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ważne i smutne

OD REDAKTORA

W wieku 90 lat odszedł Wiesław Gołas, aktor
filmowy i teatralny. Kielczanin. Przed wybuchem
II wojny światowej uczęszczał do szkoły powszechnej
na kieleckim Baranówku, a następnie do Gimnazjum
im. Jana Śniadeckiego. Kilka lat temu, udzielając
wywiadu Jakubowi Wątorowi, powiedział:
Wspominam czasem liceum Śniadeckiego. To była
śmieszna szkoła, z matematyki miałem ledwie tróję. I
to tylko dlatego, że prof. Makuszko wymusił na mnie
oświadczenie. Napisałem: „Wiesław Gołas nigdy nie
będzie udzielał lekcji matematyki”. I słowa dotrzymałem.
Gołas debiutował w 1954 roku w Teatrze Dolnośląskim w Jeleniej Górze rolą Papkina
w „Zemście” Aleksandra Fredry. Wykreował wiele ról, m.in. w takich filmach jak: „Dzięcioł”,
„Brunet wieczorową porą”, „Nie ma róży bez ognia”. Pojawiał się także w serialach: „Czterej
pancerni i pies”, „Droga” i „Alternatywy 4”. Współtworzył kabaret „Koń” oraz występował
w „Dudku” i „Kabarecie Starszych Panów”.

LICZBY TYGODNIA

7,4

– procent. O tyle, już od 1 października, gospodarstwa domowe
korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą więcej
za gaz. To trzecia tegoroczna zmiana. W pierwszej, z kwietnia,
gaz podrożał o 5,6 proc. Druga podwyżka, o 12,4 proc., weszła w życie 1 sierpnia.
Dla statystycznego odbiorcy zużywającego gaz jedynie do przygotowania posiłków,
płatność za gaz będzie wyższa o 3,36 proc., co oznacza kwotowy wzrost o 0,72
zł miesięcznie. Dla odbiorców zużywających gaz, np. do podgrzewania wody –
płatność wrośnie o 4,63 proc., tj. o 4,48 zł miesięcznie. Natomiast odbiorcy
zużywający większe ilości gazu – głównie do ogrzewania domów i mieszkań –
zapłacą średnio o 13,76 złotych miesięcznie więcej.

bez komentarza

„Opieramy się na woli milionów. Przekuwamy ją w program
realizowany wysiłkiem klasy robotniczej, chłopów i inteligentów polskich. Dzięki temu mogliśmy pójść naprzód i osiągnąć
sukces, który przysporzył nam szacunku i uznania w świecie.
W krótkim czasie Polska stała się silniejsza, a Polakom zaczęło
żyć się lepiej, i jest to fakt niepodważalny, którego nie kwestionuje nikt, nawet nasi wrogowie”.

Edward Gierek,
podczas przemówienia w Katowicach w 1976 roku.

Kiedyś mądry człowiek tłumaczył mi, że każde
miasto zaczyna się od ulicy, chodnika i trawnika.
Jeśli posłużymy się, oceniając nasze Kielce, tymi
kategoriami, to obraz stolicy regionu jest koszmarny.
Tak dziurawych ulic w mieście jeszcze nie było
i tak zachwaszczonego miasta osobiście nie pamiętam.
Tymczasem powstaje właśnie nowy dokument
Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku
Smart City. Będzie on wyznaczał cele rozwoju Kielc
w odniesieniu do wszystkich sfer jego funkcjonowania.
Projekt dokumentu definiuje cztery cele strategiczne:
miasto dla każdego, miasto sprawne i aktywne, miasto
rozwijające się, miasto, w którym chce się żyć. Jest też
aż 18 celów operacyjnych. Spośród nich wybrałem trzy
hasła: miasto wspierające przedsiębiorców lokalnych
i inwestorów, miasto atrakcyjne wizualnie, miasto
o bogatej ofercie kulturalnej i sportowej. Skoro pracując
nad strategią wiemy, że to ważne dla przyszłości Kielc,
to dlaczego już dzisiaj nic nie robimy, by je wprowadzić
w życie?
Przedsiębiorcy coraz głośnie wyrażają swoją
dezaprobatę dla urzędniczych poczynań, o wizualnej
atrakcyjności było wyżej… a na koniec przywołam
fragment z tekstu Macieja Cendera, dziennikarza
„Przeglądu Sportowego”, który zdradza kuluary i dzieli
się informacją, która, jeśli się sprawdzi, bez wątpienia
nami wstrząśnie (całość na stronie 18).
„W bezpośrednich rozmowach ze sternikiem Łomży
VIVE, między wierszami można odnaleźć znużenie,
niezadowolenie z wielu kwestii, brak entuzjazmu. Coraz
częściej pojawiają się plotki o rzekomym przeniesieniu
klubu do innego miasta”.
Wcale się nie dziwię. Bo niby dla kogo podejmować cały
ten wysiłek. Na parkiecie biegają mistrzowie olimpijscy,
mistrzowie świata. Rok w rok zdobywają mistrzostwo
kraju, Puchar Polski, a na trybunach 1-2 tysiące ludzi.
Rzadko kiedy więcej. Przypomnę tylko, że Kielce
wciąż liczą bez mała 200 tys. osób. Władze miasta też
w żaden sposób nie potrafią wykorzystać potencjału,
jaki daje klub. Zła wola? Brak pomysłu? Jeśli faktycznie
Vive ucieknie z Kielc, będzie to kompletna klapa dla
wizerunku miasta. I nie otrząśniemy się z tego nigdy.
Marek Malarz

SPIS TREŚCI / polecamy
4 / SPOJRZENIA

„Zwroty akcji” – Świat, Polska
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P

roblem optymalnego dla świata przywództwa politycznego i gospodarczego
zawisł w trzeciej dekadzie XXI wieku
nad światem i Europą. Co oczywiste, dotyczy
on także Polski.
Nad światem, bo tkwi on w konwulsjach pomiędzy odrzuconą po 1991 roku dwubiegunowością, a charakteryzująca cały ten okres
przejściowy do nowego ładu globalnego, jednobiegunową hegemonią Stanów Zjednoczonych. Przywództwo USA w świecie odrzucane
jest niemal przez wszystkich pozostałych, liczących się w świecie uczestników gry. Chiny,
Rosja, Unia Europejska (a w jej ramach zarówno Francja jak i Niemcy) oraz inne, wznoszące
się właśnie potęgi, chcą świata wielobiegunowego, opartego na zarządzaniu przez areopag
potęg regionalnych.
Stany Zjednoczone po Afganistanie, a zwłaszcza wobec rosnącej potęgi ekonomicznej Chin
zmierzających do przejęcia inicjatywy ekonomicznej w świecie, przechodzą na realistyczne pozycje utrzymania swojej dominacji na
ważnych dla ich interesów obszarach Oceanu
Spokojnego, utrudniając w ten sposób realizację światowych aspiracji chińskich.
Europejskim filarem kontrolowanego wciąż
przez siebie obszaru euroatlantyckiego uczy-

JA TO WYTŁUMACZĘ

Szukając przywództwa
Prof. Kazimierz Kik
profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

nić chcą Niemcy. Oddają tym samym Berlinowi inicjatywę w zakresie decydowania
o polityczno-ekonomicznym porządku także
i Europy środkowo-wschodniej.
Unia Europejska z kolei od dawna aspiruje do
przekształcenia się w autonomiczny, suwerenny składnik wielobiegunowego świata. Właśnie teraz, u progu trzeciej dekady XXI wieku
w UE rodzi się pytanie o dalsze ukierunkowanie europejskich procesów integracyjnych.
Decydującym w tym względzie zagadnieniem jest kwestia przywództwa politycznego w Niemczech po odejściu z polityki
długoletniej kanclerz Angeli Merkel. Jest
to bowiem także problem przyszłego przywództwa politycznego w Europie. W którą

Świat wokół nas

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

Ś

wiat
Australia, Zjednoczone Królestwo i Stany Zjednoczone budują nowy sojusz –
AUKUS, mający służyć zabezpieczeniu przed
militarnymi zakusami Chin. Zamiast konwencjonalnych okrętów podwodnych z francuskich stoczni, Canberra sprawi sobie przy
okazji jednostki atomowe, oparte o technologię amerykańską. Francuzów wkurzyła ta
informacja niemiłosiernie, acz obstawiam,
że przelotnie – bo jednak wciąż więcej mają
wspólnego z Anglosasami, nawet jeśli za nimi
nie przepadają, niż z Chinami.
Nowe, ważne rozgrywki, dotyczące rejonu
Indo-Pacyfiku, a de facto nowego, globalnego
układu sił, tuż przed nami: w zeszłym tygodniu ChRL złożyła wniosek o dopuszczenie

4

jej do transpacyficznej umowy o wolnym
handlu (CPTPP), a zaraz potem analogiczną
prośbę zasygnalizowała Republika Chińska,
czyli Tajwan. Które z dwóch państw chińskich
postanowią przyjąć (czyli: dopuścić do konfitur) kraje członkowskie, wśród których pierwsze skrzypce grają m.in. Japonia, Australia
czy Kanada? Nietrudno się domyślić. A przy
okazji: do negocjowania umowy handlowej
z Tajwanem serio bierze się Unia Europejska,
w ramach ogłoszonej niedawno strategii indopacyficznej. Międzynarodowa izolacja Tajpej, wymuszana przez wiele lat przez Pekin,
zdaje się dobiegać końca – a powstrzymywanie chińskich komunistów od nadmiernie
asertywnych działań globalnych i regionalnych wkracza na nowy poziom.

stronę skręcą główne wyznaczniki przyszłego przywództwa politycznego i gospodarczego Europy? Czy pozostaną w kręgu dotychczasowych euroatlantyckich aspiracji, czy
też powiązane zostaną z którąś z euroazjatyckich koncepcji?
Dopiero w takim kontekście rysuje się pytanie o nowy i pożądany kształt oraz charakter przywództwa politycznego w Polsce. Czy
wkomponowany zostanie w przyszłą, nie do
końca wciąż zdefiniowaną, wizję przywództwa europejskiego, czy też, wspierając się na
suwerenistycznych aspiracjach części polskiej
klasy politycznej, zmierzał on będzie, tak jak
to do niedawna jeszcze było, do instrumentalizowania odległych sojuszy?

•

P

olska
Nasza kraina, mlekiem i miodem płynąca, ma tymczasem inne problemy.
Jeden z ważniejszych: co zrobić z tą UE, która
postanowiła ukarać niektóre nasze regiony
(świętokrzyski też) za przyjmowanie w sejmikach tzw. „uchwał anty-LGBT”. I furda, że nie
miały one ani sensu, ani mocy prawnej, za to
retoryką dziwnie przypominały to, co ostatnio głoszą władze w Moskwie czy Pekinie (tak,
tam też rządy nie lubią tęczy). PiS jak zwykle:
najpierw się na długo nabzdyczył, potem
zrozumiał, że znów, przy próbie wstawania
z kolan pod stołem nabił sobie guza, a teraz
próbuje go rozmasować i przekonać elektorat,
że guz nie boli, a w ogóle to była próba naprawienia blatu. Byłoby nawet śmieszne, gdyby
nie było tragiczne.
Tragiczne i niepokojące jest też to, że radni
samorządów wojewódzkich (mający przecież
dbać o realny interes swoich regionów, a nie
o fobie prezesa partii czy grupek partyjnego
elektoratu), bez zmrużenia oka ryzykują grube worki euro w imię ideologii. Dopóki prezes
każe. Bo gdy gwizdnie, zaczynają ćwiczyć
zwrot o 180 stopni.
Radziłbym wyborcom dobrze zapamiętać ten
pokaz pogardy dla „małych ojczyzn”.

•
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P

oczątkowo chciałem się z Państwem podzielić przemyśleniami i informacjami
o aktualnej sytuacji w naszym kraju, relacjami Polski z UE, rezolucjami i wyrokami różnych instytucji, ale uznałem że nie mogę przejść
obojętnie obok tego, co, mam nadzieję, zbulwersowało zdecydowaną większość Polaków.
Dla osób, które nie śledzą polskiego krajobrazu politycznego spieszę z informacją, że tytuł
felietonu nie jest przypadkowy i nie został zaczerpnięty z jakiejś powieści czy filmu fabularnego o średniowiecznych rzezimieszkach.
To samo życie, a konkretnie życie parlamentarne. Otóż jeden pan poseł, wybraniec narodu, znany z często wypowiadanego, pięknego
i serdecznego staropolskiego pozdrowienia
„Szczęść Boże”, wykrzyczał podczas debaty sejmowej groźbę karalną – jak w tytule –
w stronę ministra polskiego rządu, odpowiedzialnego za zdrowie Polaków.
Czy można to tłumaczyć temperaturą sporu
politycznego, troską o rodaków? Moim zdaniem - absolutnie nie! Została przekroczona kolejna granica, Rubikon podgrzewania
emocji i zimnej kalkulacji politycznej. To
właściwie samosąd i lincz w świetle kamer,
a wszyscy ci, którzy temu przyklasnęli albo
pomyśleli „dobrze mu powiedział”, przykładają do tej haniebnej groźby swoją rękę.

zdaniem senatora

Będziesz pan wisiał!
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
Za bardzo spowszedniała nam niestety mowa
nienawiści, hejt, złorzeczenie wyzwiska, poniżanie i poniewieranie. Siejemy w ten sposób wiatr, ale zbierzemy nie burzę, a wręcz
cyklon.
Takie słowa słyszymy z ust elity narodu, a prawo jest uchwalane w atmosferze karczemnej
awantury. Nie potrzebujemy znanych ze swoich krwawych wyczynów w krajach Zachodniej Europy, terrorystów i zamachowców.
Sami się pozabijamy, jak tak dalej pójdzie.
Fanatyczni zwolennicy niebieskich, czerwonych, zielonych albo żółtych zaczną wymierzać, ich zdaniem, słuszną sprawiedliwość.
Opamiętajmy się wreszcie! Dyskutujmy na
argumenty, jasno wypowiadajmy swoje zda-

nie, upominajmy, zawiadamiajmy odpowiednie instytucje, gdy podejrzewamy, że ktoś
popełnił przestępstwo, ale nie niszczmy człowieka, nie poniewierajmy nim. Nie wznośmy
na piedestały krzykaczy i hejterów, bo na to
nie zasługują. Nie podbijajmy ich popularności. I ten pan poseł na to nie zasługuje i ci, co
niedawno porównywali naszych pograniczników i żołnierzy do SS-manów, psów i śmieci,
a wcześniej pluli w twarz policjantom na służbie. Do tego jeszcze dochodzi publikowanie
wizerunków, danych osobowych i adresów
funkcjonariuszy służb mundurowych. Czy
ktoś tego kiedyś w szale i amoku nie wykorzysta? Kolejny pobity ksiądz, sprofanowany
krzyż? Za dużo tego! Stop!

•
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Powstaje nowy dokument Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City. Będzie on wyznaczał cele rozwoju
naszego miasta w odniesieniu do wszystkich sfer jego funkcjonowania. Dokument ten obejmie zagadnienia w długim czasookresie oraz pomoże wskazać narzędzia, jakie należy wykorzystać, aby te cele zostały osiągnięte. Nowa strategia będzie
w procesie zarządzania miastem Kielce planem działania, według którego powinny postępować władze lokalne, chcąc skutecznie osiągać założone w niej cele. Pomoże także jak najefektywniej wykorzystywać posiadane zasoby z uwzględnieniem
wszystkich czynników zewnętrznych w tym również potencjału finansowego miasta.
Projekt dokumentu definiuje cztery cele strategiczne
oraz 18 celów operacyjnych:
CEL 1 – MIASTO DLA KAŻDEGO

Cel 1.1.– Miasto równych szans
Cel 1.2. – Miasto stawiające na zrównoważoną lokalność
Cel 1.3. – Miasto sprzyjające aktywności społecznej

CEL 3 – MIASTO ROZWIJAJĄCE SIĘ

Cel 3.1. – Miasto z odpowiedzialnym budżetem
Cel 3.2. – Miasto wspierające przedsiębiorczość swoich mieszkańców
Cel 3.3. – Miasto wspierające przedsiębiorców lokalnych i inwestorów
Cel 3.4. – Miasto atrakcyjne turystycznie
Cel 3.5. – Miasto rozwijające i pozyskujące nowe talenty
Cel 3.6. – Miasto o innowacyjnej gospodarce
Cel 3.7. – Miasto o budującej się tożsamości

CEL 2 – MIASTO SPRAWNE I AKTYWNE

Cel 2.1. – Sprawny Urząd
Cel 2.2. – Miasto otwarte na współpracę
Cel 2.3. – Miasto sprawnych usług cyfrowych i publicznych
Cel 2.4. – Miasto odpowiedzialne środowiskowo

CEL 4 - MIASTO, W KTÓRYM CHCE SIĘ ŻYĆ
Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii
na stronie Urzędu Miasta Kielce: www.um.kielce.pl a także
do odwiedzenia naszego profilu Facebook: Kielce Strategia 2030+

Cel 4.1. – Miasto atrakcyjne wizualnie
Cel 4.2. – Miasto o nowoczesnej infrastrukturze
Cel 4.3. – Miasto zielone
Cel 4.4. – Miasto o bogatej ofercie kulturalnej i sportowej
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Prosto z Ratusza

Pomysł na centrum
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.

W

Kielcach od lat mamy problem
z zagospodarowaniem centrum
naszego miasta. Sienkiewicza
wieczorami świeci pustkami, a w ciągu dnia
czasem nie wygląda jak deptak, tylko zwykła
ulica pełna samochodów. Wiele lokali stoi pustych, a prowadzone przez lata sklepy dawno
się wyprowadziły. Przyczyn takiej sytuacji
jest bardzo wiele, a sposoby na ożywienie centrum nie są proste i oczywiste.
Przez lata zmieniły się przyzwyczajenia konsumentów, zmienił się rynek handlu i usług.
Zmieniły się też polskie miasta i role zabytkowych śródmieści. Wiele samorządów zaczęło
mieć problemy z coraz bardziej opustoszałymi centrami. Tylko części z nich to zjawisko
nie dotknęło lub miało przejściowy charakter.

M

inister Edukacji i Nauki, Przemysław
Czarnek, ten od propagowania m.in.
„cnót niewieścich”, szykuje zmiany
w nauczaniu i całym resorcie oświaty. Po zmianach samorząd i rodzice także, nie będą mieli
wpływu na placówki oświatowe. Hegemonię
uzyskają organy nadzorcze, jakim są kuratoria,
czytaj partia rządząca.
W praktyce to kurator oświaty będzie mógł
w kilkanaście dni usunąć dyrektora szkoły ze
stanowiska, będzie też decydował, jakie zajęcia nieobowiązkowe mogą się odbyć w szkole
i placówce, a także które organizacje społeczne mogą je prowadzić. Nie trudno sobie wyobrazić organizacje typu „Ordo iuris”, prowadzące w szkołach lekcje, które stoją nie tylko
w sprzeczności z wiedzą opartą o najnowsze
dziedziny nauki, ale także propagują konkretny model społeczeństwa, zgodny z wytycznymi partii i hierarchów kościelnych.
Centralizacja władzy w szkołach oznacza także brak indywidualnego podejścia do potrzeb
uczniów i ich rodziców, brak lokalnych programów edukacyjnych, utrudnioną lub wręcz niemożliwą współpracę z wieloma organizacjami
społecznymi. To także koniec elastyczności
w doborze materiałów edukacyjnych i lektur
oraz innych działań, przez które otwartość na

6

Tak jest w dużych ośrodkach, tłumnie odwiedzanych przez turystów, gdzie tradycyjne
funkcje handlowe bardzo szybko uzupełniły
się o usługi gastronomiczne, kulturalne i rozrywkowe. Inne miasta zaczęły same kreować
te zmiany, jednak z rożnym powodzeniem.
Przykładem dobrych rozwiązań jest Łódź,
która od kilku lat przechodzi potężny proces
rewitalizacji i testuje wiele kreatywnych rozwiązań. Nad możliwościami zastosowania ich
w Kielcach zastanawialiśmy się podczas ostatniego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.
Uczestniczymy w tej kampanii już od 11 lat,
ale po raz pierwszy oprócz działań edukacyjnych spróbowaliśmy prototypować przestrzeń
publiczną. Zrównoważony transport to nic in-

nego, jak budowanie warunków dla komunikacyjnych alternatyw. Po to, by wpłynąć na dotychczasowe przyzwyczajenia mieszkańców,
ale też by uwalniać przestrzeń od nadmiaru
samochodów i oddawać ją ludziom. Rozwijanie
mobilności opartej na ruchu pieszym, rowerowym i komunikacji publicznej to w prostym
rachunku mniej samochodów na naszych ulicach, chodnikach, skwerach. A mniej samochodów to czystsze powietrze i więcej przestrzeni
na inne funkcje. Oczywiście auta zawsze były,
są i będą obecne w naszych miastach, ale trzeba podejmować wiele różnorodnych działań,
aby także inne formy przemieszczania się były
dla mieszkańców dostępne, wygodne, funkcjonalne.
Mniej aut na ulicach to szansa, żeby te ulice
zyskały nowy wygląd i atrakcyjne funkcje.
Szanse na takie rozwiązanie daje tworzenie
woonerfów, które łączą w sobie funkcje ulicy,
deptaku, parkingu i miejsca do integracji i rekreacji mieszkańców. Wprowadzone zostają
atrakcyjne rozwiązania, takie jak zwiększona
ilość zieleni czy elementów małej architektury
przy zachowaniu możliwości ruchu samochodowego. Tworzenie takich właśnie przestrzeni
w centrum to szansa, że ludzie będą chcieli tu
przychodzić, spędzać czas i wspierać lokalny
biznes.

•

Patrząc od środka

„Wolna szkoła”
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.

świat, tolerancja i szacunek dla różnorodności
będą mocno zagrożone.
Dla samorządów proponowane zmiany oznaczają zupełną zmianę pozycji: z organów prowadzących stają się jedynie biernymi wykonawcami
nieswoich decyzji, finansując je i ponosząc za nie
pełną odpowiedzialność. W ocenie wielu znawców prawa narusza to zapisy Konstytucji i podstawowe zasady społeczeństwa obywatelskiego.
Przeciw zmianom w prawie oświatowym ruszyła społeczna kampania pod hasłem „Wolna
Szkoła”, a symbolem obywatelskiego sprzeciwu wobec rządowych zmian w oświacie stała
się czerwona ekierka.
W kampanii bierze udział kilkadziesiąt organizacji społecznych działających na rzecz do-

brej edukacji, Stowarzyszenie Samorządy dla
Polski, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry
Kierowniczej Oświaty, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Niezależny Związek Zawodowy
Oświata Polska, a także partie i prodemokratyczne organizacje polityczne.
Kampanię wspiera także Unia Metropolii Polskich, która zrzesza 12 największych miast
oraz Związek Miast Polskich, skupiająca ponad 350 miast. Codziennie włączają się do niej
nowe organizacje i grupy obywatelskie oraz
osoby o dużym autorytecie w swoich środowiskach. Każdy z nas może wesprzeć i przyłączyć
się do protestu.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach: www.wolnaszkola.org

•
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spojrzenia

MOIM ZDANIEM

Pozytywnie na co dzień
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.

W

izerunek Kielc zmienia się, choć przełamywanie stereotypowych skojarzeń
związanych z miastem to proces długi
i wymagający konsekwencji w działaniu. Przytoczę definicję stworzoną przez absolutnego klasyka marketingu, Philipa Kotlera. W książce „Marketing Places” określił, że „wizerunek miasta to
suma wierzeń, idei i wrażeń, jakie ludzie mają na
temat miasta”. Zdaniem Kotlera, wizerunek jest
uproszczeniem wielu różnych skojarzeń i informacji związanych z miejscem. Stanowi on próbę
usystematyzowania ogromnej ilości wiadomości,
jakie mamy na temat danej jednostki osadniczej.
Przez lata do przestrzeni publicznej bardzo
często przenikał negatywny wizerunek Kielc.
W 2009 roku firma Pentor przeprowadziła badania związane z wizerunkiem regionu, uwzględ-

P

ieniędzy nie ma i nie będzie – to standardowa odpowiedź prezydenta Bogdana
Wenty na składane przez radnych interpelacje w sprawie inwestycji drogowych na terenie Kielc. Moim zdaniem pieniądze są i może
ich być więcej. Wystarczy we właściwy sposób
prowadzić gospodarkę finansową samorządu.
Oto kilka przykładów dobrych praktyk w zakresie zarządzania publicznym groszem. Główne
źródło dochodów gmin i powiatów stanowią różnego rodzaju podatki: od nieruchomości, rolnego,
leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, a także udział we wpływach z podatków: dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT). W Kielcach
wskaźnik dochodów podatkowych w ujęciu „na
głowę”, czyli w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wynosi około 2460 złotych. Innymi słowy:
statystycznie tyle pieniędzy ze swoich podatków
do miejskiego skarbca odprowadza rocznie każdy kielczanin. Gdy mieszkańcy wyjeżdżają, zabierają ze sobą podatki. Dlatego każdy roztropny
włodarz czyni wszystko, by zwiększać populację
miasta czy gminy, ponieważ wtedy rozbudowuje
się tak zwany koszyk zasobów własnych.
Jak zatrzymać młodych ludzi w Kielcach i jednocześnie zachęcać osoby spoza Kielc do osiedlania
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niające Kielce. Jakie były pierwsze skojarzenia
osób z Polski na temat atrakcyjności naszego
miasta i regionu? Respondenci uważali miasto za
niebezpieczne, bo skojarzenia ze „scyzorykami”
przywoływały pejoratywne odczucia. Kolejne
wskazanie to: „wieje, jak na dworcu w Kielcach”
i „zimno jak w kieleckim”. Co ciekawe, w tych
badaniach wskazano, że osobą, której wizerunek wzmocniłby markę Kielc i regionu byłby…
Bogdan Wenta. Sugerowano także wskazywanie
miasta jako stolicy Gór Świętokrzyskich.
Choć od tych badań minęło już sporo czasu i wiele pozytywnych działań zrealizowanych w mieście wzmocniło wizerunek stolicy województwa
to cały czas otwarte pozostaje pytanie: jaki wizerunek mają dziś Kielce? Czy międzynarodowe
i krajowe sukcesy drużyny piłki ręcznej Vive lub

biznesowy rozwój Targów Kielce wpłynął na postrzeganie miasta?
Ponad 10 lat temu zdecydowaliśmy się na organizację cyklicznego wydarzenia muzycznego,
współorganizowanego z telewizyjną Dwójką.
Sabat Czarownic pozwolił na dotarcie z pozytywnym przekazem do większości Polaków. W
roli głównej wystąpiła także Kadzielnia jako
miejsce wyjątkowe na mapie kraju i Europy.
Rozwój turystyczny miasta, inwestycje publiczne
i prywatne, działalność rozpoznawalnych firm,
takich jak Kolporter, Exbud czy Mitex zmieniło
postrzeganie miasta. Czasem nie potrzeba wielkich przedsięwzięć, żeby pozytywny przekaz
pojawił się w mediach i świadomości Polaków.
Działalność Kieleckiego Teatru Tańca, Teatru im.
Stefana Żeromskiego, uczelni wyższych, Geoparku czy lokalnych podmiotów gospodarczych to
dobre przykłady starannie i konsekwentnie budowanych marek miejskich. Dziś Majonez Kielecki, kiedyś SHL-ka czy pralka Frania były naszymi
towarami eksportowymi i nośnikami reklamy.
Na postrzeganie miasta składa się wiele czynników, jednak przede wszystkim potrzebny jest
jasny i konkretny pomysł na miejską komunikację marketingową oraz konsekwencja w realizacji zaplanowanych działań. Działania te muszą
wspierać mieszkańcy, bo to oni są najbardziej
skutecznymi ambasadorami swoich miejscowości.

•

z pierwszej ręki

Rozrzutność miliardera
Kamil Suchański
(ur. 6 maja 1977 roku w Kielcach) – przedsiębiorca i społecznik, miejski radny.
Były już przewodniczący Rady Miasta Kielce. Prezes stowarzyszenia Bezpartyjny i Niezależny.

się u nas? Jest tylko jeden sposób, sprawdzony
w wielu ośrodkach miejskich, a nawet gminach
wiejskich: trzeba zaoferować im atrakcyjne
miejsca pracy oraz komfort życia. W obu tych
aspektach rola samorządu jest bardzo istotna. Jako miasto musimy kreować warunki do
rozwoju przedsiębiorczości i dużego biznesu
poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych,
a także podnosić na wyższy poziom jakość życia,
czyli remontować drogi, budować żłobki i przedszkola, zapewniać dzieciom najlepszą edukację
w publicznych szkołach. Nie ma innej opcji.
Generowanie nowych dochodów powinno iść
w parze z optymalizacją wydatków. Odnoszę
wrażenie, że kierownictwo ratusza do zarzą-

dzania finansami wykorzystuje nie Excela,
lecz Painta. Bogdan Wenta kompletnie nie
wie, co się dzieje w miejskich spółkach oraz
jednostkach organizacyjnych, choć formalnie
sprawuje nadzór nad tymi podmiotami. Wiceprezydent Marcin Chłodnicki co sesja wyciąga
rękę po dodatkowe miliony złotych na oświatę
i za każdym razem stosuje pokrętne tłumaczenia, usiłując zasłonić swoją niewiedzę i brak
kompetencji menedżerskich. Zarządzający miastem nie potrafią nawet wyegzekwować kar od
firmy za niedotrzymywanie warunków wartej
45 milionów złotych umowy na odbiór śmieci.
Zbyt wielka to rozrzutność jak na miasto z miliardowym długiem.

•
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okiem eksperta

Talent Office po polsku
W Kielcach powstanie nowoczesne Centrum Wspierania Kariery. Miejski Urząd
Pracy w Kielcach pozyskał na ten cel prawie milion złotych z rezerwy Funduszu Pracy.
To pierwsze takie Centrum w Polsce i drugie w Europie.
Tekst: Zbigniew Brzeziński
Od stycznia 2017 roku Kielce reprezentowały polskie miasta w pracach partnerstwa
Jobs and Skills In The Local Economy (Praca
i Umiejętności w Gospodarce Lokalnej) Agendy Miejskiej Unii Europejskiej. Zadaniem tego
międzynarodowego gremium było przygotowanie rekomendacji dla Komisji Europejskiej, dotyczących lepszego dostosowania
prawa wspólnotowego i strumieni funduszy
europejskich do potrzeb terenów zurbanizowanych oraz wymiana dobrych praktyk. Podstawę stanowił Pakt Amsterdamski z 30 maja
2016 roku.

Wspólne problemy

Jego autorzy stwierdzili, że przyszłość Europy
to przyszłość miast, w których już mieszka
większość ludności i wytwarza się najwięcej
PKB. Doszli też do wniosku, że reprezentanci gmin szybciej osiągną porozumienie, niż
uczynią to przedstawiciele rządów. W swoim partnerstwie Kielce pracowały wspólnie
z Berlinem, Gandawą, Jelgawą, Miszkolcem,
Porto, Rotterdamem i Turynem. Szybko okazało się, że te, tak przecież różne ośrodki, mają
wiele wspólnych zmartwień. W starzejących
się społeczeństwach i negatywnym bilansie

migracyjnym prawdziwym wyzwaniem staje się m.in. pełne wykorzystanie potencjału
mieszkańców.

Wspólne rozwiązania

Poszukiwaniem rozwiązań dla tak zdiagnozowanego problemu zajęły się Porto, Rotterdam,
Kielce i przedstawiciele rządu Grecji. W toku
międzynarodowych dyskusji ustalono, że
jedną z odpowiedzi jest uruchomienie nowej
usługi miejskiej – biura do spraw talentów,
które realizowałoby całożyciowe doradztwo
zawodowe i stanowiło źródło wiarygodnych
informacji o rynku pracy, łącząc pod tym
względem głównych interesariuszy: pracodawców, kandydatów i edukację. Koncepcja
Talent Office została wpisana do dokumentu
finałowego prac partnerstwa, zatytułowanego „Action Plan” (Plan Działania). W 2018 roku
powstało pierwsze biuro w Porto, a pozostałe
ośrodki zostały zaproszone do sprawdzenia
tego rozwiązania we własnych realiach.

Projekt pilotażowy

W maju Ministerstwo właściwe dla spraw pracy ogłosiło konkurs „Nowe spojrzenie – nowe
możliwości”. W jego rezultacie 43 projekty

z całej polski otrzymały finansowanie z rezerwy Funduszu Pracy. Kielce na poczet testowania koncepcji Talent Office w sercu świętokrzyskiego uzyskały prawie milion złotych.
Projekt będzie realizowany do października
2022 roku. Weźmie w nim udział 80 osób bezrobotnych i 10 przedsiębiorców. Powstanie
dziewięć autorskich programów doradczych
skierowanych do różnych grup docelowych.
Co ważne, wszystkie zostaną opracowane
w dwóch wariantach, tak żeby można je było,
bez straty dla jakości świadczonych usług,
realizować w formie spotkań bezpośrednich
i online. Powstanie też nowa platforma e-learningowa oparta o najlepsze, europejskie
wzorce. Zajęcia w Centrum Wspierania Kariery prowadzone będą od wiosny 2022 roku
w Kieleckim Parku Technologicznym. Autorem projektu i jego realizatorem jest Miejski
Urząd Pracy w Kielcach. MUP jest jedynym
urzędem szczebla powiatowego z województwa świętokrzyskiego, którego pomysł zyskał
akceptację i finansowanie. Po zakończeniu pilotażu, naturalnym kierunkiem rozwoju Centrum będzie otwarcie jego podwoi również
dla uczniów, studentów, osób zatrudnionych
i emerytów.

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”.
promocja

Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie
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Jak zamówić? Zgłoś tylko chęć otrzymywania.
Napisz: prenumerata@limap.pl, zadzwoń: +48 662 293 293

warto wiedzieć

Jak skutecznie się oddłużyć?
Rozmowa z Marcinem Polewką, prezesem kancelarii Lextio,
ekspertem od finansów. Podpytuje Agnieszka Rogalska.
Czy upadłość konsumencka pomoże uwolnić się
od długów raz na zawsze?

Fot. archiwum

Z pewnością ogłoszenie upadłości, jest korzystnym rozwiązaniem dla osób, które mają niewielki majątek lub nie mają go wcale, a wielkość zobowiązań osiągnęła poziom trudny do
spłacenia. Często taka osoba, zaciąga kolejny
kredyt i ma iluzję poprawy sytuacji.

Rzadko która osoba jest w stanie wyjść z tej
sytuacji i spłacić swoje zobowiązania.
W takim przypadku – jedyną skuteczną drogą
oddłużenia, jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej i wywiązanie się z planu spłaty, jeśli
taki będzie ustalony.

Dla kogo upadłość konsumencka wiąże się
z odzyskaniem wolności?
Na początku trzeba zadać sobie pytanie: czy
są jakieś alternatywne rozwiązania problemu? Czy mam majątek, który przewyższa
wartość moich długów? Czy mam na tyle
dobry BIK, aby skorzystać z konsolidacji kredytów (najlepiej hipotecznej) i czy jestem to
w stanie obsłużyć?

Co mówią przepisy o upadłości konsumenckiej?
W marcu 2020 nastąpiła zmiana przepisów
prawa upadłościowego, dzięki czemu proces
ogłoszenia upadłości został znacznie uproszczony, a sądy rzadko kiedy odmawiają takiej
możliwości upadłym.

Jednak samo ogłoszenie upadłości to nie koniec…

MARCIN POLEWKA
prezes kancelarii Lextio.

Sąd może (ale nie musi) jeszcze zasądzić tzw.
plan spłaty, czyli comiesięczna spłata długów
w kwocie, którą upadły może łatwo spłacić. Taki
plan spłaty może trwać do 36 miesięcy, a odsetki
od niego nie są naliczane. Przeważnie, w trakcie
jego spłaty spłacimy tylko mały odsetek długów
– sąd każdorazowo sprawdza nasze możliwości
zarobkowe i do tego dopasowuje wysokość planu spłaty. Należy pamiętać, że niewywiązanie
się z tego planu może skutkować tym, że nasze
długi nie zostaną anulowane.

Prawo jest pobłażliwe dla dłużników…
Dlatego jeśli czujemy, że jesteśmy w sytuacji
bez wyjścia, a spirala zadłużenia się rozpędza – nie ma na co czekać! Warto skorzystać
z bezpłatnej konsultacji i dowiedzieć się, czy
w danym przypadku możemy pomóc uwolnić
się od długów. Zapraszamy.

UPADŁOŚć KONSUMENCKA

Oddłużenie

Upadłość konsumencka to efekt postępowania
prowadzonego przez Sąd, który podejmuje decyzje
o tym, czy dany dłużnik jest niewypłacalny w
celu jego oddłużenia. Aby doszło do ogłoszenia
upadłości konsumenckiej w stosunku do osoby
fizycznej wymagane są min. takie czynności jak:
spieniężenie majątku upadłego, realizacją Planu
Spłaty Wierzycieli oraz umorzenie zobowiązań.
By doszło do oddłużania, najpierw należy pokryć
część zobowiązań likwidując majątek dłużnika, a
także wykonać Plan Spłaty Wierzycieli regulując
należności. Czynności te mogą zostać pominięte
w sytuacji, gdy niewypłacalny dłużnik znajduje się
w trudnej sytuacji finansowej. Umorzone mogą
zostać wszystkie wierzytelności z kilkoma wyjątkami
bez względu na ich wysokość, charakter prawny
(prywatne i publicznoprawne, konsumenckie oraz
z działalności gospodarczej) oraz odległy czas
ich powstania, ale tylko te zaistniałe do czasu
ogłoszenia upadłości. Ponadto wygasają roszczenia
wobec upadłego ze strony jego gwarantów,
poręczycieli oraz współdłużników tych zobowiązań,
które zostały umorzone.

Spłata tylko części długów w ratach

Rozłożenie części długu na raty w ramach planu
spłaty trwającego maksymalnie 3 lata już po
ogłoszeniu upadłości. Nie jest spłacany cały dług,
lecz jego część, a wszystko uzależnione jest od
możliwości finansowych upadłego, a nawet jego
sytuacji osobistej.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Zawiesza się egzekucję z chwilą ogłoszenia upadłości
– przez cały czas trwania postępowania, aż do chwili
umorzenia zobowiązań. Z chwilą uprawomocnienia
się postanowienia o ogłoszeniu upadłości –
postępowania egzekucyjne zostają umorzone.

Zawieszenie postępowania sądowego o zapłatę
Z chwilą ogłoszenia upadłości wszystkie
postępowania toczące się przeciwko upadłemu,
a wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, zostaną
zawieszone.

Wsparcie w zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych upadłego

Jeżeli upadły posiadał lokal mieszkalny bądź dom
jednorodzinny (również w majątku wspólnym
małżeńskim), który wszedł do Masy Upadłości przysługuje mu uprawnienie do otrzymania kwoty
pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi
najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24
miesięcy celem zabezpieczenia jego potrzeb na
najbliższą przyszłość.

Odprężenie psychiczne

Potrzebne każdemu dłużnikowi.

Wykreślenie z rejestru

Z chwilą umorzenia zobowiązań upadłego – sąd
rejestrowy z urzędu wykreśla osobę upadłego
z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzoną
przez Krajowy Rejestr Sądowy. Ponadto istnieje
obowiązek usunięcia danych dłużnika (na wniosek)
z rejestrów prowadzonych przez biura informacji
gospodarczej.

Lextio sp. z o. o. sp.k.
ul. Warszawska 6/11
25-306 Kielce
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Kancelaria Prawno Finansowa
e-mail: biuro@lextio.pl
tel. 22 299 39 00
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Fot. archiwum

spacerkiem po mieście

Filharmonia

W objęciach muzy
Przyznam się bez bicia, że nie wiem czy przeciętny sztubak potrafi dzisiaj poprawnie
powiedzieć czym się różnią skrzypce od altówki, albo dajmy na to taka wiolonczela od
kontrabasu. Pewnie jestem niesprawiedliwy w ocenie, ale jakoś takie kołacze mi się
w łbie poczucie, że współczesnego ucznia szkoły podstawowej instrumenty muzyki
klasycznej obchodzą tyle co zeszłoroczny śnieg albo układanka tetris na ekranie
smartfona.
Tekst: Ryszard Biskup

W

iem też znakomicie i mogę się zaklinać na wszystkie świętości, że
uczniom kieleckich szkół podstawowych z mojego pokolenia, taka akurat
elementarna wiedza był znana od pierwszej
klasy. Za sprawą przymusowych koncertów
kieleckich filharmoników, na które całe klasy podstawówek zganiano karnie i przymusowo do sali gimnastycznej. Na rozłożonych
na parkiecie materacach siedzieli wszyscy,
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jeden obok drugiego, elegancko w kucki.
Ewentualnie, ci ze starszych szóstych i siódmych klas, czyli czternastolatki, z pańska po
turecku, z podwiniętymi nogami. Przez bitą
godzinę zegarową takie audytorium, ziewając
ostentacyjnie z nudów, wysłuchiwało prelekcji młodego pracownika kieleckiej orkiestry
symfonicznej Mirosława Niziurskiego, który,
gdy tylko skończył piłować nudną narrację,
siadał elegancko przy rozstrojonym piani-

nie „calisia” i tłukł w klawisze, akompaniując
tercetowi, czasem kwartetowi instrumentalistów.
W szkole średniej poziom tych pogadanek
podniesiony został na wyższy szczebel, bowiem teraz cała szkoła była pędzona parami, ale pod srogim nadzorem nauczycieli do
prawdziwej sali koncertowej. Konkretnie do
filharmonii imienia Oskara Kolberga przy ulicy Sienkiewicza. Gdzie przymuszana była do

NR 14 (61)/2021

spacerkiem po mieście

uważnego wysłuchiwania najpierw stosownej
pogadanki, a chwilę potem utworów muzyki
klasycznej prezentowanej przez kompletny
ansambl. Ta muzyka, czyli dzieła nazywane
uczenie utworami wyższej kultury, zdecydowanie kolidowała z produkcjami zarejestrowanymi na pocztówkach dźwiękowych.
Świątynia Polihymnii nie była traktowana
z należytym szacunkiem tych przymusowo
zapędzanych na koncerty melomanów, bowiem większym uznaniem – co zrozumiałe
– cieszyły się okazjonalne występy szarpidrutów w muszli koncertowej w parku miejskim.
Kto zatem mógł, zmykał gdzie pieprz rośnie,
krył się po bramach kieleckich ulic, ryzykował wpisem kąśliwej uwagi w dzienniczku,
ale straceńcy karnie maszerowali zgodnie
parami na tortury. Prowadzona przez całe
lata szkolnej nauki akcja nazywana uczenie
umuzykalnianiem młodego pokolenia miała
i tę, ważną, acz nie dostrzeganą za młodu zaletę, że koncert w filharmonii wypierał rutynowe szkolne zajęcia, przez co bywał – mimo
wszystko – traktowany jako atrakcja i rozrywka. Na szczęście, jak zauważył inny artysta Gustaw Klimt, w dodatku nie muzyk tylko
malarz, każda sztuka ma swój czas, a każda
epoka swoją sztukę, toteż w wieku nazwijmy
to oględnie młodzieńczym, bo już sypał mi

się pod nosem pod wąs, co drugi piątek tygodnia dobrowolnie i bez większego przymusu
zmieniłem się z profana w bywalca salonu
muzycznego. Na koncerty w kieleckiej filharmonii chodziliśmy regularnie i co tu owijać
w bawełnę, nie tylko z własnej, nieprzymuszonej woli, ale w dodatku z samozaparciem.
Ba, z przyjemnością! Zazwyczaj oktetem,
chłopcy wbici w garnitury i pod krawatem,
wystrojone w eleganckie toalety dziewczyny:
Grzesiek, Tomek, Leszek, Ela, Ola, Irena, Anka.
Za kieszonkowe, które można było przecież
przeznaczyć na całkiem inny cel, kupowaliśmy w kasie bilety, zajmowaliśmy stałe miejsca w drugim rzędzie i słuchali koncertów do
upojenia, zatopieni w dźwiękach. Najwspanialszym wydarzeniem z tych lat była bez
wątpienia V symfonia c-moll op. 67 Ludwiga
van Beethovena, fugi kantora z Lipska, albo
rewelacyjny koncert pianisty Piotra Palecznego, opromienionego sukcesami w konkursie
chopinowskim. Albo brawurowy, bisowany
kilkukrotnie, bo publiczność nie puściła idoli

z estrady, recital duetu Marek i Wacek. O wirtuozerskich popisach młodziutkiej jak wtedy
my, krakowskiej skrzypaczki Kai Danczowskiej, tylko wspomnę. Tak jak o drżeniu serca po uczcie estetycznej, zaserwowanej nam
melomanom przez Wandę Wiłkomirską. Nie
wiadomo kiedy, chociaż doskonale pamiętam z jakiego powodu, filharmonia stała się
ulubioną miejscówką kulturalną Kielc. Drugim miejscem muzycznych fascynacji z lat
młodzieńczych była – zupełnie nieoczekiwanie – świątynia na górującym nad miastem
wzgórzu. Do katedry chodziliśmy nie tylko na
niedzielne msze, ale na koncerty organowe.
Poza kieleckim wirtuozem manuałów Jerzym
Rosińskim, słuchaliśmy w nabożnym skupieniu mistrzów z Torunia, Krakowa, Warszawy,
Poznania. Jakby czas machnął zamaszyście
czarodziejską różdżką, okazało się, że dźwięki budują nie tylko wyobraźnię i wrażliwość,
a muzyka to nie tylko rockowe kapele zapraszane do hali widowiskowo – sportowej przy
ulicy Waligóry.

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

JUŻ W SPRZEDAŻY

JUŻ W SPRZEDAŻY

JUŻ W SPRZEDAŻY

JUŻ W SPRZEDAŻY

Ryszard Biskup

Ze sztambucha i raptularza,
czyli ocalić od zapomnienia.

TAKIEJ
KSIĄŻKI
JESZCZE
NIE BYŁO

KIELCE 1950–2000
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
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miasto, którego już nie ma

ul. Duża, Kielce

Franciszek Pantoczek

Ulica Duża cd.
Tekst: Jarosław Machnicki

W

1816 r. przy ul. Dużej powstała pierwsza prawdziwa apteka w Kielcach. Jej właścicielem
był przybyły wówczas do miasta, Szymon
Pantoczek (ok. 1778-1848). Od 1841 r. jej prowadzenie objął syn Szymona, Franciszek
(1812-1899). Franciszek był niespokojnym
duchem o patriotycznym zacięciu. W 1831 r.
zaciągnął się do powstania - do I pułku Krakusów (został wyreklamowany przez ojca do
pracy w aptece). Na studia farmaceutyczne
(bez zgody władz) wyjechał do Wrocławia
(1834-1836). Po powrocie został aresztowany
i skazany na pół roku więzienia za „kontakty
ze spiskowcami”. Na początku 1838 r. powrócił do Kielc. Ponownie aresztowany w 1839
r., odsiedział kolejne cztery miesiące w warszawskiej Cytadeli. W 1841 r. zdał egzaminy
i uzyskał dyplom farmacji – prowizora klasy
pierwszej. Na początku października 1844
r. do Franciszka Pantoczka dotarł ks. Piotr
Ściegienny, który blisko 20 lat wcześniej był
jego korepetytorem. W aptece przy ul. Dużej
(od początku lat 30. XIX w. zlokalizowanej w
Hotelu „Europejskim”) obaj panowie zaczęli
organizować kielecką część powstania planowanego przez ks. Ściegiennego. Spiskowcy
z Kielc i okolic mieli ruszyć do walki 27 października z ogrodu zielnego-botanicznego w
„polu Bocianek” – należącego do Szymona
Pantoczka. Jednak 25 października 1844 r.
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nastąpiły pierwsze aresztowania, w tym ks.
Ściegiennego i Pantoczka.
To, co nastąpiło później ciekawie zapisał aptekarz w swoich wspomnieniach, które ukazały
się w 1927 r.:
„W chwili aresztowania i indagacji ks. Piotr tak
upadł na duchu, że się do wszystkiego przyznał i
w dodatku zamieszał, widocznie ze strachu dużo
osób (…) Ja zaś, zaprzeczałem wszystkiemu, prosiłem, aby mi stawiono ks. Piotra do oczów. Kiedy
księdza stawiono i zapytano, czy to wszystko to
prawda, co on już w protokóle przedtem zeznał,
ksiądz trwając jeszcze w tym upadku ducha i
zaślepieniu, kazał sobie podać protokół i punkt
po punkcie potwierdził i pod każdym z nich podpisał (… ) Wtedy ja, trwając w swej obranej roli,
ażeby siebie i nikogo nie skompromitować, zwróciłem się do księdza: - Czy to się godzi tak gubić
ludzi niewinnych? (…) jakże więc możesz niewinnego plątać do swej sprawy? (... ) Wtedy ks.
Ściegienny do mnie: - Ależ Franusiu, ci panowie
już wszystko wiedzą, przyznaj się! Ja na to: - Tego,
co ci panowie wiedzą i co ksiądz wiesz, ja nie
wiem, do czegóż zatem mam się przyznać? (…)

ksiądz chwycił się za głowę, łzy mu się z oczu puściły i zaczął. – Panowie, Pantoczek ma rację, on
niewinny, byłem widocznie niespełna zmysłów,
że cos podobnego zeznałem, co nie miało miejsca. Proszę, panowie, o protokół, chcę odwołać”.
Umiejętna obrona pozwoliła Franciszkowi na
uratowanie życia. Został zaliczony do czwartej
kategorii przestępców i skazano go na przymusową służbę wojskową na Kaukazie, gdzie
otrzymał przydział do apteki, a dzięki fachowości szybko awansował. Służbę w wojsku
rosyjskim zakończył w stopniu podpułkownika i do Kielc powrócił, po 24 latach, w 1870 r.
Zmarł mając 88 lat – spoczywa na Cmentarzu
Starym w Kielcach. Część regionalistów przypisuje mu wynalezienie Kropli Inoziemcowa.
Po Franciszku Pantoczku aptekę objęli w latach 1847-1860: Michał Malinowski, Zagajewski i Franciszek Serowski.
Literatura:
Losy ucznia kieleckiego z przed stu lat, przez
Franciszka Pantoczka; w: Pamiętnik Koła Kielczan 1925-1927, Kielce-Warszawa 1927.

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

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.
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 terapii można zaobserwować już po kilkunastu
minutach.

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

Inne wskazania?

Mnóstwo. Wspomaga np. rehabilitację kardiologiczną – pracę zdrowego serca i może być
bardzo pomocna w terapii uszkodzeń tego
organu – zapobiega zawałom mięśnia sercowego, uelastycznia ścianki żył i zwiększa dopływ tlenu do serca. Niweluje powikłania po
zabiegach chirurgicznych - przyspiesza gojenie, stymuluje wzrost oraz podział komórek
macierzystych i skraca czas rekonwalescencji.
Poprawia ukrwienie w uszkodzonej tkance
i zwalcza infekcje, które mogą powstać w wyniku komplikacji po operacjach. Wspomaga
rehabilitację neurologiczną - dotlenia mózg
i zwiększa jego aktywność, redukuje obrzęki mózgu, pobudza komórki i przywraca ich
prawidłowe funkcjonowanie. Pomaga w leczeniu urazów kończyn - ośmiokrotnie zwiększa liczbę komórek macierzystych, a wysokie
stężenie tlenu sprzyja szybszej regeneracji
i przyspiesza wzrost kości.

Stanowi także naturalną metodę utrzymania
zdrowej cery/skóry?

Fot. archiwum

Jakie są wskazania, zalecenia do skorzystania
z tlenoterapii hiperbarycznej?

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

Tak. Przyspiesza wydalanie toksyn, poprawia
metabolizm i wspomaga regenerację nabłonka. Dzięki dotlenieniu wszystkich tkanek,
redukowane są stany zapalne, co może być
pomocne w walce ze zmianami skórnymi, takimi jak trądzik.

Co ponadto?
Pomaga w leczeniu cukrzycy i miażdżycy. Stosowana regularnie wspomaga prowadzone
równolegle leczenie chirurgiczne i antybio-

CENTRUM TERAPII Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Kaznowskiego 5
lok. U10
25-636 Kielce
tel. +48 577 663 099, 41 336 95 99
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Z pewnością trzeba wymienić trudno gojące się rany, stopę cukrzycową, popromienne
uszkodzenie kości i tkanek miękkich, przewlekłe zmęczenie, niedotlenienie tkanek
i choroby z tym związane, fibromialgię, choroby układu krążenia, takie jak: miażdżyca,
nadciśnienie, itp., choroby układu nerwowego: ADHD, choroby Alzheimera, Parkinsona,
SM, itp., autyzm. Tlenoterapia hiperbaryczna
powoduje dotlenienie tkanek mózgu, pobudzenie do pracy uśpionych komórek mózgowych oraz tworzenie się nowych. Wspomaga
leczenie niepłodności oraz problemów z potencją. Spowalnia procesy starzenia (komórek i organizmu), wspomaga leczenia po
zabiegach medycyny estetycznej i zabiegach chirurgicznych, infekcji bakteryjnych,
anemii, depresji, chorób autoagresywnych,
przewlekłych stanów zapalnych, niektórych
zaburzeń immunologicznych, przewlekłych
chorób skóry, takich jak: łuszczyca, trądzik,
pokrzywka wysypka, rumień, AZS, grzybice. Tlenoterapia hiperbaryczna wspomaga
leczenie 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.

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

setna rocznica urodzin Lema

„Nie ma takich bredni,
w które ludzie nie byliby
w stanie uwierzyć”.

W tym roku przypada setna rocznica urodzin Stanisława Lema, najszerzej znanego
jako pisarz science-fiction, a przez garstkę jako filozof. Do tego drugiego grona należy
m.in. dr Agnieszka Majcher z Kielc, która napisała książkę (dostępna tylko w formie
pdf) o tym myślicielu, zatytułowaną „Stanisław Lem w anglojęzycznym obszarze
kulturowym […]” (2018).
Tekst: Krzysztof Sowiński

N

a okoliczność rocznicy
zabrali głos m.in. politycy, o których pisarz miał
jak najgorsze zdanie. Sejm RP
ustanowił obecny rok – Rokiem
Lema. Na temat Lema wypowiada
się mnóstwo podmiotów, nawet
„nasz” Teatr Żeromskiego, może
nie tyle kielecki, co w Kielcach,
zaproponował (12 września online) „projekt” pt. „Co przewidział
Lem?” I co przewidział? Smartfony,
audiobooki („książki to były kryształki z utrwaloną treścią”, „Powrót
z gwiazd” 1961,) socjal media, klonowanie, wirtualną rzeczywistość,
fałszywą rzeczywistość (nazywaną powszechnie teraz matrixem).
(Próbkę swojego talentu dała dawno nieobecna w Kielcach Wiktoria
Kulaszewska odgrywając liczne
grono swoich klonów. Zapis „projektu” można znaleźć na yt).
Czy twórcy „projektu” wiedzą, że
Lem przewidział coś znacznie ważniejszego? Mianowicie manipulacyjny charakter postmodernizmu
(„Wyznania antysemioty”, 1972).
I chociaż poddał krytyce francuskich filozofów postmodernistycznych, mistrzów dekonstrukcji,
nieprzydatnych w poznaniu, nie
„przewidział” jednak użyteczności
ich refleksji jako narzędzia manipulacji społecznej. Lem bowiem
do końca życia trzymał się twardo
empirii, uważając że np. współczesna fizyka
niebezpiecznie zbliża się ku metafizyce.
Zdaniem Agnieszki Majcher najważniejsza
jednak z przepowiedni Lema, to ta wyrażona w liście do Kandela na początku lat
70. XX wieku, doskonale opisująca aktualną rzeczywistość: „Kongres” jest jakąś
parabolą konsumpcyjnego społeczeństwa,
społeczeństwa skierowanego właśnie na
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WSZECHUŁATWIANIE jako na WARTOŚĆ
NACZELNĄ egzystencji, i to skierowanie rodzi zapaść wartości autentycznych, tych, co
powstawały historycznie, „psychemia” zaś
stanowi ultymatywną i uniwersalną technologię owej łatwizny. Implikacją finału jest
z kolei myśl, że świat urządzono inaczej, że
przychodzi moment, w którym hedonizm
instrumentalny zostaje zmuszony do PŁA-

CENIA za swoje praktyki, i że
ta zapłata okazuje się dosyć
koszmarna”.
„Lem był w filozofii samoukiem, ale wbrew własnym
słowom zbudował system
[kompletny], jak kiedyś Platon czy Kant. Lema nie bierze się też w filozofii serio
ze względu na sposób, w jaki
wyrażał swoje idee. Jego
prace nie mają [bowiem]
charakteru akademickiego,
a literacki bądź mieszany
[…]. „[..]” – czytamy na portalu „Sprawy nauki”. „To był
jeden z niewielu twórczych
umysłów filozoficznych XX
wieku, umysł wizjonerski”
– mówił także o autorze „Solaris” wybitny filozof, Bogusław Wolniewicz.
M.in. o tym, że wielkość Lema
jako filozofa często umykała
w jego przekładach anglojęzycznych pisała w swojej
pracy wspomniana Agnieszka Majcher. Tutaj znajdziesz
fragment: https://jagszept.
blogspot.com/.../mysl-lema-w-przekadzie... „Z powodu
nieścisłości w pierwszym
tłumaczeniu „Solaris” na język angielski, nadal w kulturze anglojęzycznej często
Lem jest odbierany jako pisarz metafizyczny, piszący o Bogu i religii”
– wyjaśnia autorka publikacji.
Dystrybutorzy dokumentu „Stanisław Lem
autor „Solaris” – w którym Borys Lankosz
próbuje „uchwycenia fenomenu Stanisława
Lema jako pisarza i myśliciela […]”, piszą,
że jego życie było zagadkowe i był outsiderem. I zdaje się, mylą. Lem bowiem prowadził otwarte życie zamożnego [od pewnego
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trochę kultury

momentu zwłaszcza z ówczesnego „polskiego” punktu widzenia] turysty, brał udział
w debatach naukowych i literackich, pisał
felietony, udzielał wywiadów, korespondował i polemizował z wydawcami czy tłumaczami. A jego przeżycia z II wojny światowej
były i są znane, sam bowiem o nich mówił
i pisał.
Do Lema dziś próbuje się „podpiąć” tzw. prawica, jak i lewica (ten podział to wg. prof.
Kieresia podział wewnątrz socjalistyczny,
podział który opisuje świat, to zdaniem Kieresia podział na cywilizacje personalistyczne i gromadne). Ale Lem wymyka się roli
nawet pośmiertnego guru – „bo poddawał
świat i ludzkie dokonania bezlitosnej krytyce”, a przede wszystkim był tradycjonalistą
i chociaż sam mówił, że jest niewierzącym,
wadził się z kościołem katolickim, to był
„chrystusocentrystą” i uważał, że ludzkość
nie zdobyła się na nic większego w dzie-

dzinie etyki niż chrześcijaństwo. Zatem na
pewno reprezentował cywilizację personalistyczną. Opierał się na prawach logiki (studiował m.in. filozofów analitycznych, m.in.
„Dzieje filozofii” Bertranda Russella, czy
„Principia mathematica”). Prenumerował
„zachodnie” pisma naukowe. Nauczył się
w tym celu czytać po angielsku, chociaż nie
potrafił mówić w tym języku. Zdarzało się,
że kiedy spotkał osobę anglojęzyczną - porozumiewał się z nią na piśmie (np. ze swoim amerykańskim tłumaczem Michaelem
Kandelem). Za to sprawnie mówił po niemiecku. Nie obca mu była łacina. Jego teksty
to w istocie traktaty filozoficzne podejmujące m.in zagadnienia etyczne, poznania,
metafizyki i etc. W sporze ontologicznym
stawał po stronie przypadku. Jednak wiele
współczesnych prac genetyków, np. Liptona
i fizyków, np. Penrose’a – zwiększa prawdopodobieństwo, że Lem... się mylił. Moim

zdaniem nadużywał kwantyfikatora wielkiego. Obserwuję, jak jego język z roku na
rok mocno starzeje się. Czy zatem będą go
czytać następne pokolenia?
Kiedyś krytykował łysenkizm w nauce. Dziś
pewnie by krytykował współczesny propandemiczny łysenkizm i już by mu nie była
potrzebna obserwacja wpisów dokonywanych w internecie, do konstatacji - że aż tylu
ludzi, którzy „uwierzyli” w tzw. pandemię,
której nie ma – jest aż tak głupich.
Pewnie dziś, gdyby wskazywał niedorzeczności w narracji o „pandemii” i powtórzyłby własną refleksję z 2003 roku („Nie ma
takich bredni, w które ludzie nie byliby
w stanie uwierzyć”) nazwano by go „foliarzem”, banowano by jego konto, a wpływowe media i zielono-lewicujący artyści,
którzy mu się gromadnie podlizują w setną
rocznicę jego urodzin, pewnie by go stygmatyzowali.

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.
REKLAMA

ZWIĘKSZ ODPORNOŚĆ, NIE DAJ SIĘ WIRUSOM

FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA
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miasto od kuchni

ZapieCKanki się obroniły
Michał Skoczek, czyli Żorż Ponimirski, twórca bloga Street Food Polska, oprowadza nas
po kulinarnych Kielcach. Tym razem jego gościem jest kielczanin Paweł Marynowski,
prowadzący znane wszystkim ZapieCKanki.
Kiedy zaczęła się twoja przygoda z gastronomią?

którzy byli w tym trudnym czasie ze mną,
rozumiejąc trudną sytuację, zatem Pani
Magdaleno, Pani Natalio, Panie Krzysztofie,
dziękuję, bo było naprawdę ciężko i strasznie, a wy daliście radę!

Na przełomie 2013 i 2014 roku, a lokal „ZapieCKanki” został otwarty 1 lutego 2014
roku. Dodam też, że na początku było nas
trzech wspólników. Każdy na początku dał
coś od siebie i tak powstała spółka, która
przetrwała do końca roku 2014. To, co dzisiaj
widzicie to efekt ponad siedmiu lat ciągłych
zmian. Ale muszę podziękować Szymonowi
i Piotrowi za początek!

Co najchętniej jada Paweł Marynowski, człowiek,
który karmi innych?

Tak, pozornie to prosta sprawa, cóż, przecież
każdy potrafi posmarować bułkę przekrojoną wzdłuż pieczarkami, posypać serem, położyć wędlinę, warzywa i gotowe!

Zdjęcia: archiwum

Zapiekanki niewątpliwie są najbardziej
rozpoznawalnym polskim street foodem.
Wydawałoby się, że nie ma tutaj żadnej filozofii,
w sumie każdy może je sobie zrobić w domu.
A jednak ludzie przychodzą do Ciebie i płacą za
nie.
Paweł Marynowski
Ma 36 lat, kota Leszka, kredyt i dobry humor.

I tak to z boku wygląda, ale…
Jak chcesz to zrobić dobrze, a my chyba już
to robimy naprawdę na wysokim poziomie,
to wygląda to zupełnie inaczej. Nasz produkt
ewoluował wielokrotnie od 2014 roku, o czym
sam wiesz, bo „byłeś” z nami od samego początku. Do dzisiaj pamiętam, jak się bałem
Twojej wizyty… A dlaczego ludzie przychodzą do nas na zapiekanki i za nie płacą? Bo
robimy to naprawdę z sercem, nie ma u nas
miejsca na kiepskiej jakości półprodukty,
począwszy od najwyższej jakości przypraw
do farszu, poprzez bułki, które są wypiekane
tylko dla nas, następnie ser żółty mozzarella,
wędliny z masarni „Kamiński”, warzywa starannie segregowane, a na końcu serce naszego lokalu, czyli piec czyniący cuda. Wziąłem

na niego spory kredyt, który spłaciłem dopiero w zeszłym roku. Ale warto było!

Myślę, że przyciąga też do Was ludzi sposób,
w jaki są u nas obsługiwani.
Możesz mieć świetny produkt, ale jak klient
zostanie zniechęcony przez obsługę, to pójdzie mimo wszystko gdzie indziej, a naprawdę jest w czym wybierać.

Wiele lokali nie przetrwało ostatnich miesięcy,
ale „ZapieCKanki” się obroniły. Ciężko było?
Nie poddaliśmy się. Oczywiście bazowaliśmy tylko na dostawach, ale zdarzało się,
że ktoś „zabłądził’ i zjadł na miejscu. I przy
tej okazji, chciałbym podziękować ludziom,

Jest na dosyć ścisłej diecie – rano omlet, potem trzy takie same posiłki, w którym jest
100g makaronu durum, 100g wołowiny, lub
wieprzowiny, oraz do każdego z tych posiłków warzywa gotowane, na kolację 150g
wafli ryżowych z pesto, z pomidorów i tak
codziennie od jesieni 2018. Czasami wprowadzam delikatne modyfikacje, ale polega
to na tym, że zamieniam co jakiś czas makaron na ryż. I wody piję minimum 5 litrów
dziennie.

?
W 2018 roku uległem poważnemu wypadkowi i złamałem kręgosłup oraz w pakiecie
rękę. Ponieważ mieszkam sam, to żeby nie
umrzeć z głodu i nie zawracać innym głowy,
zamówiłem dietę pudełkową z FitQuchni.
Po prostu nie byłem w stanie przygotować
sobie jedzenia ze względu na urazy, jakie
mi towarzyszyły i tak się właściwie zaczęła
przygoda z dietą, która trwa do dziś.

Jakie masz plany? Franczyza, powiększenie
lokalu, a może zupełnie inna kuchnia?
Plany na przyszłość są olbrzymie, umowa
Franczyzowa – gotowa, List Intencyjny – gotowy, Podręcznik dla Franczyzobiorcy – jest
już „dopieszczany” i ruszamy z Kielc na podbój Polski!

ul. Księdza Stanisława Staszica 10

Godziny otwarcia:

25-008 Kielce

pn-czw 10:00 - 21:00

tel. +48 883 777 444

pt 10 - 22

www.zapieckanki.pl

sb-nd 12 - 22
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akcja „2 tygodnika kieleckiego” – przygarnij mnie

Cezary

WAŻNE

Kotek znaleziony z oznakami długiego zaniedbania. Chociażby z dużymi wyłysieniami sierści. Okazał się kotem niesamowicie
spragnionym kontaktu z człowiekiem,
rozmruczanym gadułą i ogromnym łasuchem. Kotek prawdopodobnie był wychodzący, ponieważ początkowo nie korzystał
z kuwety, teraz jednak już się tego nauczył.
Cezary jest nosicielem kociej białaczki, nie
powinien więc trafić do domu, w którym
są zdrowe koty - nie stanowi natomiast
zagrożenia ani dla psów ani dla człowieka.
Przypominamy również, że kocia białaczka to nie wyrok! Kot z FelV + może wieść
tak samo dobre, długie i szczęśliwe życie
w domowych warunkach jak inne w pełni
zdrowe koty. Cezary ma również problem
z nerkami. Mimo tego, czym obdarzył go
los - jest przytulasty, ufny i czeka na swoją szansę na dom.
Data urodzenia - ok. 2016 r.

Kiełek

Duży miś w typie kaukaza, oaza łagodności, gracji i spokoju. Niedowidzący, ale
pięknie radzący sobie na smyczy. Świetnie podąża przy nodze tuż obok opiekuna,
nie ciągnąc i nigdzie się nie spiesząc. Jest
psem czystym, zachowującym porządek
w boksie przy regularnych spacerach.
Nie wykazuje agresji do mijanych psów,
jest się w stanie nawet z nimi spokojnie obwąchać, ale będziemy go jeszcze
sprawdzać w bliższych relacjach. Kiełek
szuka uwagi człowieka, jego obecności,
nie jest jednak w tym przesadnie natrętny. Reaguje na głos człowieka i uwielbia
głaskanie. Jak tylko wyczuje, że ktoś jest
blisko, podchodzi i się przytula, bardzo
lubi czułości i bardzo potrzebuje domu.
Schronisko to zdecydowanie nie miejsce
dla ślepaczka. Kiełek będzie jeszcze diagnozowany okulistycznie. Szuka kochanych ludzi chcących podarować mu dom!
Data urodzenia: - ok. 08.2017
Waga: 28 kg

A

dopcja 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

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Dyminach
ul. ks. Piotra Ściegiennego 203
25-116 Kielce
tel. 41 361 67 24
www. schronisko-dyminy.pl
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Czynne w godz. 10.00 -16.00
Interwencje nocne w godz. 16.00 - 08.00
tel. 517 666 545
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w świecie sportu

I

m dłużej piszę o kieleckiej, męskiej piłce ręcznej, tym więcej podziwiam Berta
Servaasa. 20 lat temu szedłem na pierwsze spotkanie z holenderskim biznesmenem
nieco zdenerwowany. Po krótkiej wymianie zdań trema, jak i wszelkie inne obawy
odpłynęły. Okazało się, że Servaas to „swój
chłop”, służący pomocą, rozumiejący polską
mentalność, otwarty na dyskusję, wreszcie –
co najistotniejsze -lubiący sport. Niebawem
okazało się, że Holendra można zaszufladkować do grona, nie tylko hobbystów, ale
wręcz fanatyków. Zaangażowanie, serce,
jakie włożył w rozwój szczypiorniaka budzą największy szacunek. Budując siłę VIVE
często sięgał do kieszeni, z której wyciągał
własne, ciężko zarobione złotówki. Opłaciło
się, bo VIVE stało się topowym europejskim
klubem. Apogeum sukcesu przyszło pięć lat
temu, gdy ekipa prowadzona przez Talanta
Dujszebajewa sięgnęła po najwyższe trofeum w Final Four. Servaas zbudował markę,
klub który nieprzypadkowo jest na celowniku wielu najlepszych szczypiornistów.
Ale… Dziś Łomża VIVE jest w zupełnie innym miejscu. Wymagania kibiców, ich
ocena poszczególnych meczów jest dia-

MOIM ZDANIEM

Servaas jest zmęczony?!
Maciej Cender
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.

metralnie różna od tego, co miało miejsce
przed 20 laty. Wówczas radowano się po
zwycięstwie w płockiej Blaszak Arenie, dziś
pokonanie Płocka jest obowiązkiem! Podobnie rzecz się ma w przypadku Ligi Mistrzów. Kiedyś sukcesem był sam awans do
elitarnego grona, aktualnie – powinniśmy
wygrywać co drugą edycję! Spora część kibiców uważa, iż armada Servaasa powinna
gromić rywali w każdym meczu, zmiatać
ich z parkietu!
Czy presja ze strony niektórych fanów jest
pozytywem dla prezesa? Wątpię! Ba, mam
coraz większe przeświadczenie, że zbyt impulsywna krytyka zniechęca Holendra do

kolejnych działań, mających na celu dalszy
rozwój. W bezpośrednich rozmowach ze
sternikiem Łomży VIVE, między wierszami
można odnaleźć znużenie, niezadowolenie
z wielu kwestii, brak entuzjazmu. Coraz
częściej pojawiają się plotki o rzekomym
przeniesieniu klubu do innego miasta. Są
błyskawicznie dementowane, ale domysły
pozostają. Ostatnio, po cichu, do Krakowa
przeniósł się jeden z klubowych menedżerów. Oficjalnie, by penetrować tamtejszy
rynek finansowy, a co za tym idzie, przynieść kolejne fundusze. Wersja nieoficjalna
mówi o „przymiarce do przenosin”. Jak jest
naprawdę?

•

REKLAMA

MASAŻE (także u pacjenta w domu)
– klasyczny
– leczniczy
– relaksacyjny
– sportowy
– tkanek głębokich

Hypervolt Plus Bluetooth

Stół Therma Top

umożliwia wykonanie masażu dokładnie
takiego jakiego potrzebujesz.
To 3 stopnie intensywności wibracji
(2000; 2600; 3200 uderzeń na minutę)
i 5 wymiennych głowic.

to wszechstronny, dwusegmentowy stół
do masażu z podgrzewanym blatem, który
poprawia krążenie, zwiększa witalność,
łagodzi zmęczenie i napięcie.
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Abonament po rabatach 5 zł za zgody marketingowe i na profilowanie oraz 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności.
Oferta internetu stacjonarnego dostępna na wybranych obszarach i świadczona jest w technologii HFC.

*

SUPERSZYBKI

INTERNET STACJONARNY
BEZ ZOBOWIĄZAŃ!

35

ZŁ/MIES.*

Zapraszamy do Salonów w Kielcach:
ul. Sienkiewicza 66, tel. 790 030 355
ul. Sienkiewicza 19, tel. 790 032 033
ul. Massalskiego 3, tel. 790 030 614

