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„Akcyza to jeden z ważnych dochodów państwa, 
nie powinno się go obniżać. Istnieją inne sposoby, 
by sprawić, że benzyna na stacjach stanieje”. 

Jarosław Kaczyński,  
prezes PiS, podczas rozmowy w RMF FM,  

w odpowiedzi na pytanie o wzrost cen paliw.

50 – złotych. Tyle już niedługo, zdaniem ekspertów, trzeba będzie 
zapłacić za butelkę wódki. I to nie za tę z wyższej półki. Ministerstwo 
Finansów przekazało właśnie informację o wzroście akcyzy za alkohol. 

Zmianie mają ulec ceny alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych 
z wyłączeniem cydru i perry oraz wyrobów pośrednich. W 2022 roku podwyżka 
wyniesie 10 proc. Następnie co roku, przez pięć lat, o 5 proc.

Trwa wrzawa związana z tzw. Polexit. I po raz kolejny 
mam wrażenie graniczące z pewnością, że się z nas, 
społeczeństwa, robi durniów. I robią to z premedytacją, 
zarówno rządzący jak i opozycja. 
Przecież wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie 
spowoduje Polexitu. Ale wyrok TK nie spowoduje także 
„odzyskania”/„obronienia” suwerenności, jak to próbuje 
przedstawić Prawo i Sprawiedliwość. Wyrok TK nie 
ustanowił też nagle wyższości polskiej Konstytucji nad 
prawem Unii Europejskiej. Bo po prostu tak było zawsze. 
Co więc oznacza wyrok TK? 
Jedynie stwierdza, że w Polsce nie obowiązują decyzje 
instytucji UE, które są wydane bez podstawy w unijnych 
traktatach. Jeśli są wydane bez podstawy w tychże 
unijnych traktach, to znaczy że UE nie dostała od Polski 
tych kompetencji. Skoro nie ma takich kompetencji, 
to podejmowanie przez instytucje UE wiążących decyzji 
w tych sprawach jest sprzeczne z Konstytucją, bo – 
UWAGA – Konstytucja pozwala delegować kompetencje 
władzy tylko na mocy traktatów.
Zresztą… problemy kolizji prawa unijnego i krajowego, 
czy jak kto woli granic kompetencji UE, były już 
rozpatrywane przez inne sądy konstytucyjne państw 
członkowskich UE. I posługiwały się one tą samą 
argumentacją. 
Politycy robią z nas, społeczeństwa, durniów… 
Przykrywają sprawy, którymi powinniśmy się zająć już, 
natychmiast… A my? Nie reagujemy. Bo zaprząta nam 
głowy… Polexit, którego nie ma i nie będzie. Czy ten 
wyimaginowany temat jest ważniejszy od drożyzny 
w sklepach spożywczych? Czy jest ważniejszy od cen gazu, 
prądu? Czy jest ważniejszy od ceny paliw? A kto dzisiaj 
pamięta o podwyżkach, które sobie przyznali politycy? 
Konflikt z UE ma charakter strukturalny i niezwykle 
silne podłoże kulturowo-ideologiczne. Jednak trzeba 
zrozumieć, że całe zamieszanie to obecnie przede 
wszystkim rozgrywka o pieniądze i co za tym idzie, 
o władzę. UE nie chce przekazać pieniędzy polskiemu 
rządowi, bo go nie toleruje. Jeśli da, to wzmocni władzę, 
której najchętniej by się pozbyła. A przecież wybory 
blisko… Pieniądze i słupki sondażowe w polskich 
warunkach niezwykle korelują.

Marek Malarz
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Kamil Pacholec, który znakomicie reprezentował Polskę podczas XVIII Konkursu 
Chopinowskiego pochodzi z Kielc. Urodził się w 1998 roku. W wieku 7 lat rozpoczął naukę 
gry na fortepianie w Państwowej Szkole Muzycznej im. Ludomira Różyckiego w Kielcach 
pod opieką Małgorzaty Kowalskiej. W 2017 roku opuścił Kielce. Wyjechał na studia do 
Katowic. Obecnie kontynuuje studia w Bydgoszczy. Swego czasu, gdy miał 11 lat wykonał 
swój pierwszy koncert z Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Do dzisiaj, 
poza Polską, koncertował m.in. we Francji, Włoszech, w USA, Japonii.
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WAŻNE

Więcej punktów i na dłużej. 
Ministerstwo Finansów przekazało 
właśnie informację o wzroście 

akcyzy za alkohol nowy taryfikator punktów 
karnych to na razie projekt, ale rząd 
Mateusza Morawieckiego chciałby, by zaczął 
obowiązywać już w grudniu br. Jest jednak 
na tyle surowy, że może utknąć w Sejmie. 
Podobnie jak nowy taryfikator mandatów i kar. 
Przewiduje on nie tylko maksymalne mandaty 
do 5 tysięcy złotych, ale też trzykrotny wzrost 
mandatów minimalnych. Ma być to bat na 
piratów za kierownicą i wygląda na to, że 
skutecznie uderzy w portfele osób łamiących 
przepisy.

Punkty karne 
Ile punktów mieliby dostać kierowcy 
za poszczególne przewinienia? Projekt 
przewiduje do 15 punktów karnych za jedno 
wykroczenie. Obecnie maksymalna liczba 
punktów za niektóre wykroczenia to 10. 
Punkty karne mają zachować ważność przez 
dwa lata, a nie przez rok, jak dotychczas, 
a okres przedawnienia punktów karnych 
miałby biec dopiero od dnia zapłaty grzywny. 
Rząd chce w ten sposób, po pierwsze, 

poprawić ściągalność mandatów, i po 
drugie, zniechęcić kierowców do szukania 
sprawiedliwości w sądzie. Jeśli ktoś 
odmówi przyjęcia mandatu, to dopiero po 
prawomocnym wyroku (który przecież może 
być różny) i zapłacie grzywny zacznie biec 
2-letni okres przedawnienia punktów. To 
szczególnie dotkliwe prawo wobec kierowców, 
którzy nie kwestionują swojej winy, a jedynie 
wysokość mandatu: możemy więc prosić 
sąd o obniżenie kary i z pewnością jest na to 
szansa, ale punkty karne za to wykroczenie 
będziemy mieć na koncie jeszcze np. przez trzy 
lata! Co w tym kontekście jest istotne, policjant 
będzie miał prawo za pojedyncze wykroczenie 
„zaproponować” mandat w wysokości pięciu 
tysięcy złotych! Ale o tym niżej. 
Nie będzie też opcji „odpracowania” części 
punktów poprzez wzięcie udziału w płatnym 
szkoleniu w WORD-zie (dziś można co pół 
roku wziąć udział w szkoleniu, za co z konta 
kierowcy znika 6 punktów karnych).

Mandaty
Co wiemy? Zacznijmy od systemu podwójnych 
kar. To mechanizm, który wymyślono z myślą 
o piratach drogowych, którzy nagminnie łamią 

przepisy. Pierwsze przewinienie będzie karane 
podstawowym mandatem. Recydywiści 
(osoba karana w ciągu ostatnich dwóch lat) 
będą musieli zapłacić znacznie więcej. Często 
dwukrotnie lub więcej.

Inne zmiany
Warto wiedzieć, że Urząd Skarbowy 
będzie mógł zaliczyć zwrot podatku na 
poczet nieopłaconego mandatu karnego. 
Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie 
nieuchronności kary i egzekucji grzywien 
nakładanych za popełnione wykroczenia 
drogowe.
Projekt ustawy umożliwia także udostępnienie 
podmiotom ubezpieczeniowym danych 
z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń 
komunikacyjnych do historii wykroczeń 
kierowcy oraz otrzymanych przez niego 
punktów karnych. Skorzystają kierowcy 
jeżdżący bezpiecznie. Po zakończeniu 
oceny ryzyka zakład ubezpieczeń będzie 
miał obowiązek niezwłocznie usunąć dane 
o punktach karnych kierowcy.
To najważniejsze zmiany. Do grudnia może się 
jeszcze sporo zmienić, a lista wydłużyć. 

(oprac. red.)

Mandaty – ile, za co. Wybrane z wielu
Nawet 5000 zł
Za przekroczenie dozwolonej prędkości. 
Jeśli o ponad 30 km/h, to kierowca 
zapłaci od 1500 do 5000 zł. Bez różnicy, 
czy w obszarze zabudowanym, czy poza 
nim. 1500 zł zapłacimy za pierwsze takie 
przewinienie. Kierowca, który w ciągu 
dwóch lat znów przekroczy prędkość 
(o ponad 30 km/h) dwukrotnie lub 
zostanie przyłapany na innym wykroczeniu 
przeciwko bezpieczeństwu zapłaci minimum 
3000 zł, w skrajnych przypadkach 5000 zł.
2500 zł i więcej
Prowadzenie pojazdu mechanicznego 
po spożyciu alkoholu lub podobnie 
działającego środka będzie podlegało 
karze aresztu albo grzywny nie niższej 
niż 2,5 tys. zł. W przypadku prowadzenia 
pojazdu innego niż mechaniczny, sprawca 
będzie podlegał karze aresztu albo karze 
grzywny nie niższej niż 1 tys. zł.
1500 zł 
Przewinienia na przejściach dla pieszych, 
czyli np. wymuszenie pierwszeństwa, 
wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, 
omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu 
ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, jazda 
po chodniku, będą karane mandatem 
w wysokości minimum 1500 zł. Recydywiści 
zapłacą nie mniej niż 3000 zł.

Punkty karne – ile, za co. Wybrane z wielu
Za co 15 punktów karnych? M.in. za:
l naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi
l przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h
l niestosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli 

ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu
l niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, 

używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 
w celu umożliwienia jej przejścia

l nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem skręcającego w drogę 
poprzeczną, pieszemu przechodzącemu przez jezdnię na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, 
na którą wjeżdża pojazd

l nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych 
lub na nie wchodzącemu

l wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi
l omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia 

pierwszeństwa pieszym
l kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
Za co 13 punktów karnych? M.in. za:
l przekroczenie prędkości o 41–50 km/h
Za co 10 punktów karnych? M.in. za:
l nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku
l zawracanie na autostradzie lub drodze ekspresowej
l przekroczenie prędkości o 31–40 km/h
Za co 8 punktów karnych? M.in. za:
l nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
l niestosowanie się do sygnałów świetlnych – np. przejazd na czerwonym
l nieustąpienie pierwszeństwa rowerzystom
l niestosowanie się do znaku :„zakaz wyprzedzania”
l zatrzymanie się zbyt blisko przejścia dla pieszych
l przewożenie w pojeździe o 8 osób za dużo
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Czyste powietrze. Kiedyś kominy dymiły, ludzie 
palili węglem i… tyle się o tym nie „trąbiło”…  
Co się zmieniło?
Powody są dwa. Pierwszy z nich to zdrowie 
nas wszystkich. Smog powoduje 45 tysięcy 
zgonów rocznie w Polsce, co na województwo 
świętokrzyskie daje 1500-1600 osób. Wydaje 
się to niedużo, ale to tak jakby z mapy woje-
wództwa zniknął np. Łagów. Smog to także 
choroby układu krążenia, nowotwory, nawet 
u dzieci. Drugi powód to koszty. Smog „wy-
ciąga” z kieszeni Polaków ogromne pienią-
dze – łącznie, według różnych szacunków, 
100-120 milionów złotych rocznie. 

Rząd realizuje program „Czyste Powietrze”…
Z powodzeniem. Do tej pory złożono 330 
tysięcy wniosków na kwotę 5 miliardów 
złotych. Również mieszkańcy województwa 
świętokrzyskiego ochoczo korzystają z pro-
gramu – złożyli około 18 tysięcy wniosków 
na łączną kwotę ponad 350 milionów zło-
tych.

Na czym ten program polega?
Polacy mają możliwość uzyskania dotacji 
nawet do 37000 złotych na wymianę źródła 
ogrzewania na bardziej ekologiczne, a tak-
że na termomodernizację domu, wymianę 
stolarki okiennej czy stolarki drzwiowej, 
poprawę wentylacji. W zależności, w której 
grupie dochodowej beneficjent się znajduje, 
może on uzyskać 30 lub 60 procent dofinan-
sowania. 

Wydawałoby się, że sama wymiana pieców 
wystarczy.
To straszny błąd, który popełniono i któ-
ry będzie mocno pokutował w przyszłości. 
Nie można wymieniać źródła ogrzewania 
bez podnoszenia do odpowiedniego pozio-
mu efektywności energetycznej budynków. 
Oczywiście są domy, w których sama wymia-
na pieca wystarczy, ale jest ich stosunkowo 
niewiele. Badania pokazują, że ponad 60 pro-
cent polskich domów jest niewystarczająco 
docieplonych – w województwie świętokrzy-
skim to będą pewnie podobne wyniki. 

A czy gminy mają tutaj jakieś ważne zadanie do 
spełnienia?
Oprócz prowadzenia punktu konsultacyjne-
go dla mieszkańców i pomocy beneficjentom 
w urzędzie, gminy muszą się zaangażować 
i  pracować z mieszkańcami w terenie. Te 
gminy, które aktywnie włączają się w pro-
gram „Czyste Powietrze”, uzyskują najlepsze 
wyniki wymiany kotłów, a zatem poprawia-
ją jakość powietrza. W rankingu najbardziej 
aktywnych gmin – w pierwszej „setce” znaj-
duje się wiele gmin z powiatów rybnickie-
go i wodzisławskiego. To jasno wskazuje, że 
praca tam jest mocna, co mogę potwierdzić 
obserwując działania Rybnika. Chciałbym, 
żeby Kielce doszlusowały do tej pierwszej 
„setki” i byśmy mogli powiedzieć, że Kielcza-
nie mogą oddychać pełną piersią.

Które gminy w województwie świętokrzyskim są 
najbardziej aktywne?

Na liście 100 najbardziej aktywnych gmin 
w  „Czystym Powietrzu” w II kwartale tego 
roku znajdują się: Górno – na 40 miejscu oraz 
Masłów – na 89 miejscu. 

A Kielce?
Są dokładnie na 888 miejscu ze 107 złożony-
mi wnioskami. W porównaniu np. do Śląska 
czy województwa kujawsko-pomorskiego 
jest słabo, ale w porównaniu z Lubelszczyzną 
czy Mazowszem nie jest już tak źle.

Co zrobić, żeby świętokrzyskie powietrze było 
czyste?
Kielce powinny wziąć na siebie rolę faktycz-
nego lidera i być wzorem dla gmin ościen-
nych. Powinny pokazywać, w jaki sposób 
prowadzić politykę antysmogową. Póki co 
jest odwrotnie – to Górno może być wzorem 
dla Kielc. 

Nie napawa to optymizmem…
Będę się powoływać na Rybnik, bo widzę, że 
tam po prostu to działa – miasto w centrum 
powiatu nadaje ton, a gminy go dotrzymu-
ją, bądź nawet niekiedy przewyższają, ale 
miejsca w rankingu są zbliżone. Prezydent 
Rybnika mówi wprost: „Środki z programu 
„Czyste powietrze” to środki, które pozyska-
liśmy dla mieszkańców. Nie musimy wyda-
wać swoich”. 

Rada dla Kielc?
Należy pracować z beneficjentami, czerpać 
dobre wzorce, a wyniki wymiany pieców 
w  Kielcach z pewnością przyspieszą. Z racji 
pełnionej funkcji cały czas jestem do dys-
pozycji Prezydenta Bogdana Wenty, bo… 
zagrażający nam wszystkim smog nie ma 
barw politycznych. • 

Pieniądze  
na czyste powietrze

Bartłomiej orzeł
Pełnomocnik Premiera Mateusza Morawieckiego ds. Czystego Powietrza. Działacz społeczny 
i pozarządowy. Żona wyciągnęła go z Małopolski i przywiodła do Świętokrzyskiego, za co jest jej bardzo 
wdzięczny. 

„Smog nie ma barw politycznych” – mówi Bartłomiej Orzeł, pełnomocnik premiera 
Mateusza Morawieckiego ds. Czystego Powietrza. W rozmowie z Agnieszką Rogalską 
przybliża rządowy program i zachęca Kielczan do składania wniosków o dotacje.
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TAK UWAŻAM

DR RobeRt FRey
doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, przewodniczący rady nadzorczej Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. 

K ryzys czy rozwój gospodarczy – praw-
ne, ekonomiczne i  socjologiczne in-
strumenty stymulowania rozwoju 

gospodarczego. Taki tytuł miała współorga-
nizowana przeze mnie na Wydziale Prawa 
i  Nauk Społecznych UJK konferencja nauko-
wa w dniach 8-9 października br. Postawione 
w  tytule pytanie powinno zaprzątać myśli 
decydentów na wszystkich szczeblach. Czy 
jednak rzeczywiście tak się dzieje? 
Parlament Europejski, zamiast o  gospodarce 
dyskutuje m.in. o zakazie aborcji w Teksasie. 
A  przecież integracja europejska to warto-
ści plus gospodarka. Wartości wynikające 
z trzech filarów: filozofia grecka, prawo rzym-
skie i  chrześcijaństwo. Jednak dzisiaj w  zla-

Bez chęci i pomysłu

icyzowanym społeczeństwie na czoło wysuwa 
się gospodarka. W czasach kryzysu spowo-
dowanego pandemią nabiera szczególnego 
znaczenia w imię obrony wartości – godności 
człowieka zagrożonego utratą miejsca pracy 
i  tym samym podstaw egzystencji. Na szcze-
blu krajowym rząd wyszedł z programem Pol-
ski Ład, nawiązując w ten sposób do New Deal 
Roosevelta, który postawił Amerykę na nogi 
po Wielkim Kryzysie. A na szczeblu samorzą-
dowym? Naszego miasta? 
Kielce wydają się nie mieć od dawna pomysłu 
na rozwój. Ta smutna teza znajduje swoje od-
zwierciedlenie w  opublikowanym niedawno 
rankingu z ostatnich 3 lat wskaźnika inwesty-
cji na jednego mieszkańca, gdzie w  kategorii 

18 miast wojewódzkich (miast wojewódzkich 
jest 18, mimo że województw jest 16) Kielce 
zajęły 15 miejsce. Na podobnym poziomie wy-
datki inwestycyjne per capita ma Busko-Zdrój, 
które jest kilkukrotnie mniejsze od Kielc. Wy-
soki poziom inwestycji w Starachowicach jest 
zasługą nie tylko Prezydenta Marka Materka, 
ale również dynamicznie rozwijającej się pod 
zarządem Prezesa Marcina Perza Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Kielce mają Kielecki Park 
Technologiczny, który ma ogromny potencjał 
tworzenia nowych miejsc pracy. Innych pomy-
słów na Kielce niestety nie widać. Chyba umarł 
śmiercią naturalną pomysł wykorzystania 
inwestycyjnego terenów niedoszłego lotniska 
w  Obicach. A  konsekwencją braku inwestycji 
jest to, że absolwenci UJK i PŚ budują sukcesy 
innych regionów. Trudno im się dziwić. Pamię-
tam, jak kilka lat temu, jako pracownika stacji 
benzynowej spotkałem swojego magistranta 
prawa i  powiedziałem wówczas: „Przykro mi 
tu pana widzieć”. W odpowiedzi usłyszałem: 
„Spokojnie panie doktorze, od przyszłego tygo-
dnia zaczynam pracę w Warszawie”. 
Wracając do konferencji, mimo tematyki i zna-
nych prelegentów, poza przewodniczącym 
Rady Miasta Jarosławem Karysiem, nie był 
obecny nikt z władz miasta.  •

z pierWszej ręKi

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.

Bizancjum w chaosie

ga natychmiastowego remontu. Co bardzo 
istotne – na modernizację szlaków komuni-
kacyjnych w budżecie miasta na 2021 rok za-
bezpieczono pieniądze. Tymczasem Bogdan 
Wenta z  niewiadomych powodów postano-
wił zablokować pakiet inwestycji o wartości 
blisko 80 milionów złotych! Podczas ostat-
niej sesji nikt nie potrafił w racjonalny spo-
sób umotywować tej decyzji. Bogdan Wenta 
znów przez milczenie wydał zgodę na re-
zygnację z  realizacji planów, które on sam 
i jego ludzie wpisali do uchwały budżetowej 
na 2021 rok. Wygląda więc na to, że po dziu-
rawych i  niebezpiecznych drogach jeszcze 
długo będziemy jeździć…
Wreszcie temat edukacji. Wiceprezydent 
Marcin Chłodnicki kolejny raz przychodzi 

na sesje Rady Miasta Kielce jak do bankoma-
tu. Tym razem po dodatkowe ponad 10 mln 
złotych! Wyciąga rękę po miliony, których – 
jak twierdzi - wciąż mu brakuje. Stosowana 
przez niego argumentacja mieści się zawsze 
w kategoriach absurdu i groteski z elemen-
tami wściekłych ataków personalnych na 
radnych, którzy żądają rzetelnych analiz 
i  prognoz dla uzasadnienia wniosku. Nie-
stety, czas płynie, a  wiceprezydent Chłod-
nicki nadal porusza się w  swojej działce po 
omacku – bez planu, bez celów, bez wizji. 
W  tej materii zresztą bardzo przypomina 
swojego pryncypała. Ekipa Wenty poniesie 
niebawem konsekwencje polityczne. Mnie 
martwią jednak koszty społeczne zarządza-
nia przez chaos. •

Każdego dnia Bogdan Wenta dostarcza 
niezbitych dowodów na to, że wraz ze 
swoją ekipą nie panuje nad kwestią 

zarządzania miastem. Chaos wynikający 
z braku działania oraz podejmowania błęd-
nych decyzji może przynieść katastrofalne 
skutki. 
W ostatnich dniach kielczan zbulwersowa-
ła informacja o zakupie luksusowego SUV-a 
marki Volvo przez prezesa miejskiej spółki 
– Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami. 
Na tę zabawkę Mirosław Banach (powołany 
na stanowisko bez konkursu przy akceptacji 
Bogdana Wenty) wydał 220 tysięcy złotych. 
Tłumaczył, że dużo jeździ, więc musi czuć się 
bezpiecznie. Prezes spełnił swoją motory-
zacyjną zachciankę za publiczne pieniądze 
w czasie, gdy władze miasta wciąż noszą się 
z  zamiarem obciążenia kielczan większymi 
opłatami za odbiór i wywóz śmieci. Wygląda 
jednak na to, że nieprzyzwoita fanaberia Mi-
rosława Banacha idealnie wpisała się w  bi-
zantyjskie rozpasanie Bogdana Wenty i jego 
ekipy, ponieważ prezydent ani słowem nie 
odniósł się do tej skandalicznej sprawy. 
Radnych oburza również podejście władz 
miasta do inwestycji w  infrastrukturę dro-
gową. Wszyscy widzimy, że kieleckie ulice 
są fatalnym stanie. Większość z nich wyma-
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Prosto z ratusza

Rzeka w mieście, nawet tak kameralna 
jak nasza Silnica, działa jak magnes. 
Od kilku lat dostrzeżono ten trend 

i  wiele samorządów inwestuje w  infrastruk-
turę i w tworzenie funkcji, które wydobywają 
z obszarów przyrzecznych potencjał społecz-
no-wypoczynkowy, kulturalny, czy nawet 
rozrywkowy. Doskonale tę tendencję widać 
też w Kielcach. Gdy wyremontowano tzw. Pro-
menadę Solną w ciągu kilka lat ten obszar stał 
się miejscem wielu popularnych restauracji 
i  kawiarni, które dziś nie narzekają na brak 
klientów. 
Teraz na tapetę bierzemy inny fragment, 
między al. IX Wieków Kielc i ulicą Jesionową. 
Dolina Silnicy to zielony kręgosłup nasze-

go miasta. Miejsce niesamowicie urokliwe, 
ale też wymagające uwagi i  sporych nakła-
dów finansowych. Mamy świadomość, że 
wyzwanie jest dużo większe. Tu pierwsze 
skrzypce gra przyroda. Dlatego przystępując 
do rozmów o  Dolinie Silnicy zaczęliśmy od 
propozycji uchwalenia na tym terenie parku 
miejskiego. Ale jaki to będzie park, zależy 
tylko od nas. Od wszystkich, którzy włączą 
się w trwające właśnie konsultacje dotyczące 
modernizacji tego miejsca. Na stronie Idea 
Kielce do końca października jest dostępna 
ankieta, którą wypełnić może każdy miesz-
kaniec. Chcemy się dowiedzieć, z jakich po-
wodów kielczanie odwiedzają Dolinę, ale 
też czego im tam najbardziej brakuje. Py-

tamy także o pewne wskazania projektowe, 
o małą architekturę, komunikację, ale przede 
wszystkim o zieleń.
Głosy z  ankiety to będzie dla nas podstawa, 
żeby usiąść z  architektami, urbanistami, 
przyrodnikami i  społecznikami i  zastanowić 
się wspólnie jak skonstruować założenia do 
przyszłych zmian. Park Dolina Silnicy trak-
tujemy priorytetowo, dlatego po raz pierwszy 
w  Kielcach chcemy przeprowadzić konkurs 
architektoniczny w  tzw. formule flamandz-
kiej. Co to tak naprawdę oznacza i czym różni 
się od zwykłego modelu? W tradycyjnej for-
mie otrzymujemy gotowy produkt w postaci 
autorskiej koncepcji. W wybranym rozwią-
zaniu projektanci pracując nad koncepcją na 
bieżąco ją konsultują i rozmawiają z wieloma 
środowiskami. Etapami pokazują efekty swo-
ich prac.
Bardzo nam zależy, żeby koncepcja rewita-
lizacji Parku Dolina Silnicy była komplekso-
wa i  żeby była gotowa, gdy tylko pojawi się 
możliwość pozyskania na jej realizację fi-
nansowania zewnętrznego. Tylko od naszego 
zaangażowania będzie zależało, jak w  przy-
szłości będzie wyglądać to urokliwe miejsce 
i  jak bardzo będzie dopasowane do potrzeb 
mieszkańców. •

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.

Zielony kręgosłup Kielc

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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MOIM ZDANIEM

Opozycja zda egzaminOstatnie lata dla opozycji w  naszym 
kraju nie były łatwe. Ponowne wygra-
nie wyborów przez PiS, zarówno na 

szczeblu centralnym jak i wojewódzkim, wie-
lu osobom mogło podciąć skrzydła. PiS, mimo 
rekordowej ilości afer, nepotyzmu, kolejnych 
porażek na arenie międzynarodowej, wydaje 
się być teflonowy. Część Polaków jest niemal 
zahipnotyzowana i wierzy propagandzie pły-
nącej z  mediów rządowych. Z jednej strony 
mamy najniższy poziom inwestycji od 30 lat, 
szalejącą drożyznę, zwiększenie zadłużenia 
Polaków z 900 mld do ponad 1 bln 400 mld! 
Prowadzi nas to do gospodarczej katastrofy 
rodem z Grecji. Z drugiej wypowiedzi promi-
nentnych polityków PiS o tym, jak zazdrości 
nam cały świat, bo Polska wstała z kolan. Nie 
da się jednak nie widzieć zapaści służby zdro-
wia i  rekordowej liczby zgonów, niespowo-
dowanych tym razem przez COVID, a fatalną 
kondycję polskiej medycyny. Strajkują kolej-
ne grupy społeczne – lekarze, rolnicy, nauczy-
ciele, administracja…
Tegoroczna laureatka Pokojowej Nagrody 
Nobla Maria Ress powiedziała, że „Świat bez 
faktów, oznacza świat bez prawdy i zaufania”. 
Dla obecnego rządu jednak nie liczą się fakty. 
Prawdą według rządu jest to, co on powie, a je-

Artur GierAdA
(ur. 21 kwietnia 1979 r. w Kielcach). Kielczanin, przedsiębiorca, samorządowiec oraz poseł na Sejm RP 
VI, VII i VIII Kadencji, zasiada w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji ds. Kontroli Państwowej.  
Od grudnia 2017 r. przewodniczący Świętokrzyskiej Platformy Obywatelskiej. 

śli fakty temu przeczą, tym gorzej dla faktów. 
Czy w takich warunkach opozycja tym razem 
zda egzamin? Wierzę, że tak, ale pod dwoma 
warunkami. Pierwszy to pokazanie dobrej 
alternatywy, a drugi to zmobilizowanie ludzi 
do działania. Z wielką nadzieją patrzę w przy-
szłość, widząc coraz większą aktywność sym-
patyków PO. Tylko w ostatnim czasie przystą-
piło do nas 178 nowych członków i zapraszam 
do naszej organizacji wszystkich, którzy nie 
akceptują tego, co się dzieje w naszym kraju. 
Musimy skutecznie przedstawić naszą wizję 
Polski. Polski wolnej i bezpiecznej. Wolność to 
dla mnie słowo klucz, ale by człowiek czuł się 
wolny, musi czuć się bezpiecznie. A bezpiecz-
nie może się czuć jedynie człowiek, który wie, 

że nie będzie piętnowany za to, że ma inne 
poglądy od władzy. Bezpieczny obywatel nie 
może się bać ataków na tle wiary, pochodze-
nia, czy tego, że ktoś będzie mu „zaglądał do 
łóżka”. Rodzice muszą być spokojni o  swoje 
dzieci, mając pewność, że nie będą one in-
doktrynowane w szkołach. Przedsiębiorcy nie 
mogą żyć w  ciągłym strachu, że rząd znów 
podniesie im podatki, wprowadzi setki skom-
plikowanych przepisów i obciążeń albo napu-
ści kontrole mające na celu doprowadzenie 
do upadłości ich firmy. Bezpieczny człowiek 
to człowiek, który wie, że jego oszczędno-
ści nie zjada szalejąca drożyzna. Dziś ludzie 
nie mogą się czuć bezpiecznie nawet myśląc 
o swoim zdrowiu. •

Świat wokół nas

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

Świat
W Europie rozkręca się sezon wybor-
czy. Najbliżej nas – nowy parlament 

zafundowali sobie dwa tygodnie temu Czesi, 
wysyłając w  diabły (czyli w  polityczny nie-
byt) komunistów i  socjalistów, a  do opozycji 
spychając dotychczasowego premiera An-
dreja Babisza i  jego ANO. Rząd będzie więc 
oparty o  partie umiarkowanie liberalne 
i pragmatyczno-eurorealistyczne, a przy tym 
zapowiadające powrót do racjonalnej polity-
ki ekonomicznej. Na Węgrzech zjednoczona 
(przynajmniej jak na razie i  z  grubsza) opo-
zycja szykuje się do wysłania na polityczną 
emeryturę Viktora Orbana – gdyby się jej 
udało, to lista „hamulcowych” w UE skróci się 
drastycznie.

Ewentualnie – rolę tę podejmą zupełnie inne 
siły, w  innych państwach. To akurat będzie 
zależeć od tego, w  którą stronę pójdą Niem-
cy – po wyborach, które co prawda wygrała 
SPD, ale okazała się zakładniczką liberałów 
i Zielonych.
A bodaj najciekawiej będzie niebawem we 
Francji, gdzie wyzwanie Emmanuelowi Ma-
cronowi rzuci nie tylko nacjonalistka Marine 
le Pen, ale też być może jakiś „czarny koń”. Do 
tej roli przymierzanych było już kilka osób – 
najnowszy faworyt mediów to Éric Zemmour, 
niegdyś niezależny intelektualista i  popu-
larny publicysta, a  potem raczej telewizyjny 
celebryta. „Le Figaro” okrzyknęło go właśnie 
„francuskim Trumpem”, bo podobnie kpi z po-
litycznej poprawności, gra na nucie ksenofo-

bicznej i obiecuje powrót do „starych, dobrych 
czasów”, gdy kraj był „naprawdę wielki”. Na ra-
zie starczyło na drugie miejsce w sondażach.

POlska
Sporo wskazuje na to, że sezon wybor-
czy u nas też zapanuje wcześniej, niż 

wynikałoby to z konstytucyjnego kalendarza. 
Ponoć uwierzył w  wiosenne wybory nawet 
Donald Tusk, i zaczął ostro przygotowywać PO 
na taką okoliczność. Tematów sporu nie za-
braknie: migranci, sądownictwo, Unia, i diabli 
wiedzą co jeszcze wykombinują partyjni spin-
-magistrowie, wspierani przez Opatrzność 
(wrrróć – częściej przez „opaCZność”).
Ja tylko nieśmiało podrzucam, że w minionym 
tygodniu w Polsce za średnią krajową dało się 
kupić 679 litrów benzyny Pb95. Dla porów-
nania: w Estonii prawie 826, w Czechach 877, 
w Niemczech 1916, a w  takim Luksemburgu, 
który nie jest ani regionalnym mocarstwem, 
ani przedmurzem, ani liderem żadnego Trój- 
czy Siedmiomorza i nie wstaje co raz z kolan, 
nawet 2980 litrów takiej samej wachy.
Osoby, które nie posiadają aut niech się nie cie-
szą – też płacą ten ukryty w cenie podatek na 
PiS. Ich bułki nie przychodzą do sklepu pieszo.
Do zobaczenia przy urnach. Oby jak najszyb-
ciej. • 

Urna mać!
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zdaniem senatora

Potrzebujemy się
kRzySztof MaRek Słoń
(ur. 12 października 1964 r. w Kielcach). Absolwent Elektryka i Politechniki Świętokrzyskiej.  
Przez lata zawodowo i społecznie związany z pomocą społeczną Od 2011 roku Senator RP PiS.  
Wiceprezes Świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości. 
Biuro Senatorskie al. iX Wieków kielc 2a, lok.7, 25-516 kielce, tel. 41 343 39 25

Na dwa tygodnie przed referendum 
akcesyjnym, 19 maja 2003 roku. Oj-
ciec Święty Jan Paweł II powiedział 

do uczestników narodowej pielgrzymki do 
Rzymu: „Polska zawsze stanowiła ważną 
część Europy i  dziś nie może wyłączać się 
z tej wspólnoty, która wprawdzie na różnych 
płaszczyznach przeżywa kryzysy, ale która 
stanowi jedną rodzinę narodów, opartą na 
wspólnej chrześcijańskiej tradycji. Wejście 
w  struktury Unii Europejskiej, na równych 
prawach z innymi państwami, jest dla nasze-
go Narodu i  bratnich narodów słowiańskich 
wyrazem jakiejś dziejowej sprawiedliwości, 
a  z  drugiej strony może stanowić ubogace-
nie Europy. Europa potrzebuje Polski. Kościół 
w Europie potrzebuje Świadectwa wiary Pola-
ków. Polska potrzebuje Europy.”
I przyszedł 1 maja 2004 roku… Przystąpili-
śmy do Unii Europejskiej.
I mamy październik 2021 roku. Bronimy 
wschodniej granicy Polski i UE przed zmaso-
wanym atakiem białoruskiego dyktatora, któ-
ry z premedytacją wykorzystuje sprowadzone 
celowo do swojego kraju tysiące imigrantów, 
mężczyzn, kobiet i dzieci, żeby stosować coraz 
to nowe prowokacje, wzniecać konflikt gra-
niczny i wywoływać destabilizację w naszym 
kraju. Ma w  tym sprzymierzeńców w  Polsce 

wśród wielu przedstawicieli opozycji, która 
sama siebie nazwała totalną. Ta sama opozycja 
wymyśliła bajkę o polexicie, a to zwykły fake 
news, szkodliwy mit, którym chce zastąpić 
swój brak pomysłu na odpowiednią pozycję 
Polski w Europie. PiS jest za budową silnej Pol-
ski w silnej Unii Europejskiej, ale jednocześnie 
chcemy, żeby Polska odgrywała podmiotową 
rolę. Słusznie minionym rządom dzisiejszej 
opozycji bliższa była rola klienta, który jest po-
klepywany po plecach. Dziś żyją złudzeniami 
zamiast faktami, a zamiast łączyć, dzielą i pod-
grzewają złe emocje, straszą, wyprowadzają na 
ulice i napuszczają na siebie wzajemnie ludzi. 
Opozycja nie ukrywa też satysfakcji, że są na-
kładane na nas kary lub wstrzymywana jest, 

bez formalnych przesłanek, decyzja o  przy-
znaniu nam pieniędzy z  Funduszu Odbudo-
wy. Kwestionuje też rangę i  prymat naszej 
Konstytucji, a  przecież polski Trybunał Kon-
stytucyjny podjął podobne orzeczenie do tych 
wydawanych w  innych (czy lepszych?, waż-
niejszych?) państwach Europy. Stwierdzono 
w  nich, że unijne instytucje czasami w  pew-
nych działaniach i interpretacjach wykraczają 
poza przyznane im w traktatach kompetencje, 
wchodząc w kolizję z krajowymi konstytucja-
mi. Nic ponad to. 
Dla mnie, dla nas, wszelkie zobowiązania wy-
nikające z  traktatów i  z  prawa Unii Europej-
skiej pozostają w  mocy. Tak jak przytoczone 
na wstępie słowa naszego Świętego Rodaka. •

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.

Przez Polskę przetoczyła się fala mani-
festacji proeuropejskich, a  i  Kielce nie 
pozostały tej sprawie obojętne. Kilka-

naście dni temu miejski Rynek wypełnił się 
po brzegi kielczanami, którzy nie akceptu-
ją podsycania antyeuropejskich nastrojów 
przez liderów partii rządzącej. Dlaczego? 
Ponieważ to wszystko bardzo przypomina 
początki brytyjskiego procesu odsuwania się 
od struktur unijnych. Polska jest nawet o krok 
dalej, bo coraz częściej instytucje państwa 
stoją w kontrze do Unii Europejskiej. Trybu-
nał Konstytucyjny, a  właściwe grupa funk-
cjonująca w jego miejscu stwierdziła, że pra-
wo krajowe ma wręcz pierwszeństwo przed 
wszystkimi zobowiązaniami, które Polska 

szanowała przez siedemnaście lat funkcjono-
wania we wspólnocie.
Każdego dnia PiS wyprowadza w ten sposób 
Polskę z  UE – mentalnie i  instytucjonalnie, 
jednocześnie twierdząc, że to „fake news”. 
Zapubliczne pieniądze rząd oficjalnie finan-
suje antyeuropejskich neofaszystów, którzy 
występują przeciw proeuropejskim manife-
stacjom. Tak jak to miało miejsce na Placu 
Zamkowym w  Warszawie, gdzie zagłuszano 
wystąpienia publiczne, w tym kombatantów 
Powstania Warszawskiego, a  nawet odśpie-
wanie hymnu państwowego. W Kielcach oby-
ło się bez tego typu incydentów, ale wśród 
lokalnych polityków też nie brak hipokryzji 
w tej sprawie.

Niemal w tym samym okresie świętowaliśmy 
Dzień Edukacji Narodowej. To była okazja, aby 
podkreślać związek łączący oświatę z przyszło-
ścią Polski w zjednoczonej Europie. Posiadanie 
wpływu na to jak będą wyglądać przyszłe po-
kolenia to wielka odpowiedzialność, która spo-
czywa na systemie edukacji i ludziach, którzy 
go tworzą. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, 
to nauczyciele są wielką nadzieją na kształce-
nie i wychowywanie młodzieży, która będzie 
w stanie tworzyć progresywne społeczeństwo 
obywatelskie, szanujące różnorodność, bazują-
cą na osiągnięciach nauki, rozumiejącą, że pa-
triotyzm to nie napisy na dresach, ale uczciwa 
praca i solidarność społeczna. Młodzież cenią-
cą demokrację i wspólne wartości europejskie. 
Połączenie tych kompetencji z możliwościami, 
jakie daje zjednoczona Europa sprawi, że kolej-
nym pokoleniom będzie żyło się bezpieczniej, 
wygodniej i szczęśliwiej. 
Korzystając z  przywileju pisania felietonów 
na łamach „2 Tygodnika Kieleckiego” składam 
wszystkim nauczycielom i pracownikom oświa-
ty wyrazy uznania i podziękowania. Życzę Pań-
stwu zdrowia, zadowolenia i dumy z wykony-
wanego zawodu, abyście cieszyli się efektami 
pracy – sukcesami uczniów, w których codzien-
nie zasiewacie dobro i pracowitość. •

Zostaję w Europie
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Kampania „I love New York”, która po-
wstała dla stanu i miasta w latach sie-
demdziesiątych, nie była tylko prostą 

zachętą dla turystów do odwiedzenia me-
tropolii z  otuliną – taki był jej cel. Nie mia-
łaby też wówczas szans powodzenia, bo nie 
ma w  marketingu nic gorszego, niż złożenie 
obietnicy bez pokrycia, gdyby nie podjęte 
wtedy przez władze działania. 
Główne miasto – Nowy York – nie tylko ucho-
dziło za niebezpieczne, ale takie było, co pod-
kreślały kryminalne statystyki. Nie zachęcało 
więc do odwiedzenia. I wtedy pomogło m.in. 
zreformowanie Departamentu Policji, który 
połączono w  jedną całość tak, by móc prze-
rzucać siły tam, gdzie przestępczość rosła. 
Krokiem dalszym było zapraszanie potencjal-
nych gości w miejsca, które „nigdy nie śpią”. 
Nie zrobiono tego uchwałą władz miasta. To 
mieszkańcy, restauratorzy, właściciele klu-
bów, byli przekonani do takiego rozwiązania. 

Drogą Nowego Yorku 
Trzeba działać razem i  w  zgodzie, bo ina-
czej nic z  tego nie będzie. Strategia promo-
cji może być wprost genialna, ale bez ludzi, 
którzy w nią najpierw uwierzą, a później się 
włączą w jej realizację, nic nie będzie warta. 
W tegorocznym budżecie obywatelskim poja-
wił się pomysł ustawienia wielkiego napisu: 
„I love Kielce”. Niestety bez wkomponowania 
go w głębszą reformę miasta i strategię jego 
promocji, to tylko absurdalna kalka rozwią-
zań, które studenci do dziś analizują na za-
jęciach. Może warto dodać, że kampania nie 
skończyła się w latach siedemdziesiątych – jej 
kolejną mutacją było zapraszanie do ulubio-
nych miejsc przez mniej lub bardziej znanych 

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”.

mieszkańców Nowego Yorku. Wiele miast od-
wiedzamy, bo ktoś nas do nich zaprosił, ktoś 
nam je polecił, lub ktoś bliski tam mieszka.

Jesteśmy wspólnotą?
W ogólnopolskich mediach zajmowano się 
ostatnio tematem: dlaczego we Włoszech lub 
we Francji ludzie noszą maseczki tam, gdzie 
są one wymagane, a w Polsce nie? Wystarczy 
wejść do sklepu lub autobusu, by się o tym 
przekonać. Zapytany o zdanie socjolog nie 
powiedział bynajmniej, że jesteśmy mądrzej-
si od tamtych, buntowniczy z natury lub nie-
śmiertelni. Stwierdził, że straciliśmy poczucie 
wspólnoty. Egoizm i „własny rozum” je zniwe-
lowały.
Kielce niestety nie są inne. W prezentacji pro-
jektu „Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ 
w  kierunku Smart City” przygotowanej spe-
cjalnie dla Rady Miasta wzięło udział troje 
radnych. Tymczasem, jeżeli nie porozumiemy 
się co do kierunku działań to i realizacja na-
potka na opór. Warto może przywołać w tym 
miejscu slogan największego miasta Szkocji: 
„People Make Glasgow”, bo to ludzie tworzą 
miasto. Od wieków są jego głównym zasobem, 
a często powodem do dumy, jak dziś pianista 
Kamil Pacholec odnoszący sukcesy w Konkur-
sie Chopinowskim. Jak jednak zdolnych ludzi 
zatrzymać w stolicy świętokrzyskiego i przy-
ciągać z zewnątrz?

Strategia Kielc
Pod koniec września odbył się szereg debat 
online z  udziałem ekspertów poświęconych 
„Strategii Promocji Miasta Kielce 2030+”. 
Ostatnie, czwarte spotkanie poświęcono m.in. 
kwestii przyciągania talentów. Tego nie da się 

zrobić sloganem, tego w ogóle się nie da zro-
bić, nie nastawiając się na działania długofa-
lowe, konsekwentne i odporne na ewentualne 
zmiany władzy samorządowej. To ofensywna 
wizja miasta, w  odróżnieniu od koncepcji 
przedstawionej swego czasu przez Michała 
Sołowowa w słynnym i ciągle wartym uwagi 
wystąpieniu: „Kielce umierają”. 
Najbogatszy Polak proponował w  nim ukie-
runkowanie miasta, jako dogodnego miej-
sca na stare lata, z  odpowiednią opieką ge-
riatryczną, atrakcjami dla ludzi starszych, 
wygodnym transportem i  tak dalej. Wobec 
niżu Demograficznego, wielopokoleniowość 
w pracy czy na ulicy jest czymś oczywistym. 
Dążenie do pełnego wykorzystania poten-
cjału mieszkańców, to fundament w rozwoju 
miasta. Przyciąganie przedstawicieli „silver-
sów” (doświadczonej kadry w wieku powyżej 
pięćdziesięciu lat) to oczywiście może być 
słuszny kierunek dla rozwijania potencjału 
firm w oparciu o bogate doświadczenia przy-
niesione z zewnątrz. 

Postawmy na talenty
Krokiem następnym powinny być jednak roz-
wiązania w dziedzinie rozwijania ekosystemu 
talentów. Idealnie by było, gdyby udało się na 
lokalnym podwórku wyrugować z niego wy-
ścig szczurów, toksyczne środowiska w pracy 
i postawić na wysoką kulturę organizacyj-
ną i  jakość w zarządzaniu zespołami. Każdy 
chciałby w  takie miejsce przyjechać! Gołym 
okiem, a  nawet „okiem ubranym”, jak to wy-
raził w jednym z odcinków bohater komiksów 
Papcia Chmiela Tytus de ZOO, widać, że samo-
rząd sam tego nie zrobi. Czas wspólnego dzia-
łania jest teraz. Ponarzekać jeszcze zdążymy.

Czy kielce (po)kochają  
i zadbają o talenty?
TeksT: Zbigniew Brzeziński

Tym razem kilka słów o promocji Nowego Yorku, Glasgow i… Kielc, w kontekście 
przyciągania talentów.
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MArCin POLewkA
prezes kancelarii Lextio.

W Polsce na przestrzeni lat ponad 
800 tys. osób wzięło kredyt walu-
towy w CHF. Co dziwne, mimo że 

o walce frankowiczów z bankami jest bardzo 
głośno, tylko 10 procent kredytobiorców zde-
cydowało się złożyć pozew i skierować sprawę 
na drogę postępowania sądowego. Dlaczego 
tylko tyle? Dlaczego klienci często odpuszcza-
ją, mimo że pieniądze im się należą? Przecież 
do zyskania frankowicze mają bardzo wiele, 
a wygranie sporu z bankiem jest już niemal 
pewne, bo ścieżka orzecznictwa jest już wy-
klarowana.  
To skandal, że tak wiele osób tak często ry-
zykuje i traci duże pieniądze grając w lotka, 
a gdy wygrana jest niemalże pewna, a staw-
ka zdecydowanie warta ryzyka (do wygrania 
masz od kilkudziesięciu do nawet kilkuset ty-
sięcy złotych) to tak łatwo odpuszczają. 
Jeżeli również jesteś jedną z tych osób, które 
wciąż się wahają, to jesteśmy pewni, że ten ar-
tykuł jest skierowany właśnie do Ciebie!
W pierwszej kolejności przedstawimy naj-
częstsze przyczyny, dlaczego tyle osób nadal 
nie podjęło decyzji o walce o swoje pieniądze, 

Dlaczego 90 procent frankowiczów wciąż nie pozwało banku, mimo że wygrana jest już 
prawie pewna?

Czas na właściwą decyzję

Kancelaria Prawno Finansowa
e-mail: biuro@lextio.pl

tel. 22 299 39 00

o możliwość uwolnienia się od kredytu we 
frankach i o swoją spokojną przyszłość, mimo 
że wygranej mogą być prawie pewni. 
Według statystyk istnieje kilka przyczyn 
zaniechania działania przez frankowiczów. 
Spójrzcie w ramkę poniżej…

Lextio sp. z o. o. sp.k.
ul. Warszawska 6/11

25-306 Kielce
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Już teraz zapisz się na godzinną prezentację 
pod linkiem lextio.pl/franki.
Podczas spotkania online powiemy Ci:
l	 Z	jakimi	korzyściami	wiąże	się	dla	

Ciebie wygranie sprawy frankowej,
l Powiemy Ci krok po kroku co masz 

zrobić,	aby	uwolnić	się	od	kredytu	
we	franku,	dzięki	czemu	przestaniesz	
zwlekać	z	rozwiązaniem	tego	problemu,

l	 Dowiesz	się,	ile	stracisz	podpisując	
ugodę	z	bankiem	i	wskażemy	Ci	słabe	
strony	takiego	rozwiązania,	które	mogą	
spowodować,	że	całą	„korzyść”	oddasz	
bankowi	z	nawiązką,

l	 Podpowiemy	Ci,	jak	sfinansować	
sprawę	sądową	bez	wkładu	własnego,

l	 Dowiesz	się,	że	nawet	ze	spłaconego	
kredytu	możesz	odzyskać	nadpłacone	
koszty,

l	 Dowiesz	się,	dlaczego	długo	trwający	
proces	jest	dobry	i	z	jakimi	korzyściami	
to	się	wiąże	dla	Ciebie.

Dlaczego	frankowicze	nie	pozywają	banków?
l Nie wiedzą, ile faktycznie pieniędzy się im należy, 
l Sprawa ich przerasta i unikają konfliktowych sytuacji, bo nie mają na tyle energii, aby wejść w spór z bankiem - wolą grzecznie płacić ratę, 

a ponadto nie mają osoby, która by ich przez wszystko przeprowadziła,
l Nie wiedzą, że podpisanie ugody z bankiem wiąże się dla nich z dotkliwą stratą finansową porównując z tym, ile mogliby zyskać na unieważnieniu 

umowy z bankiem,
l Nie podają wystarczających środków finansowych, aby opłacić dobrą kancelarię prawną,
l Boją się, że przegrają w sądzie i poniosą dodatkowe koszty,
l Czekają, bo wierzą, że problem rozwiąże się sam,
l Spłaciły kredyt i błędnie myślą, że im się już nic nie należy.

Jeżeli utożsamiasz się z którymś z powyższych powodów, prawdopodobnie wciąż nie złożyłeś swojej sprawy w sądzie. Podczas godzinnej prezentacji 
Nasz ekspert podpowie Ci, jak poradzić sobie z przeszkodami, które stoją na twojej drodze do uwolnienia się od kredytu we franku, czego możesz 
spodziewać się podczas walki z bankiem oraz co możesz zyskać rezygnując z ugody.  
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TeksT: Ryszard Biskup

Wmontowane chytrze w ściany, ukryte 
sprytnie za witrynami świetlówki, 
rzucały w  kieleckich ciemnościach, 

z jednej strony co prawda jaskrawy, ale z dru-
giej upiorny, trupi niczym w  prosektorium 
przy Grunwaldzkiej albo w szpitalu na Niskiej, 
poblask. Kto tam myślał o takich fanaberiach 
jak feeria świateł? Ulice w centrum miasta roz-
jaśniały nocą, zawieszone na rozciągniętych 
od ściany do ściany kablach, oprawione w me-
talowe ample, światła.
Boom przyszedł jakoś tak w  roku Millenium, 
latem. Całą gromadą dzieciarni biegaliśmy 
po Sienkiewicza. Bo główna ulica miasta bły-
skała, brzęczała, terkotała, skrzeczała niczym 
cykadami, uruchomionymi na całej długości 
neonami. Było barwnie, kolorowo. Zgniły kapi-
talizm został w wyścigu do dobrobytu wyraź-
nie z tyłu, za nami. Może tylko o kilka metrów, 
ale przegrał! Tego 22 lipca, gdy ciemności 
skryły ziemię, gdy zapadł zmrok, nasze mia-

sto zamieniło się w  lśniące Las Vegas, w  Pic-
cadilly, w  Pola Elizejskie, Ramblę, Broadway. 
Całe Kielce były barwne i błyszczące, kolorowe 
jak wełniane pasy w  opoczyńskiej zapasce, 
mrugające filuternie gazem, przeciągające się 
niczym oswojony kot na kuchennym blacie, 
barwy. To była Ameryka i absolutnie odmien-
ny, kompletnie inny od dotychczas znanego 
świat, Europa z łopotem skrzydeł przyfrunęła 
na prowincję, do nas, do Kielc. Pryncypalną 
ulicą, po chodnikach, bo jezdnią tłukły się jak 
zawsze samochody, w lewo i prawo, zadzierając 
głowy, spacerowały całe rodziny. W kałużach, 
niczym w monstrualnym zwierciadle, odbijała 
się błyszcząca w nocy tęcza, zawieszonych nad 
co drugim sklepem szemrzących reklam.
Nieco później, już w  epoce towarzysza 
ostrzyżonego na siwego jeża i  ubranego 
w  garderobę, zaaprobowaną przez stylistów 
i  wizażystów, pojawiło się nad Silnicą przy-
najmniej kilka, uwaga, ruchomych neonów. 

Pierwszy, goście ze specjalistycznej firmy re-
klamowej z Krakowa, zamontowali chytrze na 
pozornie neutralnej elewacji przy ulicy Sien-
kiewicza 74. Reklamę zamontowano przy pi-
jalni wód mineralnych. Na fasadzie pojawiło 
się wygięte ze szklanych rurek, olbrzymie na 
dwie kondygnacje naczynie, w które wetknię-
to stylizowaną i zabarwioną – bo jakże inaczej 
– na żółtą barwę, słomkę. Każdej nocy w ażu-
rowej szklance buzowały animowane przez 
sterowniki, mrugające niczym perskie oko, 
wirtualne bąble mineralnej wody. Radosną 
animację w szybkim tempie unieruchomiono 
po protestach lokatorów kamienicy, którzy 
podnieśli krzyk, że pulsujące za oknem błyski, 
światło rozdzierające ciemności mieszkania 
czy brzdąkanie elektronicznych przełączni-
ków, uniemożliwiają normalne funkcjonowa-
nie. A na pewno nie zezwalają na nocny relaks 
– raz rozjaśniając, to znów pogrążając w egip-
skich ciemnościach sypialnie.

W Kielcach przyszła jakoś tak w połowie lat sześćdziesiątych. Wcześniej – jak mi się 
wydaje, co sobie jak przez mgłę przypominam, mrok w pobliżu sklepów, przy witrynach 
restauracji, nad dachami domów w centrum, rozjaśniały co najwyżej jarzeniowe lampy. 

Moda na neony
Początek lat 70. XX wieku. Reprezentacyjne placówki handlowe przy głównej ulicy 
miasta pulsowały kolorowym, mruczącym gazem, wtłoczonym w przemyślnie 
powyginane szklane rury.

Rok, mniej więcej, 1968. Ulica Sienkiewicza, między Silnicą, a ulicą Buczka. Za 
neonem z pieczywem znajduje się bank secesyjny, za nim narożny sklep z butami, 
nazywany zwyczajowo, Bata (to ten neon z wspomnianym już, kotem w butach).
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Ryszard Biskup
Ze sztambucha i raptularza,  
czyli ocalić od zapomnienia.

KIELCE 1950–2000

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.

Przewodniczący 
Rady Miasta Kielce

Andrzej Bętkowski
Marszałek Województwa  

Świętokrzyskiego

Krzysztof Słoń
Senator RP

Jacek Włosowicz
Senator RP

Mecenas wydania

Wydawca Współwydawca

Partnerzy

Patronat honorowy Patronat

Patronat medialny

Bonifacy Sornat 
Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe  

TRANS SERWIS

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

Kielce

Bogdan Wenta
Prezydent Miasta Kielce
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RyszaRd biskup
kielczanin, dziennikarz, fotoreporter, podróżnik, regionalista i historyk. Przez ponad ćwierć wieku związany 
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turystyczny oraz licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych. Autor artykułów naukowych i książek.

REKLAMA

Kolejna animacja, bardziej, jak się wydaje, 
wysublimowana, pojawiła się nad witryną 
położonego sto metrów dalej sklepu z instru-
mentami muzycznymi. Artysta, który neon 
wymyślił i  opracował w  najdrobniejszych 
szczegółach, nakazał zawiesić na kamienicy 
solidną metalową ramę. Wewnątrz sterczała 
sylwetka długowłosego gitarzysty. Mówiąc 
precyzyjniej, dwóch muzyków z  gitarami. 
Gdy zapadał zmrok, co dwadzieścia sekund 
zapalały się i gasły wygięte z prążkowanych 
portek instrumentalisty, wypełnione neo-
nem rurki, w  tym samym tempie podnosiła 
się i opadała stylizowana gitara. Na tle ciem-
nego nieboskłonu, mistrz neonowej techniki 
uzyskał piorunujący efekt – każdy, kto ledwie 
lekko zadarł w górę głowę, odnosił wrażenie, 
że przebierający palcami po gryfie instru-
mentu gość, nie tylko gra jakiś standard, ale 
tańczy.
W innym fragmencie Sienkiewicza, na pasażu 
między ulicami Świerczewskiego i Kilińskiego, 
nad kolekturą loterii, pojawił się natomiast 
radosny słoń, któremu do trąby wsadzono 
przynoszącą szczęście, czterolistną koniczynę. 
Instalacja zbytnio wyszukana nie była, listek 
rytmicznie zapalał się i gasł. Kusił i mamił za-
razem potencjalnych graczy, raz czerwonym, 
raz zielonym błyskiem na tle czarnego jak 
atrament nieba. 
Co innego neon, usytuowany w znacznej odle-
głości od centrum, ale za to w  środku KSM-u, 
na Zagórskiej. Reklama osiedlowej kawiarni 
nie była ekscytująca i  rozpalająca żądzę, czy 
wyobraźnię potencjalnych klientów. Za dnia 
plątanina kabli i  poskręcanych konwulsyjnie 
we wszystkie kierunki rurek, budziła skojarze-

nie, że zatrudnieni przy zamontowaniu tego 
neonu fachowcy, pracowali nad swoim dziełem 
w stanie głębokiego upojenia. W jasnym świe-
tle dnia wszystko było pogmatwane, poskręca-
ne, rzucone byle jak i  byle gdzie. Nawet przy 
znacznym wysiłku intelektualnym, rzucona na 
ścianę sterta nie przypominała nic sensowne-
go. Ale gdy nadciągnął zmrok i błysnęły gwiaz-
dy na niebie, neon udowodniał sens abstrakcji. 
Na fasadzie pawilonu handlowego pojawiało 
się bowiem magiczne, kuszące feerią kolorów, 
drgające zachęcająco, wielobarwne, pawie oko. 
Najbardziej dynamiczny neon zainstalowano 
natomiast na bocznej ścianie hali widowisko-
wo – sportowej przy ulicy Waligóry. Artysta od 
neonowej reklamy tak umyślnie powyginał 
kształtki, że stworzył całą opowieść. Zawodnik 
w  koszykarskim dwutakcie wsadzał w  obręcz 
zawieszonego pod samym dachem kosza, pił-
kę. Sportowiec świecił na biało, miał nałożone 
czerwone majtki i  zieloną podkoszulkę, piłka 
była – jak należy – czerwona. Fazy czasowe na 
tym neonie założono cztery, ale czy projektant 
się pomylił, czy monterzy coś poplątali, albo 
czy wyszło tak jak zawsze, ten jeden ruchomy, 
kielecki neon, ciągle zawodził. Jakby złośliwie 
nie odpalały poszczególne elementy animacji. 
Raz świeciła się piłka, innym razem koszykarz, 
jednego dnia błyskał rytmicznie sam kosz, 
drugiego w ciemnościach drgały same majtki 
zawodnika. Instalatorzy z  Krakowa z  począt-

ku reklamację przyjmowali, usuwali usterkę, 
przez tydzień wszystko hulało jak należy. Po-
tem znów gasło. Poirytowany nie na żarty kie-
rownik hali sportowej sam znalazł salomonowe 
rozwiązanie i  szwankujący, ruchomy neon po 
prostu raz na zawsze odłączył od napięcia. 
W dzień na fasadzie hali pyszniła się więc bez-
kształtna, do niczego niepodobna, konstrukcja.
Na podobny pomysł nie wpadła natomiast dy-
rekcja największego, reprezentacyjnego hotelu 
„Łysogóry”. Położony naprzeciw dworca kolejo-
wego obiekt, ozdobił neon zamówiony przez 
miasto. Na dachu pyszniły się w  dzień, wiel-
kie jak woły, żółte litery ustawione w  piękny 
napis „Witamy w  Kielcach”. Neon świecił dwa 
dni, potem spaliła się instalacja litery „el”. Wy-
chodzących z  tunelu kolejowego przybyszów, 
witał więc przez kilka miesięcy pulsujący ryt-
micznie w  mroku napis „Witamy w  Kiecach”. 
Co z  jednej strony budziło zrozumiałe zakło-
potanie, z  drugiej całkowicie zrozumiały, sar-
doniczny śmiech. Z czasem wszystkie cztery, 
ruchome szyldy, wyłączono z eksploatacji. Gdy 
okazało się, że bez neonów można się spokoj-
nie obyć, gasły jeden po drugim. Najdłużej 
trzymał się ten umieszczony na skrzyżowaniu 
ulic Sienkiewicza i Staszica, nad domem towa-
rowym „Puchatek”.
Fragmenty tekstu pochodzą z najnowszej książki 
Ryszarda Biskupa „Ze sztambucha i  raptularza, 
czyli ocalić od zapomnienia”. KIELCE 1950-2000”.
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TeksT: Jarosław Machnicki

Tym razem o początkach fotografii, domu 
Straszów i ciekawym odkryciu… 
Jednym z  najciekawszych i  najwybit-

niejszych mieszkańców ul. Dużej, zasłużonym 
w dziejach miasta i historii fotografii był Mak-
symilian Strasz – choć mieszkał tu zaledwie 
dwa lata, a  w  Kielcach przebywał siedem. 
Upamiętniony został ulicą i  otwartą w  tym 
roku Galerią Fotograficzną „U Strasza” w Wo-
jewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
To dzięki Straszowi, w historii fotografii pol-
skiej, Kielce zapisały się złotymi zgłoskami. 
W latach 1837-1841 pełnił on funkcję inżynie-
ra guberni krakowskiej z siedzibą w Kielcach, 
a od 1841 do 1844 r. guberni kieleckiej. 
Maksymilian Edward Andrzej Strasz (ur. 1804 
w Ojrzanowie, zm. 1885) był architektem, in-
żynierem budownictwa, entuzjastą nowinek 
technicznych oraz człowiekiem wielostron-
nych zainteresowań i  talentów. Od czasu 
pobytu w  Londynie w  1830 r. Strasz zaczął 
interesować się nowym odkryciem, reje-
stracją i  utrwalaniem obrazu - negatywami 
wykonanymi metodą Talbota. Utrzymywał 
korespondencję z  entuzjastami nowej sztuki 
i ściągał publikacje omawiające prace badaw-
cze Talbota i innych. Sam prowadził także swo-
je badania – co pozwoliło mu na wykonanie 
pierwszych zdjęć i opublikowanie od lipca do 
listopada 1839 r. pierwszych w Polsce artyku-
łów o fotografii: „Sposób przenoszenia na pa-
pier przedmiotów za pomocą kamery obscury 
przez wpływ samego światła” („Wiadomości 
Handlowe i Przemysłowe”, 1839, nr 308); „Opis 
szczegółowy sposobu wyrabiania daguerroty-
pów” („Wiadomości Handlowe i Przemysłowe”, 

1839, nr 336); „Uwagi nad przedstawieniem 
przedmiotów w daguerrotypie” („Wiadomości 
Handlowe i Przemysłowe”, 1839, nr 347) – tek-
sty dotyczyły wynalazku Talbota oraz dal-
szych pionierskich badań we Francji nad tzw. 
dagerotypem, opracowywanym przez Louisa 
Daguerre’a. W 1857 r. Strasz wydał podręcz-
nik-poradnik do fotografowania: „Fotografja 
czyli zbiór środków używanych do zdejmowa-
nia obrazów za pomocą światła na papierze 
lub szkle, ułożony do praktycznego zastoso-
wania, podług dzieł hr. de la Sor i  Texier, Le 
Graya i Brebissona”, a w  latach 60. XIX w. dal-
sze części. 
Fotograficzna aktywność Maksymiliana Stra-
sza w 1839 r. zbiegła się z pracą nad projektem 
własnego domu i przygotowaniami budowla-
nej inwestycji.
Pod koniec lat 30. XIX w. Anna i Maksymilian 
Straszowie zakupili od kapituły kieleckiej ka-
nonię Brzechów - narożna posesja, leżąca od 
obecnej ulicy Dużej, aż do Wesołej. Tu w  la-
tach 1840-42 małżonkowie wznieśli, według 
projektu Maksymiliana, okazały dom. Mieści-
ło się w nim: 16 pokoi, 4 kuchnie i 3 piece do 
pieczenia chleba. Zabudowania gospodarcze 
ciągnęły się aż do obecnej ul. Wesołej. 
Zapewne w  1840 r. podczas kopania funda-
mentów pod tak dużą inwestycję doszło do 

ciekawego odkrycia, które wiele lat później - 
w „Gazecie Kieleckiej” z 1878 r., nr 75, tak opi-
sał ówczesny redaktor: „w głębokości dwóch 
łokci natrafiono na trzy bryły, wylanego 
w  formę okrągławą kotłów, czystego ołowiu, 
a na każdej bryle był napis wylany wypukło 
i  w  formie już przysposobiony Kiełcze.” Na 
początku lat 70. XIX w. nieopodal domu Stra-
szów, w kierunku Rynku, odnaleziono kolejną 
bryłę ołowiu z podobnym napisem. 
Historia nazwy naszego miasta, jak to bywa, 
mocno obrosła różnymi interpretacjami, 
legendami i  wywodami. Nazwę Kielce wy-
wodzono od: pracy dawnych mieszkańców 
– zajmujących się kleceniem; od słowa „kieł” 
– oznaczającego ostre skały na okolicznych 
wzgórzach; zębów dzikiego zwierzęcia – 
a i opisywane odkrycie dodało ciekawego ma-
teriału i  argumentów, nawiązując wprost do 
rodu Kiełczów - zamieszkujących w rodzącym 
się mieście w jego początkach. 
Anna Strasz sprzedała całą nieruchomość 
(pod obecnym adresem ul. Duża 21) w 1854 r. 
Antoniemu Kuszelowi. Później nabył ją kupiec 
sukienny Herman Arndt, który w  latach 80. 
XIX w. rozbudował kamienicę. Elewacja dobu-
dówki ciekawie komponowała się z projektem 
Strasza i korespondowała z XVIII-wieczną ka-
nonią usytuowaną po drugiej stronie ulicy. 

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

Ulica DUża cD.

Dom Straszów – fragment pocztówki wydanej przez Bronisława Wilkoszewskiego w Łodzi 
w początkach XX w. (wcześniej Wilkoszewski był fotografem w Kielcach – jego zakład 
mieścił się też przy ul. Dużej – w Hotelu „Europejskim”)

Działka Straszów na planie  
z pierwszej połowy XIX w. (z zasobów Internetu)
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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.



samo zdrowie

16 NR 15 (62)/2021

TeksT: Agnieszka Rogalska

Wyłącznie dla dzieci

Pierwsze w kielcach centrum okuli-
styczno-optyczne wyłącznie dla dzie-
ci, to nowy rozdział dla całej branży 

optycznej na terenie nie tylko Kielc, ale 
i  całego województwa świętokrzyskiego. 
W sercu naszego regionu powstało centrum 
okulistyczno-optyczne Klank Optyk Kids, 
z  którego możliwości mogą korzystać wy-
łącznie młodsi pacjenci.
Opieką, badaniami oraz oczywiście lecze-
niem objęte są wcześniaki, maluchy oraz 
młodzież. – Niestety, ale często rodzice nie 
zdają sobie sprawy z  problemów wzroko-
wych dzieci. Maluszek nie wie, czym jest 
dobre widzenie, dlatego nie zgłasza proble-
mów. Z tego względu badania profilaktycz-
ne są wręcz niezbędne – zaznacza lek. med. 
Magdalena Czerwińska, która odpowiedzial-
na jest za badania najmłodszych w salonie 
Klank Optyk KIDS w Kielcach.
– Okulistyka dziecięca wymaga wielolet-
niego doświadczenia oraz ogromnej wiedzy 
w tej dziedzinie. W naszej placówce badamy 
i leczymy wcześniaki, małe dzieci oraz mło-
dzież. Dr Magdaleny Czerwińskiej nie trzeba 
przedstawiać i  rekomendować. Uważam, że 
należy do jednych z  najlepszych okulistów 
dziecięcych w regionie. Dodatkowo, cechuje 
ją niespotykana umiejętność podejścia do 
dzieci, co umożliwia bezstresowe i  szybkie 
przeprowadzenie badania – dodaje właści-
ciel salonów optycznych Klank Optyk.
Warto wspomnieć, że to niejedyny salon 
optyczny w  naszym województwie, który 
skupia się na najmłodszych. Pionierska pla-
cówka Klank Optyk Kids powstała kilka lat 
temu w miejscowości Busko-Zdrój, gdzie do 
dziś świadczy dzieciom usługi na najwyż-
szym poziomie.
– Centrum okulistyczno-optyczne Klank 
Optyk Kids to miejsce, gdzie okulistyka 
dla dzieci nabiera innego znaczenia. Nasze 
wieloletnie doświadczenie uprawnia nas 
do stwierdzenia, że okulistyki i optyki dzie-

cięcej nie da się porównać do okulistyki dla 
dorosłych. Wymaga innego myślenia, po-
dejścia i  wiedzy. Jednak najważniejsze, by 
całe zaplecze gabinetowe, asortymentowe 
jak i  sam personel było dostosowane tylko 
i wyłącznie do potrzeb dzieci. Osobiście nie 
posiadam wiedzy, aby w  naszym regionie 
była choćby jedna podobna placówka tak 
specjalistycznie przygotowana do niesienia 
pomocy z  zakresu okulistyki i  optyki dla 
dzieci – mówi Tomasz Klank, właściciel.
Warto dodać, że Klank Optyk Kids w  Kiel-
cach to wyjątkowe miejsce nie tylko na ma-
pie regionu świętokrzyskiego, ale również 
unikatowy salon w  skali ogólnopolskiej. 
Szeroki wybór opraw okularowych, przy-
jazne badanie wzroku, kolorowe wnętrza 
z  bajkowym wystrojem, profesjonalny per-

sonel, usposobiony do pracy z dziećmi oraz 
sala zabaw, w której najmłodsi bezstresowo 
spędzą czas w oczekiwaniu na wizytę u spe-
cjalisty okulistyki dziecięcej.
Lek. med. Magdalena Czerwińska przyjmu-
je w  salonie Klank Optyk Kids w  Kielcach 
(kompleks Plaza Park u zbiegu ulic Zagnań-
skiej oraz Jesionowej).
Zdaniem dr Czerwińskiej badania okuli-
styczne małych dzieci są bardzo istotne, 
ponieważ pozwalają na wczesne zdiagnozo-
wanie patologii w  obrębie narządu wzroku 
i  zastosowanie odpowiedniego leczenia. – 
W  końcu wzrok jest jednym z  najważniej-
szych narządów zmysłów – zaznacza dr 
Czerwińska.
– Trzeba wiedzieć, że wykrycie wad refrak-
cji i  zastosowanie odpowiedniej korekcji 
okularowej umożliwia prawidłowy rozwój 
widzenia w  pierwszych latach życia. Brak 
diagnozy i  nieskorygowanie wady wzroku 
może być przyczyną między innymi niedo-
widzenia, zeza i ostatecznie nieprawidłowe-
go rozwoju dziecka oraz problemów w nauce 
– dodaje.
Jeśli rodzice zauważą jakieś niepokojące ob-
jawy, bądź w rodzinie występują wrodzone 
schodzenia oczu, badania można wykonać 
już w pierwszych dniach życia. Przeważnie 
wykonuje się je między szóstym, a dziewią-
tym miesiącem życia, następnie w  trzecim 
i  szóstym roku życia. Potem można powta-
rzać badanie co 2 lata.
W tym salonie każdy rodzić może mieć pew-
ność, że jego pociecha przejdzie przez pełną 
diagnostykę okulistyczną w  zakresie wy-
krywania wad refrakcji i  ich wyrównania, 
leczenia zeza i niedowidzenia, leczenia sta-
nów zapalnych oka, badania dna oka oraz 
pomiaru ciśnienia w  oku dziecka, leczenia 
alergii i stanów zapalnych oczu oraz diagno-
stykę drożności dróg łzowych.
Salony Klank Optyk stawiają na działania 
na najwyższym poziomie, dlatego dzieci 

Klank Optyk Kids

Kielce, ul. Zagnańska 92/5

tel. 530 805 238

klank.optyk@op.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek: 

10.00 – 18.00
Sobota: 

10.00 – 14.00

lek. med. magdalena CzerWińska 
przyjmuje w salonie Klank Optyk Kids w Kielcach (kompleks 
Plaza Park u zbiegu ulic Zagnańskiej oraz Jesionowej).
„Badania okulistyczne małych dzieci są bardzo istotne, 
ponieważ pozwalają na wczesne zdiagnozowanie patologii 
w obrębie narządu wzroku i zastosowanie odpowiedniego 
leczenia”.

Fo
t. 

w
w

w
.o

pt
yk

-k
la

nk
.p

l



samo zdrowie

17NR 15 (62)/2021

badane są przy użyciu autorefraktometru 
pediatrycznego firmy Plusoptix, który jest 
jedynym dostępnym na rynku urządzeniem 
przeznaczonym do walki z  amblyopią. Jest 
on niezastąpionym narzędziem we wczesnej 
diagnostyce zaburzeń widzenia u dzieci.
– Zaplecze gabinetowe wyposażone jest 
w najnowocześniejszy sprzęt do pełnej dia-
gnostyki układu wzroku, ze szczególnym 
ukierunkowaniem na dostosowanie sprzę-
tu do przeprowadzania badań u dzieci. Do 
takich urządzeń możemy zaliczyć autore-
fraktometr pediatryczny, przenośną lam-
pę szczelinową, czy tonometr. Na miejscu 
można przeprowadzić wszystkie niezbędne 
badania okulistyczne u dzieci, a  w  przy-
padku konieczności wykonania okularów, 
czy zastosowania soczewek kontaktowych, 
oferujemy również takie usługi na miejscu 
– mówi Tomasz Klank. Dodajmy, że autore-
fraktometr jest przenośny, dlatego badanie 
można wykonać również poza gabinetem 
okulistycznym.
– Ważne, aby samo badanie przebiegało 
w przyjaznych warunkach. Gdy dziecko jest 
spokojne, współpracuje, badanie przebiega 
sprawniej i  krócej, a  mały pacjent chętnie 
i bez obaw przychodzi na zalecane badania 
kontrolne. Dodatkowo, przed pierwszym 
badaniem warto porozmawiać z  dzieckiem 
i przygotować je na nowe doświadczenie. To 
ułatwi późniejszą interakcję – wyjaśnia dr 
Magdalena Czerwińska.
Koniecznie rodzice powinni zwrócić uwagę 
na prawidłową higienę narządu wzroku. 
Weryfikujmy też czas przebywania dziec-
ka przed monitorem komputera, ekranem 
tabletu, czy smartfona. Dzieci do trzeciego 
roku życia nie powinny w ogóle spędzać cza-
su przed komputerem lub telefonem! – Z ko-
lei między trzecim a siódmym rokiem życia 
czas ten nie powinien przekraczać 30 minut. 
W późniejszych latach nasze pociechy nie 
powinny spędzać przed urządzeniami wię-
cej jak 60 minut. Co więcej, wskazane są na-
wet dwie godziny aktywności fizycznej na 
świeżym powietrzu – dodaje dr Czerwińska.
W czasie badania maluchów rodzice mogą 
skorzystać z  oferty proponowanej przez 
Varilux Center, które jest zaopatrzone 
w oprawki okularowe uznanych światowych 
marek, a  także soczewki z  najwyższej pół-
ki. Sięgną po nie również w salonach Klank 
Optyk Exclusive przy al. IX Wieków Kielc 4 
(budynek AQUA) i al. ks. Jerzego Popiełuszki 
56 (naprzeciwko Castoramy).
Przypominamy, że najnowsze salony Klank 
Optyk można znaleźć w kompleksie handlo-
wym Plaza Park, mieszczącym się przy ulicy 
Zagnańskiej 92 w Kielcach. Zd
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Monodram to niebezpieczna forma sztuki. Na scenie mamy tylko jednego człowieka 
i może on nas szybko znużyć. Ale nie Mirosław Bieliński! Był sam, ale za to odgrywał 
kilka postaci. A my widzowie mieliśmy poczucie obecności na scenie - tłumu.  
Muszę to szczerze powiedzieć - to rewelacyjna kreacja!

TeksT: Krzysztof Sowiński

„Nazywam się Szwejk. Józef Szwejk” 
– to najnowsza propozycja teatru 
Tetatet w  reżyserii Sławomira 

Gaudyna. „Jest to luźna adaptacja książki Ja-
roslava Haska, w  brawurowym wykonaniu 
Mirka Bielińskiego. Spektakl opowiada o idio-
tyzmie i  bezsensowności wojny. Porusza te-
mat człowieka wrzuconego w wojskowe tryby, 
który potrafi poradzić sobie dzięki dziecięcej 
naiwności i  dobroduszności. Demaskuje głu-
potę przełożonych i  rządzących” – mówił 
o spektaklu reżyser.
Ja się nie zgadzam z reżyserem i z tą kanonicz-
ną interpretacją „Dzielnego wojaka Szwejka”, 

powieści (1921) Jarosława Haszka. Oczywiście 
wojna jest bezsensowna z  punktu widzenia 
zwykłego człowieka. Natomiast z  punktu lu-
dzi wielkiej władzy jest koniecznym narzę-
dziem zdobywania jeszcze większej władzy, 
bogactw i  kontroli społecznej. Więc ma jak 
najbardziej sens. Chiński ekonomista Song 
Hongbing, autor głośnej publikacji pt. „Woj-
na o pieniądz”, (2009) przytacza słowa matki 
bankierskiego rodu Rothschildów z  okresu 
międzywojennego, która miała powiedzieć: 
„Gdyby moi synowie nie chcieli wojen, to by 
tych wojen nie było”. Wybitny polski poeta 
Julina Tuwim, przyczyny i  sens wojen w po-

etyckiej formie wskazuje w  słynnym wier-
szu zatytułowanym „Do protego człowieka” 
(1929). Acha… Nie łudźmy się, że te rody i ich 
pragnienia wyginęły. Właśnie złapały nas „za 
mordy” pod pretekstem „pandemii”.
Warto napisać kilka zdań o autorze „Dzielne-
go wojaka Szwejka”. Był włóczęgą, anarchistą, 
dezerterem, wchodził w  konflikt z  prawem, 
był alkoholikiem, komunistą, fanatycznym re-
wolucjonistą działającym w Armii Czerwonej, 
być może nawet uczestnikiem w  zbrodniach 
wojennych. Ukrywał się przed zwykłymi Cze-
chami, którzy byli po drugiej stronie baryka-
dy. Miał za sobą próbę samobójczą, która była 

Z TEATRU
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REKLAMA

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.

bardziej zabawna – w szwejkowskiej poetyce 
- niż przerażająca. Chcąc to zrobić, postanowił 
skoczyć z  mostu do Wełtawy, ale woda była 
akurat… zamarznięta i  skok ten skończył 
się dla pisarza tylko na drobnych potłucze-
niach. Miał Haszek także i swój epizod kielec-
ki. Najprawdopodobniej w  1904 roku został 
z niewyjaśnionych (włóczęgostwo, nielegalne 
przekroczenie granicy?) do dziś powodów 
osadzony i uwięziony na kilka dni w jednym 
z budynków urzędu miejskiego. Na pamiątkę 
tego wydarzenia przy ul. Leśnej możemy spo-
tkać pomnik… Szwejka.
„Zawsze pociągała mnie ta postać, chociaż 
zdaję sobie sprawę z trudu, jakim jest jej za-
granie. Ryzyko jest wpisane w  nasz zawód, 
a  ja mam nadzieję, że sprostam oczekiwa-
niom widzów, wcielając się w  wymarzoną 
rolę” – mówił przed premierą Mirosław Bieliń-
ski. Ten aktor uważa, że Szwejk jest postacią 
ponadczasową, a mentalność ludzka pozosta-

je taka sama. Podjął wspomniane ryzyko i za-
prezentował się rewelacyjnie! Odegrał postać 
pozornego idioty, a w rzeczywistości człowie-
ka prawego, który zamiast stosować jak jego 
oprawcy kontr przemoc, pokazuje absurdal-
ność ich działań, używając legendarnego 
humoru i  ironii. Zamiast negacji rozkazów, 
za co Szwejk byłby pewnie surowo ukarany, 
żołnierz ten interpretuje swoimi działania-
mi regulamin wojskowy z  taką żarliwością, 
że w konsekwencji ośmiesza cały ten system 
oparty na absurdzie i dominacji.
Od nazwiska Szwejka w  czasach PRL pogar-
dliwie nazywano żołnierzy zasadniczej służ-
by wojskowej „szwejami”. Pamiętam – jako 
ten, który służył (przymusowo) w  wojsku 
w połowie lat 80. XX wieku, że kiedy udawali-
śmy przed naszymi przełożonymi głupszych, 
niż byliśmy w rzeczywistości, oni mówili wte-
dy: „Nie odgrywajcie nam podchorąży tutaj 
Szwejka”.

Przypominam sobie część mojej służby woj-
skowej, którą odbywałem w jednostce na Bu-
kówce. Ówczesny dowódca pułku (pewnie to 
teraz neoliberał ze świetną emeryturą) chciał 
nas, kilku absolwentów szkoły podchorążych 
rezerwy, ukarać za „nieregulaminowe” zacho-
wania (kążdemu z  nas zapewne zagnieździł 
się głowie jakiś mniejszy lub większy, grub-
szy czy chudszy Szwejk) i postawił nas na pla-
cu apelowym i poddał długiej, wyczerpującej 
musztrze. (Nie umieliśmy m.in. wg dowódcy 
pułku „chodzić” po żołniersku). Ale jakbyśmy 
nie próbowali to dobrze zrobić, rezultat był 
zawsze oceniany na „niedostatecznie”. Wte-
dy mój kolega niedoli, podchorąży Mariusz 
Cyrański – zaczął chodzić po placu nieskoor-
dynowanym krokiem aktorów grupy Monty 
Pythona. Reszta poszła jego śladem. Bojąc się 
kompromitacji, dowódca jednostki kazał nam 
natychmiast z placu „sp….”. Co rychło uczyni-
liśmy. Metoda „na Szwejka” zadziałała.
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polecamy

ŚNIADANIOWY BOWL 
CZEKOLADOWY  

(1 porcja)

Składniki:
1 szklanka (250 ml) niesłodzonego napoju 
roślinnego
1 łyżka (15 ml) masła orzechowego
1 łyżka  (15 ml) syropu klonowego + ew. 1 
do dekoracji
1/2 szklanki (40 g) płatków owsianych
2 łyżeczki (10 g) kakao
1 kostka gorzkiej czekolady (opcjonalnie)
kawałek laski wanilii, świeże owoce, np. 
banan i  garść borówek, garść prażonych 
płatków migdałowych/ wiórków kokoso-
wych/ orzechów ziemnych

Przygotowanie:
Płatki wymieszaj z napojem, masłem orze-
chowym, kakao, wyłuskanymi ziarenkami 
wanilii i  syropem klonowym. Odstaw do 
lodówki na przynajmniej 3 godziny, a naj-
lepiej na całą noc. 
Składniki, po wyjęciu z  lodówki, zblenduj 
na gładką i kremową masę. Gotową przełóż 
do rondelka i podgrzej razem z czekoladą. 
Jeśli jest za gęsta, dolej napoju roślinnego.
Orzechy upraż na suchej patelni.
Ciepłe smoothie przełóż do miski, udeko-
ruj owocami, polej syropem klonowym 
i posyp prażonymi orzechami albo innymi 
ulubionymi dodatkami.

Godziny otwarcia:

poniedziałek-niedziela

11:00 - 20:00

Kielce, Plac Wolności 5 

tel. 789 091 955

www.miski.pl

Michał Skoczek, czyli Żorż Ponimirski, twórca 
bloga Street Food Polska, oprowadza nas po 
kulinarnych Kielcach. Tym razem jego gościem 
jest Marta Detka, właścicielka restauracji Miski.

Skąd pomysł na taki właśnie lokal? Lubisz kuchnię 
hawajską?
Lubię kuchnię prostą i  odżywczą. Pomysł na 
serwowanie gościom nie tylko smacznych, 
ale również zdrowych posiłków w  hawaj-
skim klimacie był dla mnie bardzo kuszący. 
Ja i mój partner trochę podróżujemy i wprost 
uwielbiamy poznawać nowe smaki, a  potem 
godzinami zanudzać przyjaciół kulinarnymi 
opowieściami. Własna restauracja to krok wła-
śnie w tym kierunku – żeby dzielić się czymś 
dobrym i  ciekawym z  innymi. Lubię myśleć 
o naszym lokalu jako zielonej wyspie inspiro-
wanej podróżami. Liczę na to, że nasi goście są 
otwarci na udanie się w tę podróż z nami. 

Czy kieleckie Miski są w jakiś sposób powiązane 
z tymi z Krakowa?
Tak, nasze miski to młodsza siostra tych 
krakowskich. Korzystamy z  krakowskich do-
świadczeń i dużo się uczymy. Kielecki rynek 
jest wymagający, dlatego takie wsparcie jest 
wprost nieocenione. 

Jesteście na kieleckim rynku gastronomicznym 
dość krótko, ale chyba możesz już powiedzieć, 
jak poke bowle przyjęły się w Kielcach. Jest duże 
zainteresowanie? Czy może najpierw natrafiliście 
na nieufność? W końcu nie jest to klasyczne sushi, 
nie jest to też typowe dla naszej kultury danie 
obiadowe.

Myślę, że jest wiele osób, które lubią próbo-
wać nowych smaków i  prędzej czy później 
do nas trafią. Zdajemy sobie sprawę, że takie 
danie nie jest jeszcze pierwszym wyborem 
w  Kielcach, ale staramy się przekonać ludzi 
do tego, że lekki, odżywczy posiłek, który 
przy okazji jest naprawdę smaczny, niesie za 
sobą same korzyści. Bardzo cieszy nas to, że 
mamy coraz więcej powracających klientów, 
którym nasza praca sprawia radość. Właśnie 
dla nich wprowadzamy odświeżoną wersję 
menu, a w niej m.in. od dawna wyczekiwany 
ramen, mini-bowle na mniejszy głód, zesta-
wy lunchowe (bowl + zupka), oraz lemoniady 
wzmacniane karaibskim rumem.

Dlaczego warto jeść poke bowle? Oprócz tego, że 
to po prostu smaczne jedzenie?

Marta Detka
Właścicielka restauracji Miski. W gastronomii stawia 
pierwsze kroki. Uważa, że najlepsze jedzenie odżywia ciało 
i ducha. Najbardziej kocha długie śniadania.
 „Lubię dzielić się radością z dobrego jedzenia, karmić 
przyjaciół, dlatego pojawił się pomysł na własną restaurację. 
Okazja pojawiła się dwa lata temu, gdy szczęśliwie… 
przegrałam przetarg na lokal, w którym chcieliśmy 
realizować inny projekt gastronomiczny”.

Dla mnie każda miska to przygoda. Zaczyna się 
od jedzenia oczami, uwielbiam tę kaskadę ko-
lorów i sposób podania. Dalej jest tylko lepiej. 
Serwowane składniki są zasadniczo nieprze-
tworzone albo poddane minimalnej obróbce, 
dzięki czemu zachowują maksimum wartości 
odżywczych. Warzywa są świeże i  chrupiące, 
a makroskładniki (szczególnie, gdy zdecyduje-
my się na jeden z dodatków proteinowych) tak 
policzone, że nie przez przypadek odwiedzają 
nas kieleccy sportowcy i  trenerzy. Wreszcie, 
Miski mogą być świadomym wyborem na kie-
leckiej mapie gastronomicznej dla tych z nas, 
którzy borykają się z różnymi nietolerancjami 
pokarmowymi lub po prostu nie jedzą mięsa. 
Mamy świetny wybór jego roślinnych odpo-
wiedników. Osobiście, dzięki Miskom mam 
(dosłownie) co jeść - uwielbiam wszystko, co 
powstaje z mąki, ale ze względu na wskazania 
lekarskie i zdrowy rozsądek nie mogę na tym 
opierać swojej diety.

Jakie masz plany na przyszłość? Kolejne lokale? 
Z inną kuchnią? A może poszerzenie oferty Misek?
Lubię wyzwania i  nastawiam się na rozwój. 
Koncept ewoluuje, ale zamysł pozostaje ten 
sam: karmimy zdrowo, tanio, do syta i  bez 
kompromisów w  zakresie jakości. Trzymam 
kciuki za „złotą jesień” i z entuzjazmem patrzę 
w przyszłość. 
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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

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

NIMI 
To ok. 10 - tygodniowe kocię, 
odchowane, na mleku zastęp-
czym. Obecnie mała przebywa 
w domu tymczasowym w Kiel-
cach, gdzie poznaje trochę 
domowego świata, obcowanie 
z  człowiekiem, a  także kocie 
towarzystwo. Nimi uczy się 
samodzielności - zaczęła już 
jeść samodzielnie, opanowuje 
naukę korzystania z  kuwety. 
Na ten moment potrzebuje 
jednak domu stałego, który 
wynagrodzi jej tułacze dzieciń-
stwo. 
Data urodzenia: ~07.2021 r.
Testy FiV/Felv: przed wykona-
niem

REMUS 
Urocze mini lwiątko znalezio-
ne wraz z  drugim psiakiem 
w Kielcach przy ul. Bohaterów 
Warszawy. Nikt się po niego 
nie zgłosił...W dniu przyjęcia 
wyglądał jak sto nieszczęść – 
brudny, z  sierścią w  tak złym 
stanie, że musiała zostać 
ogolona. Obecnie to jeden 
z  najmniejszych podopiecz-
nych schroniska. Psiak praw-
dopodobnie nie miał nigdy do 
czynienia ze smyczą, bo się jej 
boi. Aktualnie ćwiczy spacerki 
wybiegowe. Nie ucieka. Jest 
bardzo delikatny, początko-
wo nieufny w  stosunku do 
człowieka, ale wystarczy kilka 
minut, aby przekonał się, że 
człowiek nie ma wobec niego 
złych zamiarów. Wtedy z chę-
cią sam podejdzie po smaczek 
i  podda się mizianku. Remus 
ma objawy padaczki i  zaćmę 
na jednym oku. 
Data urodzenia: 08.2014 r. 
Waga: 6kg
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w świecie sportu

Maciej cender
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.

C ała futbolowa Polska komentowała 
ostatnio zachowanie pseudokibiców 
albańskich w  trakcie spotkania eli-

minacji mistrzostw świata Katar 2020, Al-
bania – Polska. Nie było chyba nikogo, kto 
nie potępiłby w czambuł faktu rzucania na 
murawę butelek, zapalniczek i  innego au-
toramentu gadżetów, po tym jak nasze orły 
zdobyły gola. W konstatacji, ci najbardziej 
żądni krwi fachowcy nawoływali nawet do 
tego, by wyrzucić Albanię z rozgrywek! Mó-
wił o  tym, znakomity kiedyś golkiper, Jan 
Tomaszewski. Znany z  oryginalnych wypo-
wiedzi, pan Janek - zasugerował nawet, by 
relegować Albanię z  europejskiego towa-
rzystwa na kilka lat, bo „tam jest kibicow-
ska dzicz”! Z tym ostatnim stwierdzeniem 
o  „kibicowskiej dziczy” zgadzam się w  100 
procentach. Akurat, ten zakątek starego 
kontynentu: Albania – Macedonia Północ-
na – Kosowo jest bez wątpienia trójkątem 
kibolskiej dziczy! Jak tylko sięgam pamięcią 
wstecz, wyjazdy polskich drużyn w  tamte 
tereny, zawsze okraszone były wybrykami 
trybun. Przekonywałem się o  tym wielo-
krotnie na własnej skórze. W Bitoli, Prisz-
tinie, Skopje, itd. widziałem lecące z trybun 

zapalniczki, monety, butelki. Widziałem fa-
natycznie wrogo nastawionych do rywali lu-
dzi, którzy pluli na rywali, oddawali mocz na 
parkiet, itd. Mecze były przerywane, kibiców 
proszono o spokój, i … nigdy, ani Europejska 
Federacja Piłki Nożnej, ani Europejska Fede-
racja Piłki Ręcznej nie nakładała na nikogo 
daleko idących kar. Owszem, tu i tam pogro-
żono palcem, ale nie było mowy o zamyka-
niu obiektów czy zawieszaniu w  prawach 
członkowskich. Dlaczego? Odpowiedź jest 
banalnie prosta – dziś sport jest tak skomer-
cjalizowany, że poszczególnym federacjom 
najnormalniej w  świecie nie opłaca się na-
kładać na kogokolwiek drastycznych kar. Za-

MOIM ZDANIEM

Kibolska dzicz

mykając nowoczesny Air Albania Stadium, 
UEFA strzeliłaby sobie w  kolano. Przecież 
kilka lat temu, właśnie z  Nyonu (siedziba 
UEFA) zostało przelane na konto Albańskie-
go Związku Piłki Nożnej kilka milionów euro 
na budowę tegoż obiektu! Niespełna tydzień 
przed meczem Albania – Polska obiekt był 
wizytowany przez delegację UEFA. „Ochów” 
i  „achów” pod adresem najnowocześniej-
szych rozwiązań technologicznych była 
niezliczona ilość. Dobrze, bo stadion jest 
naprawdę imponujący, praktyczny, z  cieka-
wą bryłą architektoniczną. A z kibolami nie 
takie kraje jak Albania czy Macedonia nie 
mogły i nie mogą sobie poradzić… •

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






