02 zł do 4008,30 zł. 
Każda władza boi się tematu podwyżek „dla 
siebie”, bo nie jest to szczególnie popularne 

REKLAMA

wśród wyborców, co widać w sieci. Zapewne 
też dlatego, by ciszej było nad całą sprawą, 
zmian w prawie, podwyższających zarobki, 
nie próbowano przyjąć w parlamencie. PiS 
posłużył się prezydentem Dudą i jego decyzją. 
A posłowie oraz senatorowie z opozycji jakoś 
tym razem nie protestują…             (oprac. red.)

było od 1 sierpnia różnica

Premier 14 673 zł 20 543 zł 40%

Wicepremier 13 063 zł 18 288 zł 40%

Marszałek Sejmu/Senatu 11 739 zł 20 543 zł 75%

Minister 12 705 zł 17 787 zł 40%

Wiceminister 10 021 zł 16 033 zł 60%

Prezes KRRiTV 12 705 zł 17 787 zł 40%

Prezes NIK 13 063 zł 18 288 zł 40%

Prezes IPN 12 705 zł 17 787 zł 40%

Poseł/Senator 8 017 zł 12 827 zł 60%

Poseł/Senator + dieta poselska 10 522 zł 16 033 zł 52%

Zapewniamy opiekę:
l lekarza
l pielęgniarki
l fizjoterapeuty
l psychologa lub psychoonkologa
l dietetyka
l pracownika socjalnego

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

Ponadto oferujemy:
l załatwianie spraw formalnych 

w urzędach lub innych instytu-
cjach

l pomoc prawnika (m.in.: prawo 
ubezpieczeń społecznych, prawo 
cywilne, prawo umów, odszkodo-
wania)

Opieka nad osobami starszymi
bezpieczeństwo, godność, komfort dnia codziennego

Źródło: Dz.U. 2021 r. poz. 1394, https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1394
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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

CIEKAWE I WAŻNE

Koniecznie zarezerwujcie sobie czas w dniach 3-5 września br. 
Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach oraz Ośrodek Myśli 
Patriotycznej i Obywatelskiej, Wzgórze Zamkowe w Kielcach 

zapraszają w tych dniach na wielowątkowy festiwal literacki,  
organizowany Kielcach po raz pierwszy – POCIĄG DO LITERATURY.  
I HERLING-GRUDZIŃSKI FESTIWAL. 
Spotkania z pisarzami, publicystami, warsztaty, wystawy, nowości 
wydawnicze, kiermasze książek, konkursy, gry i zabawy ze słowem 
z udziałem znakomitych gości, projekcje filmów, konkursy, wycieczki, 
gra miejska oraz wiele innych atrakcji czeka na pasjonatów literackich 
przeżyć i kreatywnego spędzania czasu, począwszy od najmłodszych do 
najstarszych. Wydarzenia festiwalowe podzielono na kilka stref, aby każdy 
odbiorca mógł znaleźć coś dla siebie. Szczegóły w festiwalowym, bogatym 
programie, który znajdziecie chociażby na stronie www Miejskiej Biblioteki 
Publicznej  w Kielcach.
Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na Strefę Spotkań. Będzie to 
prawdziwy raj dla tych, którzy chcą zobaczyć, posłuchać, porozmawiać 
z ulubionymi autorami. Wśród festiwalowych gości znajdą się m. in.: 
Magdalena Grzebałkowska, Agata Tuszyńska, Karolina Wilczyńska, Sylwia 
Winnik, Max Czornyj, Jacek Komuda, Stanisław Łubieński, Jacek Łukawski, 
Marcin Meller, Robert Małecki, Janusz Leon Wiśniewski. 
Z kolei do innej ze stref – Strefy Wydawców dotrą z pewnością miłośnicy 
literatury różnych gatunków. Kiermasz książek zorganizowany w centrum 
Kielc z udziałem wielu polskich wydawnictw oraz półki bookcrossingowe 
wypełnione książkami zaspokoją gusta czytelników w każdym wieku. Chęć 
udziału w wydarzeniu zgłosiły wydawnictwa z całej Polski takie jak: Wielka 
Litera, Wydawnictwo FILIA, Agencja Autorska Autograf, Dwukropek, 
Wydawnictwo W.A.B., Czwarta Strona, Wydawnictwo Literackie, Paśny 
Buriat, Wydawnictwo Agora, Wydawnictwo Sine Qua Non oraz A Press 
z najnowszą książka kielczanina Ryszarda Biskupa „Ze sztambucha 
i raptularza, czyli ocalić od zapomnienia. Kielce 1950-2000”. 
Zainteresowanych wydarzeniami, jakie odbędą się w ramach 
Festiwalu, zapraszamy do śledzenia stron internetowych: Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Kielcach, Wzgórza Zamkowego oraz mediów 
społecznościowych. 
Festiwalowe zapowiedzi i aktualności znajdziecie m.in.na FB – profil pociąg 
do literatury.              (oprac. red.)
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zdaniem senatora

Polska przez 25 lat rozwijała się nierów-
nomiernie, a  owoce wzrostu docierały 
tylko do nielicznych. Zmieniliśmy to 

i  wciąż chcemy zmieniać. Jednym z  narzędzi 
do tej zmiany jest Polski Ład, czyli komplek-
sowy program odbudowy Polski i  wzrostu 
poziomu życia i zamożności Polaków. Dążymy 
do zrównoważonego rozwoju każdego regionu 
naszego państwa. Wyrównujemy szanse i  ni-
welujemy różnice rozwojowe, które pojawiły 
się za naszych poprzedników.
• Od 2016 roku następuje znaczny wzrost do-
chodów Jednostek Samorządów Terytorialnych 
(JST). Ich łączne dochody w latach 2016-2020 to 
prawie 1,3 bln zł. W porównaniu do lat 2011-
2015 wzrosły o blisko 40 proc.!

• Dynamicznie rosną także możliwości inwe-
stycyjne samorządów – skumulowany wy-
nik operacyjny budżetów JST powiększył się 
o przeszło 50 proc. – było to możliwe również 
dzięki wsparciu inwestycyjnemu rządu, które 
wzrosło o połowę.
• JST zrealizowały dochody planowane sprzed 
pandemii, a  rok 2020, pomimo zakładanego 
w kwocie przeszło 21,2 mld zł deficytu, udało 
się zamknąć nadwyżką budżetową w  wyso-
kości 5,7 mld zł. Według najnowszych danych 
po I półroczu 2021 r. JST wykazują nadwyżkę 
budżetową w kwocie 22,4 mld zł, a nadwyżka 
bieżąca wynosi prawie 23 mld zł. 
• Pozytywny wynik budżetowy JST wynika 
z dużego wsparcia inwestycyjnego udzielone-

Ład w samorządach

Życie bez kredytu

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

go w  2020 r. przez państwo, w  szczególności 
w  ramach środków Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych.
• Polski Ład to wyraz zaufania do Polaków 
– oni najlepiej znają potrzeby swoich wspól-
not lokalnych. Dlatego kierujemy dodatkowe 
wsparcie do samorządów – na inwestycje, dro-
gi, oświatę. Chcemy ustabilizowania sytuacji 
finansowej samorządów, aby mogły bezpiecz-
nie planować wydatki i projekty. 
• W roku 2022, po wprowadzeniu Polskiego 
Ładu oraz rozwiązań stabilizujących i wzmac-
niających finanse JST, samorządy osiągną do-
chody z tytułu PIT, CIT i subwencji ogólnej na 
poziomie ok. 146 mld zł, co oznacza, że będą 
one wyższe o  4,3 proc., od dochodów plano-
wanych przez same JST w  Wieloletnich Pro-
gnozach Finansowych (WPF) sporządzonych 
przed ogłoszeniem Polskiego Ładu). 
• Dodatkowe 8 miliardów złotych dla samorzą-
dów na 2022 rok oraz gwarancja stabilnych 
dochodów podatkowych do budżetów samo-
rządów z  roku na rok i  uelastycznienie zasad 
budżetowych, a  także gigantyczny Rządowy 
Fundusz Polski Ład z  dofinansowaniem pro-
jektów na poziomie nawet 95 proc., to główne 
założenia Polskiego Ładu dla samorządów. 
Na koniec prośba. Droga Opozycjo, jeśli nie chcesz 
pomagać, to przynajmniej nie przeszkadzaj.•

Ostrowiec Świętokrzyski jest jednym 
z  nielicznych samorządów w  kraju, 
który nie ma długów, realizując jedno-

cześnie inwestycje o wielomilionowej wartości. 
Czasem toczę dyskusje z różnymi obserwatora-
mi życia publicznego, czy to aby dobrze, żeby 
samorząd nie zaciągał kredytów, wszak brak 
długu bywa dla niektórych oznaką braku roz-
woju. Poprzedni kielecki prezydent wskazywał, 
że blisko miliardowe zadłużenie miasta to efekt 
realizacji różnych inwestycji, na które samorząd 
pozyskał finansowanie ze środków zewnętrz-
nych, a jak wiadomo, takie projekty potrzebują 
środków na tzw. wkład własny. To oczywiście 
prawda z  małym zastrzeżeniem, że planując 
takie projekty, warto równocześnie szukać 
zwiększenia dochodów własnych gminy, uzbra-
jać tereny inwestycyjne, przygotowywać prze-
strzeń pod budownictwo mieszkaniowe jedno 
i  wielorodzinne. Przykład Rzeszowa pokazuje, 
że aktywna polityka miejska w  tym zakresie 
przynosi efekty. Przed rokiem 2006 miasto mia-
ło 53 kilometry kwadratowe powierzchni i było 
jednym z najgęściej zaludnionych miast w kra-
ju. W kolejnych latach Rzeszów powiększył się 
aż o 76  km² a ludność wzrosła o ponad 40 tys. 
Kielcom przez ostatnie lata ubyło ponad 20 ty-
sięcy mieszkańców.

Miasto Ostrowiec udowadnia, że nie podnosząc 
od 6 lat lokalnych podatków i  nie zadłużając 
samorządu, można realizować projekty rozwo-
jowe. Dziś miasto prowadzi ponad 20 inwestycji, 
które zmienią układ komunikacyjny, otworzą 
kolejne przestrzenie do przedsięwzięć własnych 
i zewnętrznych, wzmocnią potencjał edukacyjny 
i kulturalny miasta. Zmieni się także całkowicie 
miejska komunikacja: na ulicach i w nowej bazie 
operatora pojawią się elektryczne i  hybrydowe 
autobusy. Samorząd jest także aktywnym gra-
czem na rynku nieruchomości: skupuje i  scala 
działki, uzbraja je w infrastrukturę, a następnie 
sprzedaje przedsiębiorcom lub mieszkańcom 
pod budownictwo jednorodzinne. W ciągu ostat-

nich 6 lat miasto kupiło 50 ha gruntów, także 
w  pobliżu huty. To ważny atut Ostrowieckiej 
Strefy Inwestycyjnej: brak sąsiedzkich sporów 
mogących blokować rozwój firm. Już kilka firm 
zainwestowało na tym terenie, a  inne właśnie 
budują swoje zakłady. Są to przedsiębiorstwa 
produkcyjne, zatrudniające od 50 do 250 pra-
cowników. Ostrowiec, podobnie jak inne średnie 
miasta, dotyka proces depopulacji. W przypadku 
Ostrowca główną przyczyną tego zjawiska była 
migracja do miejscowości podmiejskich i dużych 
ośrodków. Jednak udało się ten trend odwrócić: 
w ostatnich latach w Ostrowcu wybudowano od 
podstaw 460 domów jednorodzinnych, najwięcej 
spośród miast podobnej wielkości.  •

moim zdaniem

Jacek kowalczyk
były wieloletni dyrektor od kultury, turystyki i promocji Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.  
Były prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Dzisiaj szef Miejskiego 
Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.
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z pierwszej ręki

Nie da się?

Dlaczego władze Kielc nie remontu-
ją rozsypujących się ulic i  krzywych 
chodników? Dlaczego w centrum i na 

osiedlach nie powstają nowe miejsca parkin-
gowe? Te pytania zadają sobie wszyscy kiel-
czanie. Brak działań ze strony ekipy Bogdana 
Wenty pokazuje oderwanie ludzi z ratusza od 
problemów tysięcy mieszkańców. 
Stan dróg w  Kielcach jest fatalny. Mieszkam 
tu od ponad 40 lat, więc z własnego doświad-
czenia mogę powiedzieć, że tak źle nigdy nie 
było. Sypią się nawierzchnie głównych arterii 
wlotowych do miasta. W centrum, takie ulice 
jak Seminaryjska, czy Ogrodowa są w opłaka-
nej kondycji. Zasłonę milczenia spuszczę na 
to, co dzieje się na peryferiach. Przypomnę 
tylko, iż właśnie z projektu rewitalizacji tych 

KaMIl suchańsKI 
przedsiębiorca i społecznik, miejski radny. W latach 2018-2021 Przewodniczący Rady Miasta Kielce.
Przewodniczący Rady Nadzorczej EKOBOX S.A.

obszarów, głównie pod kątem modernizacji 
dróg, ekipa Bogdana Wenty uczyniła prze-
wodnie hasło swojego programu wyborcze-
go. Póki co, skończyło się na zapowiedziach 
i obietnicach bez pokrycia.
Nie ma dnia, by kielczanie nie bombardowali 
mnie prośbami o interwencję dotyczącą re-
montu tej czy innej ulicy. Wspólnie z klubem 
Bezpartyjni i Niezależni w ciągu ostatnich lat 
złożyliśmy wiele interpelacji wzywających 
prezydenta do aktywnego rozwiązywania 
problemów z  infrastrukturą drogową. Odpo-
wiedź jest zawsze ta sama: „pieniędzy nie ma”, 
a w domyśle: „i nie będzie”. 
Podobnie wygląda kwestia tworzenia nowych 
miejsc parkingowych na kieleckich osiedlach. 
Mieszkańcy ścigają się o wolną przestrzeń 

postojową, często kluczą kilkanaście czy kil-
kadziesiąt minut po uliczkach, licząc, że ktoś  
odjedzie, czasem w akcie desperacji „porzuca-
ją” auto, gdzie popadnie. 
W śródmieściu także istnieje potężny defi-
cyt jednostek parkingowych. Apele radnych 
o budowę wielopoziomowych parkingów na 
osiedlach oraz wygospodarowania dodatko-
wych miejsc postojowych w centrum, prezy-
dent Wenta kwituje zawsze tak samo: „nie da 
się”. 
W następnym felietonie wskażę źródła finan-
sowania. Moim zdaniem inwestycje w  mo-
dernizację infrastruktury drogowej oraz 
stawianie obiektów parkingowych na osie-
dlach powinny być absolutnym priorytetem 
dla władz miasta. Takie działania z  jednej 
strony znacząco poprawiłyby komfort życia 
w Kielcach. Po drugie – nowoczesna sieć ko-
munikacyjna plus dostęp do terenów przemy-
słowych (to inne, potężne wyzwanie, przed 
którymi stoją Kielce – w  tym zakresie opie-
szałość ekipy pana Wenty jest wręcz skan-
daliczna) stanowią olbrzymią zachętę dla 
zewnętrznego kapitału do lokowania biznesu 
i tworzenia nowych miejsc pracy.
Tymczasem…Kierownictwo kieleckiego ra-
tusza urządza „zielone” happeningi sadzenia 
roślin w donicach na Rynku… •

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
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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
Kryzys afgański, być może najważniej-
szy w światowej polityce od rosyjskiej 

agresji przeciw Ukrainie (tak ocenił go m.in. 
szef unijnej dyplomacji Josep Borrell) skłania 
do stawiania wielu pytań. Na przykład: jak 
to było możliwe, że w czwartek amerykański 
wywiad oficjalnie ogłaszał, że talibowie po-
trzebują około 90 dni na dojście do Kabulu, 
a w niedzielę stolica Afganistanu była już pod 
kontrolą rebeliantów? Jak to się stało, że w ich 
ręce wpadła nie tylko nowoczesna broń wielo-
miliardowej wartości, dostarczona wcześniej 
rządowi przez USA, ale także zasoby informa-
cyjne wywiadu i kontrwywiadu? Najkrótsza 
odpowiedź brzmi: tak to bywa, gdy politycy 
wolą wierzyć we własną propagandę, zamiast 

w twarde dane i fakty – a usłużni „eksperci”, 
zatrudniani zamiast profesjonalistów, rado-
śnie ich utwierdzają w błędach.
Zachód (nie tylko Stany Zjednoczone!) czeka 
teraz wyciąganie wniosków. I ratowanie swego 
międzynarodowego autorytetu, mocno jednak 
nadszarpniętego, ku radości Pekinu, Moskwy, 
Teheranu oraz ich zwolenników i agentów. 

Polska
Z naszego punktu widzenia istotne są 
też pytania o wiarygodność gwarancji 

USA dla Polski – i o to, jak radzić sobie z falą 
uchodźców oraz migrantów (to dwie różne 
kategorie, warto o tym przypominać).
Co do kwestii pierwszej – wbrew propagan-
dzie, podkręcanej przez niektóre obce stolice, 

nie ma analogii pomiędzy nami a Afgani-
stanem. Tam w interesie USA było zwinięcie 
obecności wojskowej w kraju, w którym tak 
naprawdę mało kto chciał za „wolność i de-
mokrację” oraz zachodnie wartości walczyć. U 
nas (wciąż mam nadzieję) jest jednak inaczej. 
Ale lekcję, że Amerykanie nie wyciągają za 
nikogo kasztanów z ognia, gdy ów ktoś sam 
się nie stara – warto odrobić, podkreślić sobie 
wężykiem i zapamiętać.
W sprawie drugiej – abstrahując od zrozu-
miałych porywów serca – warto zauważać, że 
owa fala nieszczęśników stanowi hybrydową 
„broń demograficzną”, wymierzoną w Euro-
pę. W krajach Azji są siły, które celowo wypy-
chają tych ludzi z ich domów, a z kolei w Ro-
sji czy na Białorusi tacy, którzy te wędrówki 
ułatwiają właśnie po to, żeby u sąsiadów siać 
zamęt polityczny i  destabilizować bezpie-
czeństwo. Poprzez lokowanie wśród tysięcy 
niewinnych ofiar swoich dywersantów, po-
tencjalnych terrorystów, ale głównie przez 
zwiększanie wyborczych szans ugrupowań 
skrajnych, ksenofobicznych, będących świa-
domymi lub nieświadomymi sojusznikami 
Rosji albo Chin. Sztuka polega więc na tym, 
by pomagać potrzebującym, ale nie Putino-
wi, Łukaszence i towarzyszowi Xi.  • 

Prof. Kazimierz KiK
profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Dramatyczny finał afgańskiej wojny, 
poza doraźnymi problemami mi-
gracyjnymi i  dramatem tych, którzy 

uwierzyli w  rysowane przez Waszyngton 
perspektywy dla Afgańczyków, może mieć też 
inne, prowadzące o wiele dalej konsekwencje.
Przede wszystkim, podważył korzyści, któ-
re miałyby wynikać z  dominującej obecnie 
idei świata jednobiegunowego, opartego nie-
mal wyłącznie na hegemonii USA. Podważył 
jednocześnie zasadność wspomnianej idei, 
w  warunkach globalizacji przeplatającej się 
z  regionalizacją. W tym kontekście widzimy 
konieczność przejścia do modelu świata wie-
lobiegunowego, preferowanego, coraz to wy-
raźniej, nie tylko w  kręgu głównych państw 
Unii Europejskiej, ale także wśród starych 
i nowych potęg regionalnych na świecie. 
W warunkach świata zglobalizowanego 
i  w  dodatku zdominowanego przez jedno 
mocarstwo, problemy i  dramaty spowodo-
wane polityką jednego hegemona w  danej 
części świata, natychmiast stają się proble-
mami i dramatami niemal całej społeczności 
światowej. Tak było onegdaj w  przypadku 
konfliktu irackiego, libijskiego, syryjskiego, 
a  teraz i  afgańskiego. Dotyczyło to także, 
w  sporej mierze, konfliktu ukraińsko-rosyj-

skiego i  wielu innych. Nigdzie Stanom Zjed-
noczonym nie udało się stworzyć i wzmocnić 
nowego, preferowanego przez siebie porząd-
ku. Wszędzie dominował chaos, destrukcja 
i gospodarcza zapaść. Głównym i zwykle ne-
gatywnym skutkiem tych przedsięwzięć były 
kryzysy gospodarcze oraz exodus ludności ze 
skonfliktowanych regionów. Zwykle też ofiarą 
tych procesów była i jest, potrzebująca spoko-
ju dla rozwoju, Unia Europejska. 
Owszem, przejściowo i  lokalnie, konflikty 
i kryzysy dostarczają europejskiej wspólnocie 
np. dużą liczbę taniej siły roboczej. W dalszej 
jednak perspektywie doprowadzą do klęski 
tejże wspólnoty, opartej, jeszcze przecież, na 
europejskich i chrześcijańskich wartościach.

Hegemonia jednego wojowniczego mocar-
stwa nie stanowi dzisiaj wartości dodanej 
w  procesie budowania nowoczesnego, zglo-
balizowanego świata, który wielobiegunowy, 
oparty na współdziałających ze sobą mocar-
stwach regionalnych, stanowiłby zapewne 
większą gwarancję wspólnego rozwoju całej 
społeczności światowej. Byłby to bowiem roz-
wój oparty na zaakceptowaniu odmienności 
i bogactwie różnych kultur, religii i wartości. 
Ujednolicanie na siłę, to droga prowadząca 
do nierozwiązywalnych na dłuższą metę kon-
fliktów i  dramatów, czego dziś przykładem 
jest sytuacja w Afganistanie. To kolejna lekcja 
dla polityków. Także polskich. •

Wytyczne dla polityków

Afgańskie lekcje



spojrzenia

9NR 12 (59)/2021

Prosto Z ratUsZa

kielce to zielone miasto, co nie znaczy, 
że nie mamy wiele do zrobienia w za-
kresie przemyślanej polityki urządza-

nia i zarządzania terenami zielonymi. Dobit-
nie pokazał to okres pandemii, kiedy wszyscy 
poczuliśmy ogromny głód przebywania 
w  przyjaznej przestrzeni publicznej. Zaczę-
liśmy mieć ogromną potrzebę, żeby nasze 
sąsiedztwo i  centrum miasta stały się miej-
scami, w których po prostu miło i komforto-
wo spędza się czas. Poza tym, a może przede 
wszystkim, przed włodarzami miast stoi dziś 
ogromne wyzwanie reagowania i zapobiega-
nia negatywnym zmianom klimatycznym. 
10-15 lat temu samorządy zachłyśnięte środ-
kami unijnymi rozpoczęły tzw. rewitalizację, 

co w  polskiej rzeczywistości bardzo często 
oznaczało betonowanie na potęgę. Dziś wszy-
scy zastanawiamy się jak odwrócić te trendy 
i rozpocząć w końcu proces prawdziwej i peł-
nej zmiany naszego otoczenia.
W Kielcach mamy świadomość tych wyzwań. 
Planujemy działania, które będą niwelować 
miejskie wyspy ciepła, zwiększać bioróżno-
rodność i  poprawiać możliwości retencyjne 
gleby. Już w czerwcu wystartowaliśmy z pro-
gramem „Zielony Mecenat Kielc”, w  ramach 
którego zaprosiliśmy firmy do współtworze-
nia terenów zielonych. Pierwszą realizację już 
mamy, wspólnie z firmą DS Smith zagospoda-
rowaliśmy jedno z kieleckich rond, a w kolej-
ce czeka kilka następnych projektów. Do Pro-

gramu Inwestycji Strategicznych zgłosiliśmy 
3 projekty, a jeden z nich dotyczy zielonej re-
witalizacji Śródmieścia naszego miasta. Jeżeli 
uda się pozyskać dofinansowanie, to już nie-
bawem zmieni się skwer im. Ireny Sendlero-
wej, ulica Bodzentyńska, a na kielecki Rynek 
wprowadzimy tak bardzo potrzebną zieleń. 
Ponadto nowy blask zyska teren przed budyn-
kiem dawnej synagogi. Będzie to preludium 
do realizacji projektu „Wyspa Zrozumienia”, 
który z tego miejsca ma uczynić miejsce dia-
logu i spotkań z dużym naciskiem na zieloną 
przestrzeń wytchnienia.
Są duże szanse, że już niebawem będzie mo-
gła się rozpocząć także rewaloryzacja Parku 
Miejskiego im. Stanisława Staszica. Marsza-
łek poinformował o  wpisaniu tego projek-
tu w  Kontrakt Programowy Województwa 
Świętokrzyskiego, co oznacza, że Kielce mogą 
zyskać spore dofinansowanie na tę inwesty-
cję, szacowaną na ponad 10 mln zł. Kolejnym 
naszym priorytetem jest Dolina Silnicy. Nie-
dawno teren między al. IX Wieków Kielc, a ul. 
Jesionową zyskał status parku, a już we wrze-
śniu rozpoczynamy konsultacje społeczne 
dotyczące przyszłego zagospodarowania tego 
miejsca. Trzymajcie kciuki, żeby nasze zielone 
projekty się powiodły. •

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. Sprawuje również nadzór nad referatem 
ewidencji ludności i dowodów osobistych. Zajmuje się także sprawami transportu publicznego.

Zielone projekty

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.

w końcu możemy ogłosić dobre 
wiadomości dotyczące rozbu-
dowy infrastruktury sportowej 

w Kielcach – dla sportu zawodowego, ale 
przede wszystkim amatorskiego i uczniow-
skiego. 
Pierwsza z nich, dla mnie najcenniejsza, to 
hala sportowa przy I Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. 
Jeszcze w tym roku rozpoczniemy procedurę 
wyłonienia wykonawcy tego, jakże potrzeb-
nego szkole, obiektu. Wiedzą o tym nie tylko 
uczniowie i absolwenci najstarszego w  mie-
ście liceum, ale też każdy, kto jest związany 
z  oświatą lub sportem amatorskim w  Kiel-
cach. Szacujemy, że ta inwestycja będzie 
kosztowała ponad 12 mln zł, z czego 9 mln 
zł to środki własne, a 3 mln zł to pieniądze 
pozyskane przez Urząd Miasta z funduszy ze-
wnętrznych.
Kolejny krok milowy to remont stadionu na 
Pakoszu. Tu także, jeszcze w tym roku będzie-
my chcieli wyłonić wykonawcę, który za ok. 
5,5 mln zł zmodernizuje kielecki stadion lek-
koatletyczny. To druga od dawna oczekiwana 
inwestycja w obiekt sportowy. Poza odnowie-
niem całości infrastruktury dodane zostanie 
m.in. oświetlenie. Większość pieniędzy na 
remont pochodzi z budżetu miasta, ale dodat-

kowo miejscy urzędnicy pozyskali pieniądze 
z zewnątrz.
I Hala Legionów… Po prawie dwóch la-
tach „niebytu”, wniosek o dofinansowanie 
rozbudowy został zaakceptowany. Dzięki 
spotkaniu Prezydenta Kielc Bogdana Wen-
ty z  wicepremierem, ministrem sportu, 
Piotrem Glińskim, wniosek ma być proce-
dowany w normalnym i regulaminowym 
trybie, a nie tak jak to wcześniej głosiła wi-
ceminister Anna Krupka, w „dwa tygodnie”. 
To duża inwestycja, a nie leśny szałas. Źle 
stało się, że wniosek przeleżał „na biurku” 
pani minister niemal dwa lata, bo od tego 
czasu koszt inwestycji budowlanych wzrósł, 
co w  przyszłości może stanowić poważną 
barierę w dofinansowaniu tego projektu 

przez ministerstwo, jak i realizacji przez 
miasto. 
Warto wspomnieć przy tej okazji, że niepraw-
dą jest, że miasto powinno mieć już dziś goto-
wy projekt architektoniczny i pozwolenie na 
budowę. Procedura przewiduje, że najpierw 
składa się wniosek, a jeśli otrzymuje się „zie-
lone światło” z ministerstwa, to można zain-
westować pieniądze w projekt architektonicz-
ny z pozwoleniem na budowę. 
Środki na ten cel mamy zarezerwowane już 
teraz w budżecie miasta. Niegospodarnością 
i  głupotą byłoby, gdybyśmy dwa lata temu 
wydali na to pieniądze, nie wiedząc, czy 
wniosek nie trafi do kosza. Zwłaszcza, że pani 
minister głosiła, że wniosek jest zły. Jak się 
okazało, to kolejna nieprawda. •

Sportowe inwestycje
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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”.

Dla wielu szefów i pracowników orga-
nizacja pracy zdalnej w czasie pande-
mii stanowiła nie lada wyzwanie ze 

względu na brak doświadczeń, systemowych 
rozwiązań, a nawet stosownych zapisów w 
Kodeksie Pracy. Z analizy zawartości mediów 
wynika, że zjawisko miało kilka zwrotów. 
Najpierw nastąpiło zachłyśnięcie się możli-
wościami, że tak też można (jeśli trzeba), po 
którym prorokowano, że aż dwie trzecie pra-
cowników nie zechce wrócić do biur. Później 
miały miejsce utarczki z tymi szefami, którzy 
za grosz nie rozumieli zjawiska i awanturo-
wali się z podwładnymi, dlaczego nie pracują 
w czasie urlopu? Utożsamiali bowiem reali-
zację zadań zawodowych z czasem wolnym. 
Na końcu pojawiły się raporty potwierdzające 
zmęczenie tą formą. Im mniej pandemii wo-
koło, tym bardziej warto postawić pytanie o 
to: co dalej i przy okazji, jak Kielce wkompo-
nowują się w tę wizję przyszłości?

Wróćmy do podstaw
W świecie bez zagrożenia epidemicznego, 
czyli przed 2020 r., wypracowano szereg roz-
wiązań dotyczących pracy zdalnej. Znawca 
zagadnienia, Karl Hodge zalecał np., żeby 

kielce zdalne?
TeksT: Zbigniew Brzeziński

Jaki potencjał ma stolica świętokrzyskiego, by stać się idealnym miastem  
do pracy zdalnej?

przed rozpoczęciem pracy założyć buty i po 
jej zakończeniu je zdjąć. Pomijając ratowni-
ków wodnych, podczas zawodowych czynno-
ści najczęściej jesteśmy w obuwiu. Polecał też, 
żeby na zawodowe spotkania umawiać się w 
mieście. Na etapy domowe (np. wprowadze-
nie danych, lub pisanie) zalecał wybranie in-
nego miejsca, niż to, w którym wypoczywamy 
i poinformowanie znajomych, że np. od 15:00 
do 16:00 jesteśmy nieosiągalni jak horyzont. 
Dlaczego? Gdy nie ma obowiązkowej izolacji 
społecznej, chcemy się ze sobą spotykać i spę-
dzać razem czas.

Zdalnie, czyli poza domem
Zapewne mało kto z nas kupował mieszka-
nie, by stanowiło ono jego miejsce pracy.  To 
wszystko jest  mniej lub bardziej udaną pro-
wizorką. Dopiero zapowiadane zmiany w Ko-
deksie Pracy narzucą pracodawcom obowiązki 
dotyczące ergonomicznego wyposażenia sta-
nowisk w domach i pozwolą na kontrolowanie 
wywiązywania się z nich przez PIP. Dotyczy 
to też przestrzegania czasu pracy, bo badania 
potwierdzają, że zdalnie pracujemy dłużej. 
Korzystne dla zdrowia psychicznego jest na 
przykład ograniczenie do niezbędnego mi-

nimum kontroli i raportowania, uznanych w 
raporcie przygotowanym dla Parlamentu Eu-
ropejskiego przez Instytut Badań Społecznych 
w Mediolanie za szkodliwe. W sektorze usług 
finansowych toczy się dziś debata: co dalej z 
pracą zdalną? Na zachodzie Europy menadże-
rowie stawiają na formy hybrydowe. Na Wall 
Street uznano, że czas pandemii był wyjątko-
wy i należy o nim zapomnieć, wracając do biur 
i starego rytmu realizacji zadań. Dziś jest oczy-
wiste, że praca zdalna jest przede wszystkim 
dla tych, którzy chcą tak pracować. Powinna 
być więc wyborem, a nie nakazem (o  ile nie 
wymuszają tego czynniki zewnętrzne).

Atuty
Kielce z relatywnie niską na tle kraju liczbą 
zakażeń koronawirusem, łatwym dostępem 
do terenów rekreacyjnych, szerokopasmowe-
go Internetu i oferty kulturalnej pozwalającej 
się zrelaksować, mają niezaprzeczalne atuty, 
które warto wypromować. Brakuje natomiast 
miejsc do pracy w takiej formule. Może to być 
interesujący kierunek rozwoju, zgodnie z my-
ślą, którą podczas spotkania ze studentami 
UJK wyraził Maciej Strzembosz: pracujcie tu-
taj i zarabiajcie na bogatszych rynkach.

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
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Jeśli nie promujesz swojej marki w formie 
wideo, Twój biznes najprawdopodobniej  
zniknie! ale zapamiętaj jeden adres 

i wszystko będzie w porządku. Business Lan-
tern office, w Kielcach przy ulicy 1 Maja 191. To 
tam znajdzie się nowe studio nagrań 3D, które  
dzięki zastosowaniu green box pozwoli ci 
występować w dowolnej scenerii i nagrywać  
materiały wideo w technologii niczym z Hol-
lywood.
rosnąca liczba internautów sprawia, że mar-
keting na dobre zagościł w sieci. Duże znacze-
nie dla marketingu internetowego mają treści 
wideo - są praktycznie wszechobecne. Stano-
wią rozszerzenie artykułów na portalach in-
ternetowych, zastępują pisemne instrukcje 
i oczywiście służą zwiększeniu sprzedaży. 
Wideo marketing to w  porównaniu do re-
klamy telewizyjnej niższe koszty – odpadają 
koszty emisji materiału w  telewizji. Wystar-
czy kreatywność i  czas, a następnie dodanie 
filmiku na autorskim kanale bez ponoszenia 
dodatkowych opłat. Mało tego - jeśli klip spo-
tka się z  zainteresowaniem internautów, to 
istnieje nawet szansa na zarobek na wyświe-
tlanych reklamach (YouTube). Ponadto mar-
keting wideo ma duży potencjał viralowy. 

Trzeba też zaznaczyć, że rola Internetu i treści 
wideo będzie wzrastać. Użytkownikami sieci 
są coraz młodsi konsumenci. Firmy muszą 
być przygotowane na zmiany pokoleniowe 
swoich odbiorców i wychodzić im naprzeciw. 
Inaczej przegrają wyścig o klienta.
W Kielcach, dosłownie za chwilę, rusza nowo-
czesne studio nagrań 3D. Jeśli kiedykolwiek 
chciałeś zostać influencerem, stworzyć rekla-
mę swojej firmy, prowadzić branżowego vloga 
lub nagrać webinar - to jest miejsce dla ciebie. 
Studio zostanie wyposażone w  najlepszy 
sprzęt reckeen 3D Studio, służący do reje-
stracji nagrań 2D i  3D oraz inne niezbędne 
do emisji urządzenia audiowizualne, czyli mi-
krofony, mikser, kamery.
– To inicjatywa skierowana przede wszystkim 
dla tych, którzy nie posiadają doświadcze-
nia w  tworzeniu i  montowaniu wideo. Z  na-
szą fachową pomocą i  wyspecjalizowanym 
sprzętem będą mogli od podstaw zbudować 
i wylansować swoją markę w formie audiowi-
zualnej – mówi Krzysztof Szymański, pomy-
słodawca powstania studia 3D.
Sam od lat wykorzystuje wideo promując 
swoje firmy – usługi finansowe, prawne oraz  
szkolenia. 

– Format wideo bardzo wpłynął na rozwój 
moich przedsięwzięć. Uznałem, że warto po-
dzielić się know how i postanowiłem stworzyć 
otwarte studio, które nie tylko ja, ale również 
inni przedsiębiorcy będą mogli wykorzy-
stywać dla potrzeb swojego biznesu – wyja-
śnia Szymański, zapraszając jednocześnie 
na szkolenie ze skutecznego występowania 
przed kamerą. odbędzie się ono 18 i 19 paź-
dziernika, a poprowadzi je Maciej orłoś, nie-
gdyś twarz Telexpressu, a obecnie popularny 
youtuber. Szkolenie jest dedykowane osobom, 
które chcą poznać tajniki warsztatu influen-
cera, a także dla innych adeptów sztuki wideo 
marketingu. 
Szczegóły dotyczące szkolenia można uzyskać 
wypełniając formularz na stronie https://
edumeo.pl/wystapienia/ albo pisząc maila na 
adres szkolenia@edumeo.pl. organizatorzy 
mają do dyspozycji jeszcze kilka miejsc.
Z kolei 7 września, o  godzinie 18, odbędzie 
się otwarte spotkanie z  Maciejem orłosiem, 
pt. „Jak promować swój biznes przy użyciu 
wideo?”, na które organizatorzy zapraszają 
przedsiębiorców. Spotkanie jest bezpłatne, ale 
wymagana jest rejestracja na stronie https://
edumeo.pl/spotkanie-maciej-orlos/

Business Lantern Office

ul. 1 Maja 191

25-646 Kielce

www.herostudio.pl

e-mail: krzysztof@edumeo.pl

tel. 691 895 408

Krzysztof Szymański (z lewej) oraz Maciej Orłoś. Fo
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spacerkiem po mieście, czyli Kielce sprzed lat

Z Ryszardem Biskupem, autorem ukazującej się właśnie książki „Ze sztambucha 
i raptularza, czyli ocalić od zapomnienia. KIELCE 1950–2000”, rozmawia Agnieszka 
Rogalska.

Dlaczego napisał Pan tę książkę? 
Bo takiej pozycji na naszym rynku dotąd nie 
było. To opowieść o  Kielcach sprzed lat, bo 
moje rodzinne miasto na taki akurat portret 
zasługuje. 

Jakaś inspiracja?
A tak, tak… Do podzielenia się z  kielczana-
mi moimi opowieściami zainspirowała mnie 
rozmowa, jaką prowadziłem z  czterdziesto-
letnim, zadufanym i  zarozumiałym synem 
jednego z moich przyjaciół, dla którego mia-
sto zaczęło się od budowy stadionu „Korony”, 
a  skończyło kompletnie, gdy team piłkarzy 
został zdegradowany klasę niżej. Zdaniem 
mojego młodego rozmówcy wcześniej i  póź-
niej nie było i nie ma już nic… 

Pańskie wspomnienia są bardzo subiektywne, 
czytelnik którego oprowadza Pan po ulicach, 
placach, podwórkach odnosi wrażenie, że Pan 
ubarwia rzeczywistość, kreuje na swój styl, na 
swoje indywidualne potrzeby. 
Nie mam sobie nic do zarzucenia, bo to jest 
przecież wyłącznie moje, autorskie spojrze-
nie. Patrzę na swoje miasto oczami podrost-
ka, młodzieńca, twórcy kultury, dziennikarza, 
mieszkańca. Wszystko, o  czym piszę, kiedyś 
wydarzyło się naprawdę. Doskonale o  tym 
wiem, bowiem przy tym byłem, uczestniczy-
łem w  wydarzeniach, spotkaniach, spotyka-
łem się na co dzień i przyjaźniłem z  ludźmi, 
o  których napisałem. Widzi pani, zacząłem 
stukać w  klawisze klawiatury, bo nagle spo-
strzegłem, jak wokół mnie zrobiło się pusto. 
Wspaniali ludzie, kompani, przyjaciele bez-
powrotnie odeszli i  jeżeli się spotykamy, to 
tylko we Wszystkich Świętych na cmenta-
rzach, gdy zapalam znicz na grobowej płycie. 
Pomyślałem, że jestem im winny takie wspo-
mnienie. 

Książka nie jest chłodnym, naukowym raportem…
Ani uczoną dysertacją, traktatem z przypisa-
mi, czy suchym do bólu zębów, sprawozda-
niem. To jest saga, opowieść, legenda, klechda 

Klechda kielecka Biskupa

o  Kielcach i  ludziach, którzy w  tym mieście 
żyli. 

Przecież to nudne. Kogo to obchodzi? Komu dzisiaj 
jest potrzebne?
Czytała pani skrypt? 

Tak. I książkę złożoną do druku także. 
No i? Nic pani nie zainteresowało? Nudne ? 

Nie mogę tak powiedzieć, bo …nie mogłam się 
od tego tekstu oderwać. Fantastyczna lektura 
o starych Kielcach. Zdałam sobie sprawę, że 
o moim rodzinnym mieście nie wiedziałam do tej 
pory zbyt wiele. Mogę też z czystym sumieniem 
powiedzieć, że posługuje się Pan pięknym polskim 
językiem, posiada gawędziarski talent i doskonale 
wie co i po co Pan pisze. Świetnie się czyta.
No właśnie! Ale nie ze mną takie numery! 
Doskonale zdaję sobie sprawę ze swoich nie-

doskonałości. Komplementy, którymi pani tu 
sypie, wcale mnie nie tuczą. Wiem co potrafię 
i  jak wielu rzeczy nie umiem. Dawno temu 
zrobiłem bilans swojej twórczości. To za mną. 

Nie obawia się Pan zarzutów, że w książce 
znalazły się fragmenty, mówiąc oględnie, mało 
wiarygodne? Zmyślone od początku do końca, 
nieprawdziwe. Co będzie, gdy zostanie uznany 
przez czytelników za mało wiarygodnego autora? 
Nic nie będzie. Przez lata przypięto mi tyle łat, 
wsadzono w  usta tyle niewypowiedzianych 
przeze mnie nigdy sądów, ocen i poglądów, że 
jeszcze jedna, moim zdaniem nieuzasadniona 
opinia, nie czyni różnicy. Z prawdą jest prze-
cież tak, że każdy ma swoją i  artykułuje ją, 
w stosownym czasie, na swoje potrzeby. Prze-
cież jeżeli trzech dżentelmenów spogląda na 
to samo drzewo, to każdy dostrzega co innego, 
na inny szczegół zwraca uwagę, czym innym 

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 wielu artykułów naukowych i książek. 
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się interesuje. To zrozumiałe i oczywiste. Nic 
nie zmyśliłem, napisałem o życiu i sprawach, 
w  których dobry (albo zły) los pozwolił mi 
uczestniczyć. Skorzystałem z  tej szansy. Nic 
nie zmyśliłem, tak było. 

Czytelnik, dociekliwy szperacz, krytykant będzie 
szukał szczegółów, które jego zdaniem nie pasują 
do układanki… 
Kiedyś spierałem się z  jakimś człowiekiem, 
który przysięgał się na wszystkie świętości, że 
bar „Krakowski” na Rogatce, to był bar mlecz-
ny. W „Krakowskim” sprzedawano wódkę, a al-
koholu nie było nigdy w  żadnym mlecznym 
barze. Ale mój oponent wiedział swoje – twier-
dził, że chodził tam na obiady, gdyż były tanie. 
Albo inny przykład… Dziewczyna z Czarnowa 
tłumaczyła mi przez tydzień, że pomnik Hila-
rego Mali przy ulicy Szkolnej wykuł w  dzie-
więćdziesiątym szóstym roku przez tydzień 
jakiś student, a ja wiem – bo przy tym byłem, 
współorganizowałem całą tę aferę, uczestni-
czyłem w tym, że to dzieło rzeźbiarza Gustawa 
Hadyny, realizowane in situ przez kilka mie-
sięcy w 1975 roku. I tak dalej, i tak dalej, i tak 
dalej… Mam cały wór takich sytuacji. 

Jak Pan na taką krytykę reaguje? 
Nijak. Wzruszam ramionami. Wiem swoje 
i tego się mocno trzymam. 

O wszystkim Pan napisał? O wszystkim, co założył?
Nie. Odstąpiłem od wielu wątków, zrezygno-
wałem z krytycznych ocen. Nie napisałem też 
o  sytuacjach kompromitujących byłych już 
znajomych i fałszywych przyjaciół. Nie napi-
sałem ani słowa o ludziach, o których nie war-
to mówić, chociaż to dzisiaj czasem jeszcze 
postaci z  pierwszych stron gazet, aktywiści 
życia społecznego. W przeszłości maszerowali 
powiewając sztandarami, wznosili też jedynie 
słuszne okrzyki, bezpardonowo pchali się do 
żłobu. Nie napisałem też o prostakach i zwy-
czajnych chamach, których nigdy nie brako-
wało w życiu publicznym. Nie wspomniałem 
też o  sługusach, karierowiczach, donosicie-
lach, hipokrytach i całej tej czeredzie z mar-
ginesu. Bo i po co? 

Liczy Pan, że książka o której rozmawiamy zyska 
sympatię i uznanie czytelników? 
O tym myśli chyba każdy, kto cokolwiek pisze. 
Nie chciałbym, żeby przygotowane w  Kiel-
cach wydawnictwo zostało określone jako po-
zycja doskonale znana przez księgarzy, gdyż 
nie znika z  półek. To wspomnieniowa lektu-
ra, adresowana do wszystkich mieszkańców 
miasta, quasi pamiętnik. Ci, którzy tak jak 
Pani, mieli okazję zobaczyć całość, bądź cho-
ciaż fragmenty, byli zachwyceni. 

Ryszard Biskup 

kielczanin, dziennikarz, fotoreporter, 
podróżnik, regionalista i  historyk. 
Przez ponad ćwierć wieku związany 
z dziennikiem „Słowo Ludu”. Laureat 
kilkudziesięciu dziennikarskich kon-
kursów. Od wielu lat przewodnik tu-
rystyczny oraz licencjonowany pilot 
wycieczek zagranicznych. Autor wie-
lu artykułów naukowych i książek.
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TeksT: Jarosław Machnicki

Tu swoje zakłady mieli wybitni fotografo-
wie z  przełomu XIX i  XX w.: Władysław 
Krajewski, Jan Wójcicki, Józef Szukalski, 

Stanisław Grabowski, Józef Grodzicki z Bronisła-
wem Wilkoszewskim, Stanisław Rachalewski, 
Stanisław Sanecki, Adam Badzian i inni. Tu też 
działały księgarnie: Leona Możdżeńskiego, Mi-
chała Goldhaara (która później przeszła w ręce 
Miny Perelman i Leona Grostala). Ulica Duża…
Tu powstała pierwsza w  mieście drukarnia, 
założona przez Jana Nepomucena Wodziczkę 
(w 1818 r.), a od 1879 r. działa w tej lokalizacji 
najstarsza w  Polsce firma optyczna – Karola 
Soczka. To tu kwitł wszelaki handel – w  ka-
mienicy na rogu Dużej i obecnej ulicy Sienkie-
wicza kolejno działały: skład wódek, likierów, 
araków i  spirytualiów Eliasza Szterdynera, 
skład sukna i  kortów Abrahama Frendzla, 
sklep norymbersko-galanteryjny Wandy 
Moll, sklep z samowarami, herbatą, kawiorem 
i wódką Konstantynowa i na końcu sklep z to-
warami kolonialnymi Jana Kotowskiego. 
W tej pobieżnej wyliczance nie może zabrak-
nąć znanego od pierwszej połowy XIX wieku 

„Hotelu Europejskiego” i kawiarni Królów. Od 
1816 r. działała też na Dużej apteka – pierw-
sza z prawdziwego zdarzenia - Szymona Pan-
toczka. W  latach czterdziestych prowadził ją  
jego syn, Franciszek Pantoczek, który jesienią 
1844 r. zaangażował się w spisek Piotra Ście-
giennego i właśnie w aptece często spotykali 
się spiskowcy. Po przymusowym wcieleniu 
Franciszka Pantoczka do carskiego wojska, 
aptekę objęli kolejno: Michał Malinowski, Za-
gajewski, Franciszek Serowski, Karol Zychałła 
Strzelbnicki, Bronisław Popiel i Dionizy Patek. 
W 1901 r. nową aptekę otworzył nie kto inny, 
tylko Stefan Artwiński.
Inny ciekawy wątek z ulicą Dużą w tle to Mak-
symilian Strasz – w latach 1837-1844 inżynier 
gubernialny. Strasz Interesował się optyką 

i nowym wynalazkiem - fotografią. Na prze-
łomie czerwca i  lipca 1839 r., na podstawie 
opisów prasy francuskiej, wykonał w  Kiel-
cach pierwsze polskie fotografie. Był autorem 
kilku artykułów na temat nowej, rodzącej się 
dziedziny sztuki i pierwszego polskiego pod-
ręcznika dla fotografów. Okrzyknięto go mia-
nem „ojca fotografii polskiej”. Może właśnie 
w aptece u Pantoczka zakupił środki chemicz-
ne potrzebne do procesu fotochemicznego?
Warto wiedzieć, że po ulicy Dużej chadzali 
m.in.: Adolf Dygasiński, Stefan Żeromski czy 
Gustaw Herling-Grudziński – podpatrzone 
zdarzenia i  postacie często znalazły odbicie 
w ich twórczości. 
Cdn… w  kolejnych wydaniach „2 tygodnika 
kieleckiego”.

Jarosław Machnicki
historyk, regionalista, były dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

Ulica DUża

miasto, którego już nie ma

Wielka, Krakowska i właśnie Duża (takie nazwy ulica nosiła w XIX w.) była często głównym miejscem budzącego się do nowoczesnego rozwoju miasta. 
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operacje bez skalpela
Komora hiperbaryczna, w której stosuje się tlen pod wysokim ciśnieniem, to skuteczna 
terapia wspomagająca w przypadku wielu schorzeń. Dlaczego warto się jej poddać? 
Wyjaśnia Paula Malarz, fizjoterapeuta z kieleckiego Centrum Terapii, w rozmowie 
z Agnieszką Rogalską.

MGr Paula Malarz 
Fizjoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. 
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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

Jak działa komora hiperbaryczna, która znajduje 
się w Centrum Terapii?
To prawdziwa komora hiperbaryczna, techno-
logia numer jeden na świecie. Wprowadzamy 
do organizmu kilkanaście razy więcej tlenu niż 
oddychając normalnie, co ważne, pod najbar-
dziej przyjaznym dla człowieka ciśnieniem. 
Dzięki terapii hiperbarycznej odzyskamy 
zdrowie, siłę i  młodość. Osiągamy  rezultaty 
niemożliwe do osiągnięcia w medycynie kon-
wencjonalnej.

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 serco-
wego, uelastycznia ścianki żył i zwiększa do-
pływ tlenu do serca. Niweluje powikłania po 
zabiegach chirurgicznych - przyspiesza goje-
nie, stymuluje wzrost oraz podział komórek 
macierzystych i skraca czas rekonwalescencji. 
Poprawia ukrwienie w  uszkodzonej tkance 
i zwalcza infekcje, które mogą powstać w wy-
niku komplikacji po operacjach. Wspomaga 
rehabilitację neurologiczną - dotlenia mózg 
i  zwiększa jego aktywność, redukuje obrzę-
ki mózgu, pobudza komórki i  przywraca 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 wszystkich 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. Sto-
sowana regularnie wspomaga prowadzone 
równolegle leczenie chirurgiczne i  antybio-

tykoterapię, zmniejszając ryzyko powikłań 
wielu przewlekłych chorób. Zmniejsza także 
bóle migrenowe. Poprawia się przepływ krwi 
w mózgu, co przyczynia się do dotlenienia 
tkanki mózgowej oraz obkurczenia naczyń 
krwionośnych. Pozytywny efekt działania te-
rapii można zaobserwować już po kilkunastu 
minutach.

Inne wskazania? 
Z pewnością trzeba wymienić trudno goją-
ce się rany, stopę cukrzycową, popromienne 
uszkodzenie kości i  tkanek miękkich, prze-
wlekłe zmęczenie, niedotlenienie tkanek 
i choroby z tym związane, fibromialgię, cho-
roby układu krążenia, takie jak: miażdżyca, 
nadciśnienie, itp., choroby układu nerwowe-
go: ADHD, choroby Alzheimera, Parkinsona, 
SM, itp., autyzm. Tlenoterapia hiperbaryczna 
powoduje dotlenienie tkanek mózgu, pobu-
dzenie do pracy uśpionych komórek mózgo-
wych oraz tworzenie się nowych. Wspomaga 
leczenie niepłodności oraz problemów z  po-
tencją. Spowalnia procesy starzenia (ko-
mórek i  organizmu), wspomaga leczenia po 
zabiegach medycyny estetycznej i  zabie-
gach chirurgicznych, infekcji bakteryjnych, 
anemii, depresji, chorób autoagresywnych, 
przewlekłych stanów zapalnych, niektórych 
zaburzeń immunologicznych, przewlekłych 
chorób skóry, takich jak: łuszczyca, trądzik, 
pokrzywka wysypka, rumień, AZS, grzybi-
ce. Tlenoterapia hiperbaryczna wspomaga 
leczenie nadwagi i  otyłości. Wielu pacjen-
tów zgłasza się do nas z szumami w uszach, 
odleżynami czy oparzeniami. Wskazań jest 
mnóstwo, bo nic nie jest tak potrzebne czło-
wiekowi  jak tlen.
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Michał Skoczek
(Żorż Ponimirski), twórca bloga Street Food Polska, na łamach 2 tygodnika kieleckiego oprowadza nas 
po kulinarnych Kielcach. Tym razem w zupełnie innej roli.

Kto jeszcze nie przeczytał książki Ry-
szarda Biskupa „Ze sztambucha i rap-
tularza, czyli ocalić od zapomnienia. 

Kielce 1950-2000”, ten gapa. Ja czekałem 
na nią niecierpliwie i  kiedy tylko wpadła 
mi w  ręce, przeczytałem od deski do deski. 
Szczególnie interesowały mnie wspomnie-
nia związane z  kieleckimi knajpami. I nie 
zawiodłem się. Po szczegóły odsyłam jednak 
do w/w książki. Dzisiaj zaś chciałem przy-
toczyć kilka anegdotek, jakie uzbierałem 
przesiadując w kieleckich lokalach z ludźmi 
kultury, sztuki i wolnych zawodów, choć nie 
tylko. 
I tak na przykład w  latach 80 ub. wieku, 
w  Borkowie działał lokal firmowany przez 
tamtejszy GS, w  którym szczególną uwagę 
nowoprzybyłych przyciągał bufet zakąsko-
wy. A dokładnie pozycja o  nazwie „jajeczko 
częściowo nieświeże”. Były to czasy, kiedy 
władza ludowa nakazywała do alkoholu po-
dawać obowiązkową zakąskę, by naród nie 
upił się za szybko. Jajeczko owo było pozy-
cją najtańszą, więc i najczęściej zamawianą. 
Tyle, że nie konsumowaną. Po prostu po wy-
piciu klient zwracał zakąskę, która z powro-
tem lądowała w ladzie chłodniczej. Po jakimś 
czasie jajeczko faktycznie stawało się (przy-
najmniej częściowo) nieświeże. Wieść gmin-

Anegdoty sprzed lat

na głosi, że co tydzień wymieniano je jednak 
na nowe. 
Inną historię opowiadał mi śp. Sławek An-
toszewski. Rzecz działa się również w latach 
80 ubiegłego stulecia, w Kawiarni Sołtyków. 
Sławek zaszedł tam chwilę po godzinie 13 
i  pierwsze co zobaczył to zbudowaną z  ta-
lerzyków z  sernikiem piramidę, na stoliku. 
Zza piramidy wyjrzał znany kielecki artysta 
i  powitał mistrza tymi oto słowy: „dobrze 
Sławku, że przyszedłeś, bo ja tego serniczka 
sam nie zmęczę”. Cóż… kawiarnia koncesję 
na alkohol posiadała i podawała, ale śledzi-
ka, czy zimnych nóżek, nie serwowała. Do 
trunków podawano… serniczek.
Opisanej w książce Ryszarda Biskupa „Dziur-
ki” nie pamiętam. Zbyt młody jeszcze je-
stem. Pamiętam natomiast „Dziurkę nr 2”, 

prowadzoną przez kieleckich punkowców 
– Jarka i  Marcelego. W 1990 roku bywałem 
tam codziennie, często od otwarcia do za-
mknięcia, przez co zainteresował się mną 
kurator szkolny. Pewnego dnia podszedł do 
baru i  zagadnął: „a niejakiego Skoczka to 
panowie znacie?”. „Znamy” – odpowiedział 
Marceli. „A  o  co chodzi?” – dociekał. „Otóż, 
panie szanowny, ma problemy w  szkole…” 
– zaczął kurator, lecz nie skończył, bo Marceli 
ze świętym oburzeniem mu przerwał: „pa-
nie, odczep się pan od chłopaka! Jak on mógł 
coś złego w szkole zrobić, jak on ciągle u nas 
siedzi!”. I tak oto problem został rozwiązany, 
bo faktycznie tego, o co byłem posądzony nie 
mogłem zrobić, gdyż wg dziennika nie było 
mnie wtedy w  szkole. Jak co dzień siedzia-
łem bowiem w „Dziurce”.  

JUŻ W SPRZEDAŻY    JUŻ W SPRZEDAŻY    JUŻ W SPRZEDAŻY    JUŻ W SPRZEDAŻY

Ryszard Biskup

Ze sztambucha i raptularza,  
czyli ocalić od zapomnienia.

KIELCE 1950–2000

A Press

LiMaP

TAKIEJ  
KSIĄŻKI
JESZCZE
NIE BYŁO

Książka do kupienia:
- w najlepszych kieleckich księgarniach

- w serwisie Allegro.pl
- bezpośrednio u Wydawcy

Zamówienia/informacje:
www.2tk.pl

e-mail: kontakt@limap.pl
tel. +48 662 293 293

REKLAMA
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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

STAŚ
Patrząc na małego Stasia, który mieszka 
w dużym boksie, serce kraje się na kawał-
ki… Psiak znaleziony na ul. Jagiellońskiej, 
nikt go nie odebrał. Wniosek nasuwa się 
sam – prawdopodobnie ktoś go porzu-
cił, gdy tylko jego choroba zaczęła być 
uciążliwa. Stasiu od dłuższego czasu mu-
siał być zaniedbywany. Ten mały i drob-
ny psiak jest już wiekowy, niewiele widzi 
i słabo słyszy. Jego zęby to obraz nędzy 
i rozpaczy. Na ciele ma liczne wyłysienia, 
brodawki. Staś przeszedł już kilka badań 
diagnostycznych, na ten moment wiemy, 
że ma niedoczynność tarczycy. Czekają 
go jeszcze kolejne badania. Nie liczymy na 
cud względem zdrowia – tutaj już niewiele 
możemy zrobić, żeby cofnąć wieloletnie 
zaniedbania. Możemy za to liczyć na inny 
cud – może ktoś pokocha Stasia? Da mu 
szansę na to, żeby przeżył swoje ostatnie 
dni kochany? Stasiu jest zagubiony, jego 
zmysły już go zawodzą – biedak nie wie 
co się dzieje i dlaczego znalazł się w takim 
miejscu 
Data urodzenia:~01.2005 
Waga: 5,8kg

Czynne w godz. 10.00 -16.00

Interwencje nocne w godz. 16.00 - 08.00

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

KOTOSŁAW
To kotek, który został złapany ze stadka 
kotów wolno bytujących. Kiedy trafił do 
schroniska wprawił wszystkich w osłu-
pienie. Nigdy nie widzieliśmy czegoś ta-
kiego. Na obu przednich łapach miał roz-
rostowe rany nieznanego pochodzenia. 
Łapki na szczęście na ten moment są już 
wyleczone. Kotosław ma również dodat-
nie testy w kierunku FiV/FelV, co oznacza, 
że może zamieszkać w domu jako koci je-
dynak, lub z innymi gatunkami zwierząt, 
jedynym wykluczeniem są inne zdrowe 
koty już mieszkające w domu. FiV / FelV 
to nie wyrok! Pamiętajcie o tym i jeśli nie 
planujecie mieć więcej niż jednego kota w 
domu, podarujcie dom właśnie takiemu 
kocurkowi. 
Kotosław jest nieco nieśmiały i potrzebuje 
czasu na oswojenie się z nowym człowie-
kiem, domem i otoczeniem. 
Data urodzenia: ~2016 
Waga: 4,1kg 
FiV/FelV: chory na FiV i FelV
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w świecie sportu

Maciej cender
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.

Sprzedam, nie sprzedam, pohandlować za-
wsze można – stare, bazarowe porzekadło 
doskonale odzwierciedla to, co działo się 

przed ostatnim Walnym Zgromadzeniem De-
legatów Polskiego Związku Piłki Nożnej. I choć, 
od dawien dawna, tuż przed zebraniem prowa-
dzono dyplomatyczno - handlowe rozmowy, to 
ich tegoroczna skala była wyjątkowa. Sytuacja 
zmieniała się z dnia na dzień, z godziny na go-
dzinę. 
Trzy dni przed wyborami, rozpadła się zupeł-
nie mniejszościowa koalicja jednego z kan-
dydatów. Okazało się, że siła bycia w zespole 
rządzącym jest zdecydowanie większa od 
honorowej porażki, wobec czego trzech woje-
wódzkich baronów nagle zmieniło zdanie i za-
pałało miłością do zdecydowanego faworyta. 
Noc poprzedzająca Walne Zgromadzenie była 
jednym wielkim bazarem. Rozmowy przypo-
minały tasowanie kart przed najważniejszym 
rozdaniem. Jedni się cieszyli, inni obraża-
li. Jedni wchodzili do pokoju zwierzeń, inni 
szybko z niego uciekali. Tylko wytrawni ma-
tematycy byliby w stanie powiedzieć „ile było 
kombinacji personalnych do n-tej potęgi”.
Załóżmy, że działo się tak dla dobra polskiej 
piłki nożnej. Że, główny kandydat na nowego 
prezesa – skądinąd bardzo sympatyczny czło-

wiek – uznał w ostatniej chwili, iż najlepszym 
fachowcem na stanowisku wiceprezesa szko-
lenia będzie człowiek mający niewielkie do-
świadczenie w skali globalnej. Że przyda mu 
się w nowym zarządzie, nawrócona w ostat-
niej chwili „prawa ręka” poprzednika. 
Nie mogę jednak pojąć, dlaczego wicepreze-
sem ds. zagranicznych został aktualny polityk, 
od 2015 roku senator Solidarnej Polski, a więc 
koalicjant partii rządzącej. Człowiek nie tylko 
nieznający języków obcych, ale niemający ja-
kichkolwiek (sic!!!) koneksji w międzynarodo-
wym futbolu! Idę o zakład, iż nowy wiceprezes 
ds. zagranicznych nie wie, gdzie mieszczą się 
siedziby UEFA oraz FIFA! Nie wiem, jakim per-
kusistą był Mieczysław Golba, bo o nim mowa 

MOIM ZDANIEM

Bazar w PZPN 

(grał w jednym zespole rockowym z Kazimie-
rzem Greniem, byłym szefem podkarpackiej 
piłki – Greń śpiewał, a  Golba grał na perku-
sji...). Wiem natomiast, że nie ma odpowied-
niego doświadczenia, obycia w wymiarze 
międzynarodowym. W ogóle, w  przypadku 
Golby został przekroczony, bardzo niebez-
pieczny próg łączenia piłki „kopanej” z polity-
ką. Taki mariaż może jeszcze bardziej osłabić 
i tak słaby futbol nad Wisłą.
P.S. – Nie mam złamanego kręgosłupa, rano, 
z  czystym sumieniem patrzę w lustro – po-
wiedział tuż po wyborach, Mirosław Malinow-
ski. Prezes Świętokrzyskiego Związku Piłki 
Nożnej nie wszedł do Zarządu PZPN. W pił-
karskiej centrali pracuje 21 lat... •

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





Sprawdź pakiet 
z telewizją!
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SUPERSZYBKI
BEZ ZOBOWIĄZAŃ

Odwiedź najbliższy Salon Play:
ul. Sienkiewicza 66, tel. 790 030 355
ul. Sienkiewicza 19, tel. 790 032 033
ul. Massalskiego 3, tel. 790 030 614

Oferta dostępna na wybranych obszarach i świadczona jest w technologii HFC. Opłata za instalację wynosi 50 zł. * Opłata abonamentowa uwzględnia rabat 5 zł za 
e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe i na profilowanie. Szczegóły na www.play.pl. Koszt jak połączenie z komórką w Play wg cennika 
Twojego operatora.
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