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SPIS TREŚCI / PolECamy

lICZBa TyGoDNIa

9 / SPoJRZENIa
„Puste miejsce” – Świat, Polska

w oczach dr. Witolda Sokały.

14-15 / SPaCERKIEm Po mIEŚCIE
„Kieleckie stadiony”

– czyli Ryszarda Biskupa  
wspomnienia sprzed lat.
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Z SĄDU

PaTRZĄC Z BoKU

Marek Paprocki, który pełnił w Koronie Kielce funkcję prezesa, 
a później wiceprezesa (czasy prezesa Krzysztofa Zająca), podał 
klub do sądu. I wygrał. Korona będzie musiała mu wypłacić DWIE 
trzymiesięczne odprawy. 
Przypomnijmy. Paprocki został dyscyplinarnie zwolniony z klubu. 
„Decyzja była podyktowana brakiem należytej dbałości o klub, 
a szczególnie o jego finanse” – mówił w listopadzie 2020 r. Sławo-
mir Gierada, doradca prezydenta Bogdana Wenty, wówczas p.o. 
prezesa kieleckiego klubu. 

146 tysięcy złotych. To wynagrodzenie Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego za rok 2020. Okazuje się, że więcej zarobili… 
jego podwładni – zastępcy – wicemarszałkowie Renata Janik 

oraz Marek Bogusławski – odpowiednio 150 tys. zł oraz 149 tys. zł. Więcej zarobili 
też sekretarz województwa Mariusz Bodo (164 tys. zł.) i skarbniczka województwa 
Maria Fidzińska-Dziurzyńska (173 tys. zł.).

Źródło: oświadczenia majątkowe za 2020 rok.

Zielony. Kolor. 
Na taki podświetlono kielecki ratusz. Niestety, wbrew 
pierwszemu skojarzeniu, nie miało to nic wspólnego 
z ekologią, ale z wsparciem nielegalnego przekraczania 
granicy polsko-białoruskiej. Prezydent Bogdan 
Wenta poczuł więź z imigrantami. Czyżby dlatego, 
że sam znajdował się w takiej sytuacji w przeszłości? 
W 1996 roku zrzekł się polskiego obywatelstwa i zaczął 
reprezentować barwy niemieckiej reprezentacji. 
Polakiem stał się ponownie w 2008 roku. Wówczas 
chciał polepszyć swój los i tylko to łączy Pana 
Prezydenta z imigrantami z granicy. Bo wszystko, 
co zrobił, było zgodne z prawem. Nie był nielegalnym 
emigrantem, nie przekraczał granicy w miejscu do tego 
nieprzeznaczonym. Jaki sens miało palenie światła 
przekonaliśmy 48 godzin później. Inwazja tysięcy 
ludzi na naszą (unijną także) granicę. Oszukanych, 
zmarzniętych, którym obiecano mityczną krainę 
powszechnej szczęśliwości – Niemcy, a na przeszkodzie 
stoi Polska, która poważnie podchodzi do swoich 
zobowiązań jako członka Unii Europejskiej. 
Zielone światło w Kielcach jest potrzebne, nie na elewacji 
ratusza, ale dla inwestorów i ludzi z inicjatywą, którym 
zależy na rozwoju gospodarki. Tymczasem władze 
miasta mają problem z ekologami (znowu kolor zielony), 
którym nie podoba się, że ma powstać fabryka felg 
samochodowych. Jednak tutaj trzeba kibicować Panu 
Prezydentowi, żeby nie została zaprzepaszczona szansa 
na pozyskanie jedynego dużego inwestora. 
Władze miasta zapalają zielone światło dla wooferów 
(strefy zamieszkania po polsku można nazwać), żeby 
ludziom żyło się w Kielcach lepiej. A tymczasem z roku 
na rok ilość mieszkańców spada. Czy poprawi to sytuację 
demograficzną? 
Jest jednak coś, co cieszy – zielone światło dla rozwoju 
ścieżek rowerowych. Na przykład Nowiny już dawno 
stworzyły możliwość przejechania całej miejscowości. 
U nas niestety czasem kończą się bez ostrzeżenia. 
Możemy natomiast zapomnieć, że kiedykolwiek pojawi 
się zielone światło dla powstania lotniska. Trzeba 
chyba się pogodzić, że nasze miasto ma lotnisko… 
w Radomiu. 

Robert Frey

Kielce, 6 listopada 2021 r.
„Miasto Kielce włącza się w akcję solidarności z migrantami i uchodźcami. 
Dlatego budynek ratusza został podświetlony na zielono. Dziś, także każdy z nas może 
okazać swoją solidarność z ofiarami kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskiej 
granicy i zapalić w swoim oknie zielone światło (…)”.



na skróty z Kielc

REKLAMA

Poobijane, brudne, źle zaparkowane, 
często rzucane gdziekolwiek. W zamy-
śle miały być alternatywą dla miejskiej 

komunikacji. Czy rzeczywiście tak się u „nas” 
stało? Może pora dokonać bilansu strat i  zy-
sków projektu zaimplementowanego także 
w  naszym mieście? Zwłaszcza zysków dla 
Kielc. I przemyśleć jeszcze raz, już realizowa-
ne, przedsięwzięcie - „Kielecki rower miejski”.
Jako, że po Kielcach przemieszczam się od 35 
lat na rowerze, posiadam także od kilku lat 
hulajnogę elektryczną, jestem uwrażliwiony 
na obecność tego typu pojazdów w  naszej 
przestrzeni publicznej. Porównując stan mo-
jej hulajnogi do tych, które można pożyczyć 
w  Kielcach, od blisko trzech lat, mogę po-

moim zdaniem

wiedzieć, że cudzą własność wykorzystuje 
się „inaczej” i  nie dba się o  nią, jak o  swoją. 
Większość ludzi o „cudze” nie dba, a swojego 
jednak pragnie.
Przypomnijmy – w  Kielcach możemy ko-
rzystać z  pojazdów elektrycznych ofero-
wanych już przez dwie znane w  tej branży 
firmy. Wypożyczając taki pojazd korzystamy 
z  określonych aplikacji, które umożliwia-
ją śledzenie naszych przemieszczeń. Czyli 
w  istocie śledzenia… nas. A przecież bez 
„wolnego” przemieszczania się nie ma mowy 
o  spontanicznych, „oddolnych” rewolucjach, 
czy ewolucjach np. zmierzających do zmiany 
ekip rządzących, które dawno zerwały więź 
z  tzw. suwerenem. Tracimy autonomiczność. 

Jesteśmy zdani na innych, którzy mogą nam 
kiedyś (kiedy już wyeliminują nam prywatne 
środki transportu) odmówić usługi i np. wy-
jaśnić, że oto mamy do czynienia z prywatną 
firmą i  my „nie spełniamy jej standardów”. 
Wypożyczalnie hulajnóg, to był zatem pierw-
szy przed tzw. pandemią (to dopiero milowy 
skok!) krok w kierunku materializacji i u nas 
wzorcowego teraz totalitarnego chińskiego 
Systemu Zaufania Społecznego.
Miejskie hulajnogi elektryczne są w  wielu 
miastach świata. W zasadzie wyparły z nich 
rowery. Nie dziwię się, bo na przykład jazda 
na rowerze po Kielcach jest zawsze wyzwa-
niem (choćby wjazd pod górę ulicą Warszaw-
ską). Jesteśmy przecież miastem w  dolinie 
siedmiu wzgórz. Mamy właśnie listopad i ob-
serwuję, że tych, którzy będą korzystać z ro-
weru cały rok, bez względu na aurę, zostanie 
tylko garstka. „Ciaśniej” na rowerowych ścież-
kach zrobi się dopiero… za pół roku.
Tymczasem w Kielcach jest realizowany pro-
jekt „Kielecki rower miejski” za 21 mln złotych 
(jakaś tego część, to tzw. unijne dofinansowa-
nie”). Mają powstać kolejne odcinki ścieżek 
rowerowych, ma się pojawić 200 rowerów, 
w  tym 10 proc. elektrycznych. A projekt po-
winien być zrealizowany do końca 2022 roku. 
Pytanie – czy i jaki jest tego sens? •

Jaki to ma sens?

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). 

Bobik Market – świat zwierząt
ul. Wapiennikowa 39G

25-105 Kielce
tel.: + 48 513 914 877

Czekamy na Was

Poniedziałek – Piątek 9:00-19:00

Sobota 9:00-15:00

Więcej niż sklep – profesjonalne porady

REGENERACJA NóG
JĘDRNE, GŁADKIE POŚLADKI

Zabieg z wykorzystaniem NormaTec Pulse 2.0  
– system do regeneracji powysiłkowej i drenażu limfatycznego

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

Do tej pory z systemu NormaTec korzystali zazwyczaj zawodowi sportowcy w swoich klubach. Teraz 
system jest już dostępny bez ograniczeń w Centrum Terapii – fizjoterapia i terapia hiperbaryczna.
Wskazania do terapii:

• Obrzęki kończyn dolnych – czyli po prostu puchnące, bądź już opuchnięte nogi
• Niewydolność żylna kończyn dolnych
• Stany pourazowe
• Długotrwałe unieruchomienie
• Powysiłkowe bóle mięśni
• Nadmierne napięcie mięśniowe
• Cellulit

Bez względu na to, czy miewasz opuchnięte nogi w wyniku częstych podróży, wykonujesz 
prace wymagające wielu godzin stania lub cierpisz z powodu zapaleń, czy też obolałych mięśni, 
a może regularnie ćwiczysz na siłowni, przygotowujesz się do zawodów lub wyścigu, NormaTec 
poprawi Twoje krążenie, zwiększy ruchomość, czy po prostu zapewni szybsze odświeżanie nóg 
(Fresh Legs Fasters®).
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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.

K olejne dwa lata rządów PiS nie przy-
niosły rozwiązania najbardziej do-
tkliwych dla kraju problemów. Par-

tia władzy pogłębiła kryzysy, upartyjnienie 
i konflikty, także te na szczeblu międzynaro-
dowym. Rząd nie widzi negatywnych efektów 
swej polityki, a jego niewiele słabnące popar-
cie świadczy o  tym, że linia sporu o  kształt 
państwa nie jest tą, która gwarantuje zmianę 
władzy w kolejnych wyborach. 
To były smutne dwa lata dla społeczeństwa. 
Strajkowały kobiety, które nie bez przyczyny 
poczuły się zaszczute. Podobnie traktowano 
mniejszości społeczne. Czas pandemii obnażył 
niewydolność służby zdrowia i złą sytuację jej 
pracowników. Polska znalazła się na niechlub-
nym dziesiątym miejscu w rankingu ilości zgo-
nów. Pamiętamy jak PiS wolał dofinansować 
miliardami złotych przejętą telewizję publiczną 
niż lecznictwo onkologiczne. Reforma sądow-
nictwa de facto okazała się być skokiem partii 
na wymiar sprawiedliwości, a  nie usprawnie-
niem jego działania. Przez dwa lata polityka 
zagraniczna była kontynuacją pasma klęsk. Pi-
szę to bez satysfakcji, bo relacje dyplomatyczne 
powinny stanowić polską rację stanu.
Rządzący zaklinają rzeczywistość poprzez 
media, które kiedyś były publicznymi, a dziś 

są delegaturą jednej partii. Ostatnie dwa lata 
to trwający proceder przekraczania barier 
w ich wykorzystaniu do szerzenia ordynarnej 
propagandy. Wykupienie przez państwowy 
koncern paliwowy sieci największych dzien-
ników regionalnych był przypieczętowaniem 
partyjnego zawłaszczenia gazet lokalnych.
Bardzo boli mnie też proces spychania samo-
rządów na „boczny tor”. Centralizacja pań-
stwa zdaje się być celem tej władzy. Rządowe 
fundusze w  wyraźny sposób omijają miasta 
i  gminy, w  których nie rządzi PiS. Tak też 
zapowiada się program „Nowy ład”. Do tego 
dochodzi ograniczanie wpływów do samo-
rządowych budżetów z  tytułu podatków CIT 
i  PIT, zabranie obsługi programów 500 i  300 

plus, pogłębiające się niedofinansowanie 
szkół, a  wszystko przy braku rekompensat 
np. z tytułu podwyższania płacy minimalnej. 
W takich miastach jak Kielce, destabilizuje to 
finanse na skalę, z jaką do tej pory nikt nie 
miał do czynienia.
W połowie kadencji PiS rządzi, ale nie posia-
da władzy, aby wprowadzać kluczowe ustawy, 
dlatego rośnie kupczenie intratnymi stano-
wiskami publicznymi z  „przystawkami” par-
tyjnymi. Coraz więcej wśród działaczy Zjed-
noczonej Prawicy ministrów, wiceministrów, 
podsekretarzy stanu, dyrektorów, członków 
rad nadzorczych. 
Chciałbym wierzyć, że kolejne dwa lata będą 
lepsze, ale nic na to nie wskazuje. •

Jest źle, lepiej nie będzie

Prosto z ratusza

K oniec roku to intensywny czas dla 
samorządów przy planowaniu bu-
dżetów na kolejny rok. Tym razem 

to jeszcze trudniejsze zadanie niż w  latach 
poprzednich. To już nie tylko kwestia kom-
promisów, ale dramatycznych wyborów na 
co zabraknie pieniędzy, co można ograni-
czyć, a  z  czego trzeba będzie zrezygnować. 
Powodów jest kilka, ale główny i najbardziej 
przytłaczający to reformy, które zafundował 
nam rząd zmianami podatkowymi i  wpro-
wadzeniem Polskiego Ładu. Samorządowcy 
od wielu miesięcy alarmują, że te rozwią-
zania to pozbawianie finansowej autonomii 
samorządów.
Już wcześniej na gruncie lokalnym odczuli-
śmy „dobrą zmianę”, gdy obniżono stawkę 

PIT z 18% do 17% i wprowadzono zwolnienie 
od podatku PIT dla pracowników w  wieku 
do 26 lat. To wprost mniej pieniędzy prze-
kazywanych do budżetów lokalnych. Polski 
Ład to kolejny cios dla polskich samorzą-
dów. Cios bardzo dotkliwy, bo uszczuplający 
wpływy do budżetów, z  których finansuje 
się większość zadań z  zakresu usług pu-
blicznych. Od wielkości tych środków zale-
ży ile będziemy mieć pieniędzy na remonty 
dróg i chodników, tworzenie terenów zielo-
nych, wynagrodzenia dla pracowników, czy 
walkę ze smogiem. 
Po zapowiedzi tych zmian samorządowcy 
zaczęli liczyć o  ile uszczuplą się budżety 
miast i  miasteczek. Związek Miast Polskich 
oszacował, że w  ciągu 10 lat samorządy lo-

kalne i  ich mieszkańcy stracą 145 mld zł. 
Tylko w  2022 r., z  tytułu udziału w  PIT, do 
Kielc wpłynie ponad 24 mln zł mniej niż 
w  roku ubiegłym. Dla porównania ostat-
nia podwyżka podatków od nieruchomości 
spowoduje, że w kieleckim budżecie pojawi 
się dodatkowe 6 mln zł, a  to przysłowiowa 
kropla w  morzu miejskich potrzeb. Wydaje 
się, że w takiej sytuacji powinna pojawić się 
fundamentalna solidarność i  wsparcie dla 
samorządów. Nic bardziej mylnego, niestety 
konieczne podwyżki to pretekst do politycz-
nych ataków dla wielu radnych i środowisk 
politycznych. 
Co ciekawe, jednocześnie część radnych 
prześciga się w pomysłach, gdzie można 
uchwalić kolejne ulgi, które dodatkowo po-
zbawią miasto wpływów. Gdy rozmawiamy 
o optymalizacji strefy płatnego parkowania, 
radni przegłosowują by pierwsze 45 min 
parkowania było za darmo. Gdy pojawia 
się uchwała o  podwyżce stawek podatku 
od nieruchomości, radni zgłaszają popraw-
kę by nie tylko stawek nie podnosić, ale 
proponują dodatkowe ulgi. Dziś jak nigdy 
wcześniej potrzeba nam politycznej zgody, 
żeby ochronić samodzielność samorządów 
i prawo do samodecydowania dla lokalnych 
wspólnot. •

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.

Ciosy w samorząd



spojrzenia

7NR 17 (64)/2021

zdaniem senatora

Ruszamy z Polskim Ładem 

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

Polski Ład. Dla jego twórców to śmiałe, 
strategiczne wyzwanie mające diame-
tralnie zmienić na korzyść sytuację 

w  naszym kraju i  wpłynąć ma wzrost pozio-
mu zamożności obywateli. Dla biernej opozy-
cji, niezdolnej do wykreowania jakichkolwiek 
konstruktywnych programów dla Polski, to ob-
szar ciągłej krytyki i negowania dorobku rzą-
du Prawa i Sprawiedliwości i jego koalicjantów. 
Pewnie dlatego, że widząc rozmach Polskiego 
Ładu, jego ambitne cele i konsekwencję w re-
alizacji, opozycja już przeczuwa swoje trwałe 
miejsce na bocznym torze życia politycznego. 
To jednak nie nasz problem. My skupiamy 
się na wypełnianiu punkt po punkcie dekla-
racji złożonej Polakom w  Polskim Ładzie. Na 
przekór malkontentom i  krytykom robimy 
to! Wbrew hamulcowym w kraju i za granicą 
robimy to! Jak dobrzy gospodarze inwestuje-
my w skok cywilizacyjny w każdym aspekcie 
życia gospodarczego i  społecznego. Stać nas 
na to, bo dbamy o  wspólne pieniądze Pola-
ków, o budżet naszego Państwa. Podchodzimy 
z wielką troską o Polskę, w której żyjemy teraz, 
we współczesnych realiach geopolitycznych, 
ale też myślimy strategicznie, o  przyszłości 
naszej Ojczyzny, jej sile i pozycji w świecie. Za-
leży nam na dobrobycie przyszłych pokoleń, 

ale też chcemy, żeby już to pokolenie Polaków 
odczuło zdecydowaną poprawę bytu i zamoż-
ności. Chcemy wyswobodzić się raz na zawsze 
z  ograniczających nas stereotypów w  myśle-
niu i  opiniach o  Polsce i  Polakach. Chcemy 
wyzbyć się kompleksów „biednego krewnego 
w  Europie”, który cieszy się gdy go zaproszą 
na salony i poklepią po ramieniu, podczas gdy 
inni rozdają karty i korzystają z pełni praw. 
Dlatego po sześciu latach sprzątania bałaga-
nu po poprzednikach, przywracania godno-
ści najsłabszym w  naszym społeczeństwie, 
wzmacniania fundamentów państwa i wresz-
cie wstawania z  kolan po ciosie zadanym 
przez pandemię ruszamy z  Polskim Ładem. 

Zdajemy sobie sprawę, że będziemy przez Po-
laków z jego realizacji skrupulatnie rozliczani, 
bo wszystko jest zapisane „czarno na białym”, 
ale w poczuciu odpowiedzialności i patrioty-
zmu podejmujemy się tej gruntownej reformy 
i odbudowy naszej Ojczyzny. 
Poprzednie pokolenia wywalczyły nam nie-
podległość i  obroniły ją przed wyniszcza-
jącymi totalitaryzmami – faszyzmem i  ko-
munizmem. Wdzięczni im jesteśmy za trud, 
przelaną krew i  oddane życie. Tym bardziej 
więc naszym wspólnym zadaniem niech bę-
dzie realizacja Polskiego Ładu i  ugruntowa-
nie tym niepodległości Ojczyzny, dla naszych 
dzieci i wnuków. •

Patrząc z boku

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. 

Tegoroczne Święto Niepodległości upły-
nęło w  szczególnych okolicznościach. 
Agresja wschodniego sąsiada – Biało-

rusi – to pierwsza od niepamiętnych czasów 
tak duża próba naruszenia granic Rzeczypo-
spolitej. Oczywiście, zdarzały się jednorazowe 
incydenty, ale nie na taką skalę, jak ma to 
miejsce obecnie.
Próby zniszczenia drutu kolczastego przez 
emigrantów ubranych w drogie kurtki i buty, 
dowożenie ich samolotami z Bliskiego Wscho-
du, prowokacje ze strony Białorusi, ale niestety 
także propaganda Łukaszenki, podsycana jesz-
cze przez niektóre media zachodnie. Trzeba po-
wiedzieć to wprost – mamy do czynienia z ata-
kiem hybrydowym sterowanym z Moskwy.
Dziś jesteśmy bezpieczni, bo na granicy stacjo-
nuje zawodowe Wojsko i WOT wraz ze Strażą 
Graniczną. Dziękujmy wszystkim przedsta-
wicielom służb mundurowych. 11 listopada 
był wspaniałą okazją nie tylko do tego, żeby 
wyrazić wdzięczność żołnierzom czy pogra-
nicznikom, ale także policjantom i strażakom, 
poświęcającym swoje zdrowie służbie Ojczyź-
nie na co dzień.
Polski mundur jest powodem do dumy, 
a  uprawianie pedagogiki wstydu przez nie-
których celebrytów i polityków tego nie zmie-
ni. Zresztą pani Kurdej-Szatan już się przeko-

Czas szczególny

nała, że nie można bezkarnie obrażać tych, 
którzy nas bronią. I jeszcze kilka słów o „tery-
torialsach” – wielu wyśmiewało ich już przed 
powstaniem formacji, a dziś to oni wspierają 
działania zawodowych żołnierzy na grani-
cy, podczas gdy „stańczyki” siedzą wygodnie 
przed telewizorem. 
Potrzebujemy wspólnoty ponad podziała-
mi, a  najważniejszym dobrem jest zdrowie 
i życie Polaków, co do tego nie mam żadnych 
wątpliwości. Szkoda tylko, że nie udało się tej 
jedności zachować podczas głosowania nad 
budową muru na granicy z Białorusią. Parla-
menty Litwy i  Łotwy niemal jednoznacznie 
opowiedziały się za budową podobnej zapory.
Nie możemy pozwolić na destabilizację Unii 
Europejskiej, bo również to jest celem tego 

ataku. Premier Morawiecki rozmawiał w  tej 
sprawie z Charlesem Michelem, co poskutko-
wało m.in. sankcjami nałożonymi na Białoruś, 
a  wielu europejskich polityków od początku 
wskazywało na konieczność powstrzymania 
migrantów wbrew wizji proponowanej przez 
jedną z  posłanek KO – „Wpuśćcie tych ludzi! 
Kim są, ustali się później”.
Gdyby nie wspólnota pielęgnująca przez lata 
Polskość i  walcząca o  zachowanie tradycji, 
obyczajów i  języka nie byłoby możliwe od-
tworzenie w  roku 1918 niepodległego pań-
stwa polskiego. To była wspólnota jednego 
celu, jakim było odtworzenie wolnej Polski. 
Pamiętajmy o tym w tym szczególnym czasie. 
Niepodległości trzeba pilnować, a za mundur 
dziękować. •
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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.

Koalicja łupienia Kielc 

odpowiedzialności za stan finansów miasta. 
Mówiono, że całą winę ponosi rządzące Prawo 
i  Sprawiedliwość, bo to ono „dociska” samo-
rządy nakładając nowe obowiązki bez prze-
kazywania na ten cel niezbędnych funduszy. 
Uchwałę oczywiście przepchnięto głosami 
radnych z ekipy Bogdana Wenty, Koalicji Oby-
watelskiej i Nowej Lewicy przy cichym ukła-
dzie z… Prawem i Sprawiedliwością. Koalicja 
łupienia kielczan znów w akcji.
W tle są rozgrywki na poziomie sejmiku wo-
jewództwa. Prawo i Sprawiedliwość w mieście 
musiało poprzeć podwyżkę podatku od nieru-
chomości, bo inaczej sejmikowi radni Bogda-
na Wenty, czyli Sławomir Gierada i Grzegorz 
Świercz nie głosowaliby dalej w  kluczowych 
sprawach z  Prawem i  Sprawiedliwością. 

W  kuchni sejmikowo-miejskiej polityki uno-
si się, niestety, woń obory… Za dobrą zabawę 
panów marszałka i prezydenta znów zapłacą 
kielczanie.
Czy podwyżka podatku od nieruchomości 
była niezbędna? Przykłady innych miast jak 
chociażby Ostrowca Świętokrzyskiego do-
wodzą, że można trzymać budżet w ryzach 
i prowadzić aktywną politykę inwestycyjną 
bez grzebania w portfelach mieszkańców. 
Kluczowe są dwie kwestie: racjonalne gospo-
darowanie publicznym groszem, w tym opty-
malizacja kosztów, oraz generowanie nowych 
dochodów – nie poprzez nakładanie obciążeń 
fiskalnych, lecz rozwój przedsiębiorczości, 
co przełoży się na trwałe zwiększanie liczby 
mieszkańców. •

Prezydent Kielc postanowił nałożyć na 
kielczan dodatkowe obciążenia finan-
sowe. Z  inicjatywy Bogdana Wenty 

w mieście podniesiono podatek od nierucho-
mości. To tak jakby tonącemu rzucić plecak 
z kamieniami.
W jednym ekipa Bogdana Wenty jest wyjątko-
wo konsekwentna – chodzi o systematycznie 
podejmowane próby zwiększania lokalnych 
podatków oraz różnego rodzaju opłat i danin 
publicznych. W ciągu trzech lat tej prezyden-
tury w górę poszły ceny biletów komunikacji 
miejskiej, wzrosły stawki za korzystanie ze 
strefy płatnego parkowania w centrum Kielc, 
poszybowała „taksa Charona”, czyli opłata za 
miejsce pochówku na cmentarzu komunal-
nym w Cedzynie; to samo stało się z opłatami 
za odbiór i wywóz odpadów, przy czym w tym 
obszarze władze miasta nie powiedziały jesz-
cze ostatniego słowa – w  kuluarach słychać 
o kolejnych planach podniesienia stawek.
Serię nieuzasadnionych i  podejmowanych 
wbrew woli kielczan podwyżek Bogdan Wen-
ta postanowił rozszerzyć o podatek od nieru-
chomości. Jego przedstawiciele tłumaczyli ten 
ruch koniecznością uzupełnienia miejskiego 
budżetu o  dodatkowe wpływy z  uwagi na 
trudną sytuację, w jakiej znalazły się w ostat-
nich miesiącach samorządy. Wzywano do 

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. 

Prezydent Kielc Bogdan Wenta szuka 
oszczędności, co biorąc pod uwagę sy-
tuację finansową miasta, samo w sobie 

zasługiwałoby na pochwałę… gdyby nie to, 
że kosztem pracowników. Urząd Miasta czeka 
rewolucja – obsługa prawna będzie realizowa-
na nie przez własną obsługę prawną, ale ze-
wnętrzną kancelarię prawną. W konsekwen-
cji wypowiedzenia dostali wszyscy radcowie 
prawni, oprócz tych, którzy są chronieni wie-
kiem przedemerytalnym. 
Jakie dzięki temu będą oszczędności? Tego 
nie podano, ale są one łatwe do oszacowa-
nia. Jako przykład do naśladowania poda-
no Gliwice, które rzeczywiście co do ilości 
mieszkańców są zbliżone do Kielc. Koszt ze-

„Oszczędności” ratusza

wnętrznej obsługi prawnej w  tym mieście 
w 2020 r. to 816 tys. zł. Koszt obsługi prawnej 
w  Kielcach to 1,2 mln zł. Dla jasności to nie 
są tylko wynagrodzenia pracowników, ale 
także opłaty sądowe, pocztowe, skarbowe. 
Jak widać można spodziewać się oszczędno-
ści na poziomie 400 tys. zł, czyli tyle co zakup 
dwóch samochodów marki Volvo.
A jak ta oszczędność ma się do deficytu w bu-
dżecie miasta? 0,38 procent!. Czy taka gigan-
tyczna oszczędność uzasadnia zwolnienie 
długoletnich pracowników i  narażenie bez-
pieczeństwa prawnego miasta? Oczywiście 
wiele zależy od treści umowy z  kancelarią, 
która wygra przetarg. Na dzień pisania felie-
tonu nie był on jeszcze ogłoszony. 

Czy podejmując decyzję o wypowiedzeniu 
umów o pracę brano pod uwagę potencjalne 
ryzyka? A co, jeżeli okaże się, że kancelaria 
prawna nie zostanie wybrana w ostatnim 
dniu pracy radców prawnych urzędu??
W cywilizowanym świecie zewnętrzna i we-
wnętrzna obsługa prawna się uzupełnia, 
tymczasem w Kielcach musi być rewolucja. 
Zwalnianie doświadczonych pracowników 
jest łatwe i przynosi szybkie oszczędności, ale 
niesie też zagrożenie powstania nieodwracal-
nych szkód. Gdzie dalej szukać oszczędności 
w Kielcach? Może w księgowości, wszak są 
biura rachunkowe…
Jednak każdy dobry menadżer wie, że należy 
szukać przede wszystkim przychodów. Tym-
czasem liczba ludności Kielc maleje, przed-
siębiorcy i przedsiębiorstwa przenoszą dzia-
łalność do innych miast, nowych inwestycji 
brak. Więc nic dziwnego, że kołdra samorządu 
kieleckiego jest coraz krótsza. Dobrze, że cho-
ciaż budowany jest z pieniędzy rządowych 
Główny Urząd Miar, to pojawią się miejsca 
pracy i wzrosną przychody z podatków. I bę-
dzie ładnie na Rynku i kilku ulicach, dzięki 
pieniądzom z rządowego Polskiego Ładu.
A władze naszego miasta? Dalej myślą… kogo 
zwolnić, żeby zaoszczędzić. •
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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
REKLAMA

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
Tego nie dowiecie się Państwo z  TVP, 
a  naciski papieża Franciszka (i opinii 

publicznej, w  tym wpływowych katolików 
świeckich) jednak robią swoje. W zeszłym 
miesiącu francuski Kościół musiał zmierzyć 
się z  raportem niezależnej komisji, która 
ujawniła udokumentowane przypadki pe-
dofilii księży. Okazało się, że na przestrzeni 
ostatnich 70 lat wykorzystali oni seksualnie 
co najmniej 200 tys. dzieci. W efekcie Kościół 
we Francji przygotowuje się właśnie do wy-
płaty sowitych odszkodowań – tamtejszy Epi-
skopat podjął już nawet decyzję o wyprzeda-
ży nieruchomości.
W minionym tygodniu powołanie analogicz-
nej komisji zapowiedziały władze Kościoła 

w  Portugalii. To efekt listu, w  którym ponad 
200 katolickich polityków (w tym parlamen-
tarzystów), naukowców, ludzi kultury, mediów 
i biznesu zaapelowało o pilne wszczęcie śledz-
twa, argumentując, że wykorzystywanie sek-
sualne dzieci jest problemem „systemowym” 
i „bezpośrednio związanym ze sprawowaniem 
władzy” w  Kościele. W skład komisji mają 
wchodzić zarówno wierzący, jak i  niewierzą-
cy, a przede wszystkim eksperci w dziedzinie 
nauk społecznych i sprawiedliwości.
Papież w ostatnią sobotę publicznie podzięko-
wał wszystkim dziennikarzom na świecie za 
ich udział w  ujawnieniu skandali, które bez 
ich pracy zostałyby zamiecione pod dywan, 
a także „za głos, oddany ofiarom nadużyć”. Po 
raz pierwszy temat trafił na czołówki mediów 

niemal 20 lat temu, gdy amerykański dzien-
nik „The Boston Globe” opublikował serię 
artykułów, ujawniających schemat wykorzy-
stywania nieletnich przez duchownych oraz 
rozpowszechnioną w Kościele „kulturę ukry-
wania”. Po Stanach Zjednoczonych było m.in. 
Chile, a  potem ruszyła już lawina. Dwa lata 
temu Franciszek I przysiągł, że Kościół nigdy 
więcej nie będzie starał się ukryć takich wy-
kroczeń oraz wezwał duchownych i świeckich 
do „całkowitej walki” ze zbrodnią, którą nale-
ży „wymazać z powierzchni Ziemi”.

Polska
Tutaj powinien być opis tego, co in-
stytucje Kościoła w  Polsce robią, by 

zadośćuczynić nie tylko wezwaniu następcy 
Świętego Piotra na ziemskim padole – ale 
przede wszystkim, by zadośćuczynić ofiarom. 
Dawnym, dzisiejszym, przyszłym. W myśl 
słów Jezusa: „Cokolwiek uczyniliście jedne-
mu z tych braci moich najmniejszych, mnie-
ście uczynili” (Mt 25,40).
Niestety, jest tylko puste miejsce.
Nadal nie ma o czym pisać. Jak długo jeszcze? 
Jak długo ludzie wierzący potrafią z tym żyć, 
spać spokojnie i spoglądać w lustro? Bo że po-
trafią cyniczni ateiści, przebrani w złote szaty 
kapłanów, to oczywiste. • 

Puste miejsce
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W 2015 roku władze portugalskie-
go miasta o dobrze kojarzącej 
się nazwie: Porto, doszły do 

wniosku, że jeśli nic nie zrobią, to za chwilę 
stracą talenty w ogóle. Młodzi ludzie wyjadą 
na studia do innych ośrodków i zaczną roz-
wijać swoje kariery w stolicy lub za granicą. 
Tymczasem potrzebna jest wystarczająca 
liczba osób zdolnych, by przyciągać inwesto-
rów i zaspakajać potrzeby własnego biznesu. 
Ważna okazała się też kwestia wytypowania 
kluczowych dla rozwoju miasta kompetencji 
jego mieszkańców i przybyszów, metod ich 
rozwijania i oczywiście dopasowania do po-
trzeb rynku. 

Z doświadczeń Porto 
Jak to zrobić, gdy administracja ma ograni-
czony potencjał finansowy i kadrowy? Budu-
jąc szerokie partnerstwo na rzecz lokalnego 
rynku pracy. W takich działaniach jak: Porto 
for talent, Summer Academy, Power Spitch, 
Speed Recruitment etc. (jak widać angloję-
zyczne nazwy to nie tylko polska przypa-
dłość), to przedstawiciele firm pełnią rolę tre-
nerów, którzy przygotowują kandydatów do 
spotkań i, szerzej, do wejścia na rynek pracy. 
Miasto pełni jedynie rolę koordynatora i gwa-

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”.

rantuje swoją marką, że wymienione powyżej 
wydarzenia to działania poważne. Specjaliści 
z działów HR pomagają uczestnikom zajęć do-
skonalić sztukę autoprezentacji, zarządzania 
czasem, ale też wyznaczania celów zawodo-
wych. Już w pierwszej edycji przeznaczonej 
dla studentów, wakacyjnej Summer Acade-
my, w której eksperci informują o potrzebach 
kompetencyjnych lokalnego rynku, wzięło 
udział pięćdziesięciu przedstawicieli praco-
dawców!

Z doświadczeń Kielc
Kieleckie Dni Kariery w Komunikacji Marke-
tingowej, które miały miejsce w październi-
ku bieżącego roku, a których organizatorem 
była Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sekto-
ra Komunikacji Marketingowej, przyciągnęły 
jedenaścioro ekspertów z tej branży, którzy 
przybyli z Krakowa, Łodzi i Warszawy, żeby 
dzielić się z uczniami Technikum Reklamy 
i studentami Politechniki oraz Uniwersy-
tetu wiedzą na temat kompetencji i metod 
rekrutacji w szeroko pojętym marketingu. 
Firmom z Polski opłaca się zawitać do stolicy 
świętokrzyskiego, bo być może tu czekają ich 
przyszłe kadry. Może więc i lokalny biznes 
powinien chętniej wchodzić we współpracę 

z miastem przynajmniej w tym obszarze? 
W pracach nad Strategią Promocji Miasta Kiel-
ce 2030+ jednym z punktów jest przyciąganie 
talentów z zewnątrz i efektywna komunika-
cja skierowana do zdolnych ludzi wewnątrz. 
To krok w dobrą stronę, ale potrzebne jest 
szerokie i otwarte współdziałanie. Takie za-
angażowanie, jak widać na przykładzie Porto, 
każdemu się opłaca. Trudno sobie wyobrazić 
dobrze rozwijający się biznes w upadającym 
mieście, albo kwitnące miasto z ruinami fa-
bryk i centrów usługowych. Rozwój to interes 
wszystkich ponad podziałami, niechęciami, 
osobistymi ansami czy politycznymi poglą-
dami.

Czas debaty i działania
Działający w imieniu Prezydenta Bogdana 
Wenty, Miejski Urząd Pracy w Kielcach, za-
powiada w projekcie pilotażowym Centrum 
Wspierania Kariery (Talent Office) inicjowa-
nie debaty na temat pracy i umiejętności na 
lokalnym rynku. Pozostaje mieć nadzieję, że 
spotka się to z żywą reakcją przedsiębiorców, 
bo któż ma lepszą wiedzę o kompetencjach 
pożądanych u kandydatów niż oni? Rozwój 
Kielc to wspólny interes – każdy na nim zy-
skuje, a nikt nie traci.

współpraca się opłaca
TeksT: Zbigniew Brzeziński

Czy da się rozwijać miasto bez rozwoju biznesu, a biznes bez rozwoju miasta?

PROMOCJA

Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie

PReNUMeRATA  
Jak zamówić? Zgłoś tylko chęć otrzymywania.

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

W sporze między frankowiczami, 
a bankami w końcu pojawiły się 
oficjalne i konkretne propozycje 

ugodowe, które wzbudziły na rynku finan-
sowym duże emocje i rozpoczęły liczne roz-
mowy między ekspertami. Istnieje bowiem 
sporo kontrowersji wokół bankowych propo-
zycji ugód. Część klientów chciałaby je pod-
pisać, ale czy aby na pewno jest to dla nich 
korzystane rozwiązanie? A może to bank ma 
najwięcej do zyskania? 

Brak wiedzy
Największym problemem, dotyczącym kre-
dytów walutowych we franku szwajcarskim 
wciąż jest mała świadomość i niedoinformo-
wanie konsumentów. Kredytobiorcy, którzy 
podpisali zobowiązania we franku szwajcar-
skim dalej nie wiedzą co jest dla nich naj-
lepszym rozwiązaniem w sporze z bankami. 
Jeszcze pod koniec 2020 roku przewodniczący 
Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzęb-
ski zaproponował stworzenie propozycji, by 
zobowiązania kredytowe były traktowane 
tak, jak gdyby kredyt od początku był kre-
dytem złotowym oprocentowanym według 

Sądowy spór  
czy ugoda z bankiem?

Kancelaria Prawno Finansowa

e-mail: biuro@lextio.pl

tel. 22 299 39 00

odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej 
o stosowaną historycznie dla takich kredytów 
marżę. Od tamtego momentu KNF wciąż dąży 
do zawarcia porozumienia przez obie strony, 
jednocześnie jednak nie zadbano, aby poka-
zać konsumentowi, ile może stracić decydując 
się na podpisanie propozycji od banku. 

Umowa nieważna
Wartym podkreślenia jest, że obecnie unie-
ważnienie umowy jest najczęstszym finałem 
postępowania sądowego. Jednym z przykła-
dów najkorzystniejszej dla frankowiczów 
linii orzeczniczej jest prawomocny wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 
października 2021 r o sygnaturze ACa 155/21 
(SSA Marzena Konsek – Bitkowska). Bank 
zobowiązany jest zwrócić frankowiczowi nie 
tylko kwoty, które zostały przez niego spła-
cone w ratach, wszystkie opłacone prowizje 
i składki ubezpieczeniowe, ale najważniej-
sze frankowicz nie musi zwracać tego co 
pożyczył, ponieważ roszczenie banku się 
przedawniło! 
To zdecydowanie wymowny wyrok, ale fak-
tem jest, że na ten moment blisko 95% spraw, 

Lextio sp. z o. o. sp.k.

ul. Warszawska 6/11

25-306 Kielce

które są w sądach wygrywają frankowicze, 
a kwoty korzyści są olbrzymie. A w przypad-
ku ugód?

Ugoda z bankiem
Decydując się na ugodę należy mieć świa-
domość, że pozostała część kapitału będzie 
stanowiła bazę, od której bank po podpisa-
niu ugody będzie naliczał odsetki. Wzrost 
oprocentowania również jest nieunikniony, 
a Rada Polityki Pieniężnej już rozpoczęła 
serię podwyżek. Oparcie oprocentowania 
na wskaźniku WIBOR, który obecnie jest 
niemalże najniższy w historii, wróży jego 
potencjalny wzrost. Wpłynęłoby to wówczas 
również na wzrost płaconej przez kredyto-
biorcę raty kredytowej w kolejnych latach, 
a tym samym byłoby czystym zyskiem w po-
staci późniejszych odsetek dla banku. 
Oczywiście zrozumiałe są obawy części 
kredytobiorców, postępowanie sądowe 
może być długotrwałe i stresogenne, ale 
jeżeli tylko istnieje możliwość walki w są-
dzie, gra jest zdecydowanie warta świeczki. 
To skandal, jak KNF ukierunkował się na 
szybkie zakończenie sporów frankowych 

Czy banki kolejny raz żerują na naiwności frankowiczów? Czy proponowane ugody 
rzeczywiście są korzystne? Ile faktycznie frankowicz może zyskać? A może banki chcą 
oddać raptem niewielką część pieniędzy, które frankowiczom się po prostu należą? 
Tymczasem, jak na razie, tylko 10 procent osób z kredytami frankowymi zdecydowało się 
na wniesienie powództwa do sądu. Brak wiedzy?

Fot. banknot frankowy – jako podlew
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MARCIN POLEWKA
prezes kancelarii Lextio, która specjalizuje się w sporach z bankami i instytucjami finansowymi.

i jednocześnie doprowadza do sytuacji, 
w której w przyszłości frankowicze nie 
będą już mieli ponownej możliwości skie-
rowania sprawy do sądu. Ugoda zamknie 
im bowiem drogę sądową, a kiedy wskaź-
nik WIBOR zacznie znacząco rosnąć bądź 
coraz więcej osób skutecznie unieważni 
z zyskiem umowę może być już za późno, 
by móc zweryfikować podjętą wcześniej de-
cyzję. Ugoda, którą podpisze klient będzie 
niewzruszalna, a unieważnienie umowy 
praktycznie niemożliwe. 

Złudna dostępność
Należy również zauważyć, że pełna dostęp-
ność ugód dla osób z kredytami we franku 
szwajcarskim jest złudna. Mamy bowiem 
dwa główne rodzaje wykluczeń w grupie 
kredytobiorców, którzy nie będą mogli 
skorzystać z ugody i zostanie im wyłącznie 
dochodzenie roszczenia na drodze sądo-
wej.
Pierwszą grupą są kredytobiorcy, którzy 
zaciągnęli kredyt w banku, który z różnych 
względów, chociażby finansowych, nie może 
sobie pozwolić na zaproponowanie takich 
propozycji swoim klientom. 

Getin Noble Bank
Mam tu na myśli takie banki jak Getin No-
ble Bank, u którego koszt ugód wynosiłby 
3 mld zł, a to stanowi kwotę przewyższającą 
wysokość posiadanego przez bank kapitału 
własnego. W sytuacji, gdy bank nie spełnia 
poziomu wskaźników wymaganych przez 
unijne regulacje, proponowanie ugód jest 
niemożliwe bez dokapitalizowania banku. 
A dokapitalizować nie ma kto. 

Raiffeisen Bank
Innym przykładem jest Raiffeisen Bank, 
który już podczas prac komisji wycofał się 
z tego pomysłu. Raiffeizen Interational jest 
pozostałością, której nikt nie chciał nabyć 
i została ona wydzielona z banku Raiifeisen 
Polbank. 

BPH GE i Deutshe Bank
Kolejnymi są BPH GE oraz Deutshe Bank, 
którym zostały w obsłudze wyłącznie „tok-
syczne” kredyty – wobec czego nie okazują 
zainteresowania wchodzeniem z klientami 
w ugody.

PKO BP
Drugą grupą są kredytobiorcy wykluczeni 
z ugód już w ramach konkretnych instytucji, 
mianowicie ugód z bankiem PKO BP, który 
notabene posiada w swoim portfelu naj-
większą ilość kredytów hipotecznych powią-
zanych z kursem franka szwajcarskiego. 
Wyłączenia z programu ugód dotyczą:

• kredytów, które zostały już spłacone,

• kredytów, które zostały wzięte na inne 
cele niż mieszkaniowe,

• kredytobiorców, którzy skorzystali w prze-
szłości z Funduszu Wsparcia Kredytobior-
ców, 

• kredytów, które były w całości wypłacone 
w walucie CHF, 

• kredytów, w których roszczenie jest już 
dochodzone przed sądem. 

ING, BNP Paribas i inni
Ponadto na ten moment analogiczny sposób 
zawierania ugód zapowiada także bank ING, 
wiemy również, że bank BNP Paribas przy-
syła podobne propozycje swoim klientom. 
Pewnie do programu ugód w niedalekiej 
przyszłości dołączy bank Santander, mBank 
czy Pekao, który już zawiązał poziom rezerw 
umożliwiający mu skierowanie i zawarcie 
propozycji ugodowych. 

Bądź przezorny
Warto być jednak przezornym w przypadku 
Banku Millennium, który już zawarł 4000 
takich ugód. Jednakże zwarte w niej warunki 
są dużo mniej korzystne niż te zapropo-
nowane przez KNF w grudniu 2020 roku. 
Ugoda Banku Millennium polega bowiem na 
przewalutowaniu po lepszym kursie kwoty, 
która została na dziś do spłaty. A to co klient 
zapłacił dodatkowo, w związku z rosnącym 
kursem franka odchodzi w niepamięć, a za-
płacone odsetki przepadają. 
Wobec powyższego czy naprawdę warto 
w ogóle rozważać ugodę?

Walcz o swoje
Zadziwiające jest to, jak ludzie są zastra-
szeni i zmanipulowani, że nadal nie wierzą 
w możliwość wygranej z dużymi korpora-
cjami. Kwota korzyści przy unieważnianiu 
umowy często jest równa kwocie wynagro-
dzenia za kilka lat ciężkiej pracy. Oczywiście 
można się jej zrzec podpisując ugodę i stra-
cić mnóstwo pieniędzy, ale można też o nią 
zawalczyć! 

„Szokującym jest, że tylko 
10 procent osób z kredytami 
frankowymi zdecydowało 
się na wniesienie powódz-
twa do sądu. Wszak 
pieniądze które otrzymuje 
frankowicz w przypadku 
unieważnienia umowy są 
zasłużoną rekompensatą 
za obniżoną jakość życia 
i niepewność, która 
towarzyszyła takiej osobie 
przez lata”. 

„Jeżeli wahasz się czy 
podpisać ugodę lub zastan-
awiasz czy masz alternaty-
wne możliwości uwolnienia 
się od kredytu walutowego 
albo po prostu chcesz 
przekonać się, jakie możesz 
uzyskać korzyści, kierując 
sprawę do sądu, koniecznie 
weź udział w naszym webi-
narium.
W trakcie godzinnego 
spotkania online nasz ek-
spert finansowy Krzysztof 
Szymański obnaży całą 
logikę zawierania ugód, 
pokaże ukryte korzyści, 
które uzyska bank i pod-
powie, dlaczego droga 
sądowa w obecnej chwili 
wciąż stanowi dla frankow-
iczów najbardziej korzystną 
ścieżkę walki”. 

Już teraz wejdź w link 
lextio.pl/webinar a nasi 
specjaliści pomogą Ci 
podjąć najlepszą dla Cie-
bie decyzję!
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TeksT: Ryszard Biskup

Stawiam orzechy przeciw dolarom, że 
nikt, absolutnie nikt nie potrafi wy-
mienić poprawnej i  kompletnej liczby 

drużyn, które przez blisko sto lat (tak!) ekscy-
towały kibiców i rozpalały do białej gorączki 
miłośników piłki nożnej. 
Pierwszym klubem w  mieście był – to wia-
domo bez pudła – założony jeszcze przed 
pierwszą wojną światową – wojskowy klub 
sportowy, drugim utworzony w  latach dwu-
dziestych przez sztubaków zespół „Lechia”. W 
archiwum, z trudem bo z trudem, ale znaleźć 
można informację, że obie ekipy spotkały się 
na urządzonym 18 czerwca 1923 roku przy 

Czystej (dzisiaj to ulica Paderewskiego) me-
czu. WKS dominował zdecydowanie, bo woj-
skowi pokonali uczniów 7:0. Piłka nożna tak 
się spodobała w  Kielcach, że dowódcy obu 
jednostek, jakie wówczas istniały – 4 pułku 
piechoty i  2 pułku artylerii (mówiąc zrozu-
miale dla współczesnych mieszkańców języ-
kiem z  Bukówki i  ze Stadionu) zdecydowali 
o  budowie pełnowymiarowego boiska, poza 
miastem co prawda, ale za to blisko koszar, 
w lesie. Dzisiaj jest w tym miejscu obiekt, na 
którym trenują i rozgrywają swoje spotkania 
zawodnicy rezerw „Korony”, bo to obiekt przy 
ulicy Wojciecha Szczepaniaka. 

Na pierwszym kieleckim stadionie, położo-
nym prawie w centrum, bo zaraz za Silnicą, 
a  przed torami kolejowym, kopali w  naj-
lepsze gałę chłopcy z  „Lechii”, Harcerskiego 
Klubu Sportowego, „Sokoła”, dwóch klubów 
robotniczych zawiązanych przy najwięk-
szych kieleckich zakładach przemysło-
wych: „Granatu” (dzisiaj to Fabryka Łożysk 
Tocznych „Iskra”) i  „Ludwikowa” (fabryki 
przekształconej po wojnie w  SHL), „Tęczy” 
wspieranej przez „Społem” albo „Kolejowca”, 
założonego na węźle PKP. Na boisku „Sokoła” 
toczyły się też zażarte pojedynki drużyn ży-
dowskich, których w Kielcach nie brakowało: 

Nie bez kozery miasto szczyci się obiektem sportowym przy ulicy Ściegiennego. 
W końcu kompleks, na którym swoje mecze rozgrywają dzisiaj piłkarze Korony Kielce 
uchodził – był taki, wcale nie odległy czas – za najnowocześniejszy obiekt tego typu, nie 
tylko w mieście i regionie, ale w całym kraju. Zanim jednak na jego murawie pojawili 
się zawodnicy z Kielc, w mieście były kluby sportowe i stadiony, dzisiaj kompletnie 
zapomniane. 

Kieleckie stadiony

W SPRZEDAŻY        W SPRZEDAŻY        W SPRZEDAŻY        W SPRZEDAŻY

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.
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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

„Macabi”, „Hapoel”, „Hercja”, „Gloria”, „Gwiaz-
da” czy „Barkochba”. 
Ligi wtedy nie było, piłkarze spotykali się na 
tak zwanych meczach towarzyskich z druży-
nami z Krakowa, Warszawy, Gdyni, Częstocho-
wy, Zawiercia, Sosnowca. Poziom kieleckich 
piłkarzy był – mówiąc oględnie – nie najwyż-
szych lotów, zawodnicy mobilizowali się na 
jeden, dwa, góra trzy mecze, o  systematycz-
nych treningach, taktyce nikt raczej wtedy 
nie słyszał. Liczyło się tylko to, by wybiec na 
murawę, pobiegać i wpakować do siatki o jed-
ną piłkę więcej niż przeciwnik. Wszyscy za-
wodnicy grali w  ataku i  wszyscy w  obronie, 
bramkarzem nikt nie chciał być, bo wiadomo, 
że między słupkami stawał zawsze najwięk-
szy patałach. Drużyn nie brakowało, zawod-
nicy zakładali kupione za własne pieniądze 
koszulki, uszyte przez matki i żony spodenki. 
Sznurowaną rzemieniem futbolówkę kopano 
zwykłymi butami, pepegami, o  piłkarskich 
korkach nikt nie słyszał. Na obydwóch kielec-
kich boiskach (tym w lesie i tym w centrum) 
kilkuset widzów dopingowało swoich ulu-
bieńców z  „Sokoła”, „Zrywu”, zawiązanych ad 
hoc ekip z Herbów, Podwalnej, Nowego Świa-
ta, AKS-u czy Harcerskiego Klubu Sportowego. 
Trzeci, reprezentacyjny stadion w  Kielcach 
wybudowano dopiero w latach trzydziestych, 
na błoniu za szykownym, marmurowym 
pałacem WF i  PW przy projektowanej z  mo-
carstwowym rozmachem ulicy Legionów. Bo-
iskiem zarządzało – bo jak inaczej – oczywiście 
wojsko, a  swoje mecze rozgrywali zawodnicy 
„Strzelca”. Na tym stadionie, już po wojnie, 
w 1946 roku, reprezentacja Kielc rozegrała trzy 
międzynarodowe mecze, obserwowane przez 

prawie tysiąc widzów. Piłkarze z „Tęczy”, „Par-
tyzanta” i „Szturmowca” dali w kuchnię ekipom 
sowieckich sołdatów. Bojcy z Armii Czerwonej 
przegrali z  kielczanami najpierw 3:0, za ty-
dzień „Partyzant” wygrał 3:2 z „Gwardiejcem”, 
a w następnym miesiącu „Tęcza” rozgromiła 7:0 
ekipę o wdzięcznej nazwie „Artilerist”. 
„Tęcza”, która grała na tym stadionie swój 
sen o  sławie, śniła w 1947 roku, gdy na tym 
samym stadionie w rozgrywkach eliminacyj-
nych do pierwszej wygrała 2:1 z późniejszym 
mistrzem Polski, poznańską „Wartą”, co było 
wydarzeniem sensacyjnym, komentowanym 
i  wspominanym przez kieleckich kibiców 
przez długie, długie, długie lata. Do ligi nie 
awansowała, z  czasem straciła zawodników, 
znaczenie i przepadła raz na zawsze. 
Co innego „Partyzant”, który w  nowej rze-
czywistości z  dnia na dzień przekształcił się 
w „Gwardię”, bowiem przyszły takie czasy, że 
wszystkie drużyny w  Polsce podporządko-
wano zrzeszeniom. Po boiskach biegali przez 
kilka lat „górnicy”, „stalowcy”,”budowlani”, 
„gwardie”, „spójnie”, „unie”. Kielczanie na kil-
ka sezonów zameldowali się w  centralnych 
rozgrywkach II ligi, ale szybciej niż awanso-
wali, zostali zdegradowani. W lidze okręgo-
wej rywalizowały – ze zmiennym szczęściem 
– trzy kieleckie ekipy: „Gwardia” (która z cza-
sem przyjęła wyłonioną w konkursie dla kibi-
ców nazwę „Błękitni”), SHL i „Iskra”. 

Boisk piłkarskich było wówczas trzy: przy 
Marchlewskiego, na Koniewa i przy Mielczar-
skiego, za torami kolejowymi. Do tradycji woj-
skowych nawiązali pułkownicy z  jednostki 
na Stadionie, którzy powołali czwarty klub 
– „Stadion”. Z pozyskaniem zawodników pro-
blemów nie było, bo przecież w czasach, gdy 
zasadnicza służba wojskowa była obowiąz-
kowa w  kamasze obuwano chłopaków, któ-
rzy w cywilu kopali piłkę w klubach w całej 
Polsce. Poziom sportowy, jaki reprezentowała 
ekipa z kieleckich koszar był na tyle wysoki, 
że nowa ekipa bez problemów zgłoszona zo-
stała do ligi okręgowej. Swoje mecze szere-
gowcy i  kaprale ze Stadionu rozgrywali na 
leśnym boisku. W cieniu wielkiej piłki pałęta-
ły się inne, zdecydowanie mniej znaczące (co 
wcale nie wyklucza, że nie posiadające kibi-
ców gotowych oddać życie za swoich pupilów) 
ekipy z przedmieść: białogońska „Polonia” (ze 
stadionem za fabryką pomp”, „Orlęta” z  Dą-
browy, „LSZ „Płomień” z  Niewachlowa (z  bo-
iskiem przy ulicy Piekoszowskiej) i „Atest” (z 
placem do gry na Herbach). 
Własnego boiska nie miała nigdy występują-
ca w  najniższej B-klasie rozgrywek „Lechia” 
z  Baranówka. Z drużynami z  Sędziszowa, 
Piasków, Wiślicy albo Szydłowa grali ci, któ-
rych akurat odszukał w niedzielę i przywiózł 
prywatnym „żukiem” na boczne, treningowe 
boisko „Błękitnych”, sam prezes klubu.
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TeksT: Jarosław Machnicki

Na wystawie rolniczo-przemysłowej 
w  Kielcach (22 i  23 sierpnia 1898 r.), 
fotograf z  ul. Dużej Stanisław Racha-

lewski, który jak już wiemy z łam „2 tygodni-
ka kieleckiego” odkupił zakład w  Kielcach 
od Bronisława Wilkoszewskiego w  1888 r., 
otrzymał brązowy medal z wizerunkiem cara 
Mikołaja II. Wilkoszewski w tych dniach wraz 
z Towarzystwem Śpiewaczym „Lutnia” z Łodzi 
– gdzie jego żona była solistką (Wilkoszewscy 
w 1884 r. zawarli związek małżeński w kielec-
kiej Katedrze) – przybył do Kielc na koncert 
w  Teatrze Ludwika. W  numerze 168 „Gońca 
Łódzkiego” z 1898 r. zamieszczono ciekawą re-
lację ukazującą i opisującą Kielce w końcu XIX 
w. w artykule pt. „Lutniści w Kielcach”.
Lutniści przybyli do miasta, pociągiem 
o  godz. 8.30 rano. Na dworcu powitała ich 

delegacja ochotniczej straży ogniowej. Mimo 
wczesnej pory przybysze zwrócili uwagę na

„(…) ruch wielki, który sprawiali głównie osobni-
ki o twarzach ogorzałych, pieszo lub pojazdami. 
Niejednokrotnie przemknął przed nami w barw-
nym stroju krakowiak, radując serce, gdyż wielu 
z  nas ubiór ten znało tylko ze sceny. Wszelako 
srebrzyste i  złociste kierezye, brzęczące pasy 
i  czerwone rogatywki widzieliśmy przeważnie 
na kozłach powozów i  bryczek., nader rzadko 
spotykając to wszystko u  przechodniów. Dowie-
dzieliśmy się ze smutkiem, że lud w okolicy Kielc 
zrzuca strój sobie właściwy, przekładając nad 
tradycyjny krakowski – ubiór według mody fran-
cuskiej skrojony. Ziemiaństwo jedynie stara się 
ów piękny strój zachować, obowiązując furma-
nów swoich do noszenia go stale(…)”.

Goście zostali zakwaterowani w lokalu szkol-
nym przy ulicy Leonarda 

„z którego usunięto ławki, katedry i tablice, a na-
tomiast zastawiono go stołami, umywalniami, 
pościelą walizkami itd. Herbata, wódka i przeką-
ska czekały już na nas, to też po nocy nieprze-
spanej, jaką spędziliśmy w  podróży, wszystkie 
prowianty zniknęły szybko. O  wypoczynku nikt 
nie myślał, wszyscy, posiliwszy się, zapragnęli-
śmy zwiedzić miasto(…) Na wystawie spotykali-
śmy głównie przedstawicieli ziemiaństwa, które, 
zjechawszy licznie, od rana do wieczora spędzało 
czas na spacerach wśród pawilonów w cienistym 
parku kieleckim”. 

Po zwiedzeniu wystawy Lutniści udali się 
do Hotelu Polskiego na znacznie opóźniony 

Lutniści w KieLcach

Pawilony wystawiennicze w Parku miejskim. Fo
t. 
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Jarosław Machnicki
historyk, regionalista, były dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

obiad. Później

„kawa czarna w  cukierni Viewiegera w  Rynku 
i hajże na Karczówkę!”, gdzie obejrzeli „mury, ko-
rytarze klasztorne i  świątynię, która wnętrzem 
swoim przypomina kościół Kamedułów na Bie-
lanach pod Warszawą. Zarówno świątynia, jak 
wszystkie zabudowania utrzymane są w dobrym 
stanie, a tysiące nazwisk, na murach przez zwie-
dzających wyryte, budzą niejedno wspomnienie. 
Widok z Karczówki przepiękny: u stóp klasztoru 
las sosnowy ciągnie się długim pasmem z jednej 
strony, a z drugiej wije się szosa, ocieniona ale-
jom ku Kielcom, które jak na dłoni widać tonące 
w  ogrodach i  różowiejące dachami z  czerwonej 
blachy. Wieżyce świątyń rysują się na tle wzgórz 
i  pagórków. Ztąd widać górę świętej Katarzyny 
i wierzchołek świętokrzyski, ale z powodu mgły 
dostrzec tylko mogliśmy ciemne, duże plamy 
trójkątne. Urocza miejscowość, poezya natury, 
odwieczne mury nie mogły nas usposobić do cze-
go innego, jak do marzeń, które zakończyliśmy 
pieśnią „Hej te góry”, a była ona treścią całkiem 
odpowiednia do chwili(…)”.

Następnego dnia rano (23 sierpnia 1898 r.) 
„Lutniści” udali się do kościoła św. Wojciecha 

„gdzie na chórze podczas uroczystej wotywy 
zanosili pienia do Pana Zastępów. Solo śpiewa-
ła p. Wilkoszewska i  p. Dworzaczek. Z  kościoła 
udaliśmy się za przewodnikami na rynek, gdzie 
wsiadłszy do tuzina dorożek, podążyliśmy corso 
do kieleckiej fabryki wyrobów marmurowych. 
Obejrzawszy fabrykacyę płyt, szlifiernie mar-
murów, udaliśmy się na b. zamek biskupi, obok 
katedry(…) Ztamtąd udaliśmy się w  dorożkach 
do Kadzielni, jednego z większych wapienników 
w gub. Kieleckiej, po którego zwiedzeniu podąży-
liśmy do Białogonu, o  sześć wiorst oddalonego 
id miasta. Tu oglądaliśmy rządowy zakład od-
lewów żelaznych, poruszany motorem wodnym; 
miejscowość bardzo ładna, ze względu na poło-
żenie obok prześlicznej grupy pagórków”. 

Potem po szybkim obiedzie na terenie wysta-
wowym 

„barszcz, pieczyste, kurczęta, kuropatwy i  roz-
maite specyały, obficie roznoszone, zakrapiając 
wybornem piwem i doskonałem winem” 
o godzinie 19.00 artyści zameldowali się w „Te-
atrze Ludwika” i przygotowywali do występu.

„Rozpoczął się koncert. „Lutnia” po odśpiewa-
niu trzech pierwszych numerów zdobyła sobie 
sympatyę całej sali, oklaski zmusiły do nadpro-
gramowych dodatków. Nie starczyło dwunastu 
numerów, trzeba było dorzucić jeszcze kilkana-
ście, a gdyby nie to, że lutniści musieli odjechać 
o godz. 10 i pół wieczorem, koncert przedłużyłby 
się znacznie. Po odśpiewaniu „Barkaroli” spotka-
ła dyrektora „Lutni” p. Dworzaczka owacya: wy-
wołano go kilkakrotnie jako autora, a „Lutni” do-
ręczono lirę z szarfami, prawdziwy majstersztyk 
sztuki ogrodniczej. Owacyjnie też dziękowano 
za współudział w  koncercie dwom łodziankom: 
pani Wilkoszewskiej (śpiew) i  pani Robowskiej 
(fortepian). Obu doręczono po pięknym bukie-
cie”. 

Około godziny 22.00 goście zameldowali się 
na kieleckim dworcu, gdzie 

„pierzchły wszystkie piękne wrażenia” z powodu 
ogromnego ścisku, tumultu – „prawdziwy chaos 
wśród pasażerów, oczekujących na pociąg i dobi-
jających się do kasy po bilety. Kto miał powrotny, 
mógł mieć nadzieję, że pojedzie, ale kto takiego 
biletu nie miał, kasa nie chciała sprzedawać. 
Więc pisk, hałas, awantury na podkładzie bez-
ładu nosiło charakter jakiegoś przedpiekła, któ-
re zmieniło się w prawdziwe piekło, gdy pociąg 
nadjechał. Wagony były już pełne, a tu parę ty-
sięcy pasażerów oczekuje na miejsca, dobija się 
o nie, pcha się, depcze, tratuje – słowem Sodoma 
i Gomora”. 

Zawiadowca krył się przed pasażerami a kon-
duktorzy stali bezradni. Kiedy przyczepiono 
dodatkowy wagon 

„cała nawałnica głów potoczyła się w  kierunku 
zbawczego wagonu. Wepchnięci siłą we drzwi 
wagonu, znaleźliśmy się wewnątrz stłoczeni, 
a  przekonaliśmy się, że jesteśmy w  wagonie 
aresztanckim. Co było robić? Wyjść nie podobna, 
nawet wołać nie można, bo głos ginie w tumulcie, 
wreszcie trzeci dzwonek, świst i  pociąg ruszył! 
Jechaliśmy, jak śledzie w  beczce do Skarżyska, 
gdzie zaznaczywszy swoje niezadowolenie z tego 
rodzaju lokomocyi w  księdze zażaleń, wsiedli-
śmy do pociągu na odnodze koluszkowskiej. Za-
wiadowca w Skarżysku dodał nam wagon, dzięki 
czemu rozmieściliśmy się choć niewygodnie, ale 
jako tako”.

Medal – Pamiątka z Wystawy Rolniczo-
Przemysłowej w Kielcach z 1898 r. 

Winieta z Zakładu Fotograficznego Stanisława 
Rachalewskiego z umieszczonym medalem 
zdobytym na Wystawie Rolniczo-Przemysłowej.
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Warto wybrać się  do Teatru im. Stefana Żeromskiego na tę sztukę nie tylko ze względu 
na świetną reżyserię i znakomite kreacje aktorskie, ale także po to, żeby sobie 
przypomnieć – jak wyglądały niegdyś prawdziwe zarazy.

TeksT: Krzysztof Sowiński

„Zaraza” sztuka Neil Bartletta (bry-
tyjskiego dramaturga, specjalisty 
od „tożsamości i języka mniejszości 

seksualnych”), w reżyserii znanej już w Kiel-
cach (wyreżyserowała na scenie „Żerom-
skiego” „prawie równo”), Uny Thorleifsdottir 
odwołuje się do „Dżumy” (1947) powieści Al-
berta Camusa. W tym znanym niegdyś tekście 
pisarz pokazuje rozwój epidemii w Oranie, we 
francuskiej Algierii w latach 40. XX wieku. 
Albert Camus był „wielkim humanistą” – to 
fakt, ale także faktem jest, że przez długie lata 
naiwnie komunizował. Nie tylko on. Postawa 
piewców komunizmu była powszechna dla 

intelektualistów francuskich tamtej epoki. 
„Zarazili” swoimi utopiami kilka pokoleń lu-
dzi. Niestety. Dokonali „marszu przez instytu-
cje” i teraz rządzą także „zachodnim” światem. 
Stawiam złoto przeciwko pieniądzowi dłużne-
mu, że bez tych właśnie „przywódców”, naszej 
21 wiecznej „pandemii” nie byłoby wcale.
I jeszcze coś w  kontekście „polskim”, wspo-
mnijmy, że „po angielskim wydaniu „Innego 
Świata” (wstrząsającym tekście, pokazującym 
prawdziwe oblicze komunizmu) Herlinga-Gru-
dzińskiego z  przedmową Bertranda Russela 
w 1951 r., do paryskiego wydawnictwa Galli-
mard został wysłany maszynopis powieści, 

który trafił w ręce Alberta Camus, pracującego 
w tamtym czasie w wydawnictwie jako lektor. 
Książka została przez wydawnictwo odrzu-
cona. Jak podkreśla córka pisarza, Catherine 
Camus w rozmowie z Piotrem Kieżunem, stało 
się to jednak za sprawą André Malraux, a nie 
Alberta Camus, który twórczość polskiego pi-
sarza uważał sobie za bliską oraz sprzeciwiał 
się niewydaniu francuskiego przekładu” („Kul-
tura Liberalna”, 24 lipca 2018). Słowem działali 
wg zalecenia Hegla – „Jeśli teoria nie zgadza 
się z faktami, tym gorzej dla faktów”.
Dopiero agresja Armii Czerwonej na Węgry 
(1956) pozwoliła nobliście (Camus) zobaczyć 

Zaraza… ignorancji
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DR Krzysztof sowińsKi
(ur. w 1961 r. w Kielcach), doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Napisał m.in.: zbiór wierszy Pamięć (1989), poemat Pod prąd (1989), prozę 
narracyjną Nie potrafię się rozstać (1991), zbiór wierszy Świat według mnie i jego (1993), zbiór opowiadań Lekcja języka londyńskiego (2008). Wykonywał wiele zawodów: 
był robotnikiem sezonowym, elektrykiem, nauczycielem, dziennikarzem, specjalistą od PR, kierowcą, trenerem sportów walki. Aktualnie pracuje w Muzeum Narodowym 
w Kielcach, zajmuje się digitalizacją. Zwolennik zdrowego trybu życia.

czym komunizm jest w  istocie. (Więcej w: 
„Gułag w oczach Zachodu” Dariusza Tołczyka 
i „Historia niedokończona. Francuscy intelek-
tualiści 1944-1956” Tony’ego Judta).
Reżyserka „Zarazy” delikatnie, chociaż kil-
kakrotnie wspomina tło społeczne wybuchu 
epidemii – mówi się w  spektaklu o  dzielni-
cach nędzy, o rzekach rynsztoków płynących 
ulicami miasta, głodzie i nierównościach spo-
łecznych. To w takich warunkach pojawia się 
śmiercionośna bakteria yersinia pestis. Bak-
teria, nie wirus!
Warto w końcu to zrozumieć – bez głodu, bru-
du, braku podstawowej opieki medycznej – ja-
kakolwiek epidemia, czy pandemia – NIE JEST 
MOŻLIWA!
Nota bene – nie wiem, czy to jest błąd w tłu-
maczeniu, ale Joanna Kacperek (grająca lekar-
kę Rieux) mówi na scenie o wirusie bakterii! 
Ok. Można to rozumieć jako metaforę zagro-
żenia, ale w  czasie propandemicznej histerii 
rozpętanej przez rząd i  wzmocnionej przez 
media, trzeba to traktować jako znaczące 
przekłamanie, które w zamierzeniu ma budo-
wać fałszywy w istocie związek między tamtą 
„zarazą”, a tą dzisiejszą.
Sztuka zorganizowana w stylu reportażu po-
kazuje kolejne etapy rozwoju „zarazy” i  po-
stawy ludzi nią dotkniętych. Ku swojemu 
zdumieniu, my widzowie, odkrywamy, że 
główna lekarka miasta (w powieści Camusa 
lekarzem był heteroseksualny mężczyzna, 
w  propozycji kieleckiej jest to kobieta gra-
na przez Joannę Kasperek, w  nieheternor-
matywnym związku. To chyba jest właśnie 
wkład w  tę sztukę i  to zagadnienie wspo-
mnianego już Neila Bartletta) zamiast za-

mknąć się w  ośrodku zdrowia i  udzielać 
teleporad za podwójną stawkę ryzykuje swo-
je życie i  jest tam gdzie chorują i  umierają 
jej pacjenci. Chorym ludziom pomaga także 
Tarrou, który zrewidował swoje poglądy i 
uznał, że w  sytuacji zagrożenia nie wystar-
czy uczciwie, jako dziennikarzom przystało, 
opisywać wydarzenia, ale trzeba zrobić coś 
więcej – dać świadectwo człowieczeństwa 
także czynem. (W tej roli Wojciech Niemczyk, 
który wzruszył widzów pokazując tragiczną 
śmierć granego przez siebie bohatera). Zagra-
li także Bartłomiej Cabaj (dziennikarz Ram-
bert), Dawid Żłobiński (Grand, ktoś w rodzaju 
głównie specjalisty od statystyki, podziwiam 
tego aktora jak prawie zawsze) i Andrzej Pla-
ta (Cottard). Cała czwórka szczególnie mi się 
spodobała, kiedy „odegrała” nadzwyczajne 
„zarazowe” posiedzenie rady miejskiej, któ-
ra – znowu jesteśmy zdziwieni – zamiast 
zarządzać strachem obywateli – specjalnie 
bagatelizuje wydarzenie. Dlaczego? Bo prze-
cież zaraza rozwija się głównie w dzielnicach 
biedoty, więc nie ma powodów do nadzwy-
czajnego niepokoju. Nie ma też sposobu na 
zarazę. Sama przyszła, sama nagle się skoń-
czy. To pewne. 
Wielu z nas przeżywa iluzję, że wszyscy pra-
gną całym sercem końca wywołanych wojen, 
czy pandemii. Biegnę ich rozczarować - nie 
wszyscy – osobnika, który chce jej trwania 
brawurowo odegrał Andrzej Plata. Dzięki spe-
kulacji (został zerwany łańcuch dostaw do 
miasta podstawowych artykułów i  rozpoczął 
się w nim także i głód), ta przerażająca figu-
ra nadzwyczajnie się wzbogaciła i to tylko się 
dla takich jak on liczy. Zaufajcie mi – „pande-

miami” i wojnami żywią się gigantyczne kor-
poracje, tak wielkie, że „nie mogą upaść”. 
Na koniec tej propozycji w  „Żeromskim”, le-
karka (odmieniona zwłaszcza w  brzmieniu 
głosowym, które już wielu irytowało – Joan-
na Kasperek-Artman. Wpływ reżyserki, czy 
przypadek?) mówi, że wirus może się pojawić 
w każdej chwili, ukryty w listach i etc. Głów-
nie wypatruje się go niesłusznie z  „prawej 
strony”, zaniedbuje jednak „lewą”. Rzeczy-
wiście. Teraz rozmnożył się najgroźniejszy 
z wirusów – wirus ignorancji! To dzięki naszej 
zbiorowej ignorancji, krok po kroku, plaster 
po plastrze (stalinowska taktyka) – odbie-
ra nam się kolejne, wydawałoby się już na 
wieczność wywalczone, prawa konstytucyj-
ne, w tym prawo do dysponowania swoim 
ciałem! A Australia, czy Kanada stały się dziś 
gigantycznymi więzieniami, wielkimi nowo-
czesnymi, scyfryzowanymi gułagami, które 
nadal czekają na pióro jakiegoś Grudzińskie-
go, który da świadectwo tym wydarzeniom.
Natomiast ci, którzy pilnują, żeby narracja 
o  pandemii nie wygasła, wprowadzają do ję-
zyka nową kategorię – „Dobrowolność to przy-
mus”, obok znanych już z Orwella typu – „Wojna 
to pokój. Wolność to niewola. Ignorancja to siła”.

„Zaraza” jest częścią zakończonego w „Te-
atrze im. Stefana Żeromskiego” – III Mię-
dzynarodowego Festiwalu Teatralnego. 
W tym roku do zobaczenia jeszcze dzisiaj 
(piątek, 19.11, godz. 11.00 i 19.00), jutro  
(sobota, 20.11, godz. 19.00), w niedzielę 
(21.11, godz. 19.00). Ponadto 18 i 19 grud-
nia, godz. 19.00).
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TeksT: Agnieszka Rogalska

Odwiedzając to miejsce, oddajesz się 
w  ręce profesjonalistów dysponują-
cych nowoczesnym sprzętem i  naj-

nowszymi produktami na rynku. Mowa 
o  salonie firmowym SEIKO, działającym 
w ramach Klank Optyk. – U nas ostrość wi-
dzenia nabiera nowego znaczenia – zazna-
cza właściciel salonu, Tomasz Klank. 
Seiko to światowy lider produkcji wysokiej 
klasy zegarków oraz biżuterii. Marka na 
arenie międzynarodowej od lat znana jest 
jako symbol precyzji i  najwyższej jakości. 
Jej rozpoznawalność wynika z  nieustannej 
innowacyjności, zaawansowania technolo-
gicznego i  nowoczesnego wzornictwa. I  to 
właśnie takie cechy spowodowały, że od 
momentu powstania marka ma swoich sta-

łych wielbicieli wśród pasjonatów zegarmi-
strzowskiego rzemiosła. 

Lider w branży optycznej
Od lat siedemdziesiątych japoński producent 
ugruntowuje swoją mocną pozycję również 
w  dziedzinie optyki. Jego celem było i  jest 
zapewnienie niezwykłego komfortu ludziom 
posiadającym korekcję wzroku. 

Jakość, estetyka, komfort
Obecnie soczewki okularowe SEIKO to 
nieliczny produkt klasy premium na 
świecie. Przeznaczone są dla osób cenią-
cych wysoką jakość, estetykę i  niezwy-
kły komfort użytkowania. Najważniejszą  
i wyróżniającą je cechą, oprócz wspomnianej 

precyzji i wytrzymałości, jest ich wyjątkowa 
lekkość. Są jednymi z najcieńszych soczewek 
dostępnych na rynku, a ich walory estetycz-
ne są widoczne nawet przy bardzo wysokich 
wartościach korekcyjnych. 

Elegancja, styl, moda
W portfolio marki znajdziemy pełną gamę 
produktów, które są odpowiedzią na wciąż 
zmieniające się potrzeby wzrokowe pacjen-
tów. Przez sferyczne i  asferyczne soczewki 
jednoogniskowe, soczewki biurowe (oferują-
ce klarowne widzenie w bliskich i pośrednich 
obszarach), relaksacyjne – wspomagające 
akomodację, do soczewek progresywnych, 
zapewniających idealne widzenie na wszyst-
kie odległości.

„Ktoś mógłby powiedzieć, że to tylko kawałek szkła, nawet nie zdając sobie sprawy z tego,  
w jak dużym jest błędzie. To lata pracy i doświadczeń, dzięki którym soczewki marki SEIKO  
to teraz innowacja, najnowsza technologia oraz wspaniała estetyka! Moim zdaniem to idealne 
rozwiązanie dla wymagających klientów”. 

Tomasz Klank, właściciel salonów KlankOptyk

Precyzja  
to kwestia charakteru
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Salon firmowy SEIKO
Kielce al. J. Popiełuszki 56  

(naprzeciw Castoramy)
tel. 41 367 27 01

www.optyk-klank.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek: 

10.00 – 18.00
Sobota: 

10.00 – 14.00

Projektanci SEIKO dbają o  to, aby ich pro-
dukty były eleganckie, stylowe i  modne. 
Dzięki temu każda osoba może podkreślić 
swój indywidualny styl. Soczewki okularo-
we Seiko zostały zaprojektowane tak, aby 
idealnie współgrać z  potrzebami klienta, 
stylem życia i  oprawkami. Dzięki temu nie 
tylko zapewniają perfekcyjne widzenie, 
ale dopełniają również Twój wygląd, łącząc 
niezrównaną estetykę z  optyczną doskona-
łością.

Najnowocześniejszy sprzęt 
Jeżeli chcielibyście Państwo doświadczyć 
i  wejść do świata precyzyjnego widzenia, 
nadarza się ku temu wspaniała okazja, po-
nieważ przy al. Popiełuszki 56 w  Kielcach 
(naprzeciwko Castoramy) znajduje się je-
dyny w  województwie i  jeden z  niewielu 

w  Polsce autoryzowany salon japońskiej 
marki. Do dyspozycji klientów salonu jest 
najnowocześniejsza aparatura diagno-
styczna, na której badania przeprowadzane 
są przez profesjonalny zespół doświadczo-
nych lekarzy okulistów, optometrystów 
i  specjalistów refrakcji. Odwiedzając salon 
Klank Optyk, możemy liczyć na fachowy 
dobór korekcji, prawidłową ocenę widzenia 
obuocznego, jak też sprawność akomodacji, 
konwergencję oraz widzenie przestrzenne. 
Specjaliści dokonają również oceny stanu 
przedniego odcinka oka i  funkcji siatków-
ki, a  u osób z  grupy ryzyka skontrolują 
ciśnienie w gałce ocznej. W razie potrzeby 
do dyspozycji klienta jest przeprowadze-
nie i  nadzór ćwiczeń układu wzrokowego 
w  celu przywrócenia fizjologicznej spraw-
ności.

Komfort widzenia
Dobry wzrok nie jest nam dany na zawsze. 
Właśnie dlatego należy dbać o  to, aby na-
sze oczy wciąż pracowały na optymalnym 
poziomie. Pierwszym krokiem jest wybór 
odpowiednich soczewek korekcyjnych lub 
ochronnych. Regularne wizyty u specjalisty 
ochrony wzroku mogą pomóc w utrzymaniu 
dobrego i komfortowego widzenia.– Nie bo-
imy się niełatwych przypadków – zaznacza 
właściciel salonów, Tomasz Klank. – Na co 
dzień radzimy sobie także z  trudną korek-
cją rozwiązując także nietypowe problemy 
wzrokowe – dodaje. 
Podsumowując. W salonie Klank Optyk przy 
al. Popiełuszki 56 w  Kielcach oddajemy się 
w  ręce profesjonalistów, którzy z  całą pew-
nością poprawią nasz komfort widzenia.



Delikatesy Wehikuł Smaku

22 NR 17 (64)/2021

Najlepsze sery z  Francji, Hiszpanii, 
Szwajcarii, Włoch i  innych europej-
skich krajów, jeden z  największych 

przysmaków francuskiej kuchni Foie gras, 
czyli strasburski pasztet z  gęsich wątróbek, 
prawdziwy kawior, trufle, ogromny wybór 
makaronów, przecierów i  passat pomidoro-
wych, nie tylko z  Włoch. Słodycze z  Belgii, 

Światowe smaki  
i regionalne specjały
TeksT: Agnieszka Rogalska

Włoch, ale również nasze polskie, niespoty-
kane w innych sklepach. Ogromny wybór 
win z  całego świata oraz mocnych alkoholi, 
własnej produkcji potrawy najwyższej jako-
ści pod marką Wehikuł Smaku Garmażenie, 
mięsa i  wędliny firmy Kamiński, długo doj-
rzewające wędliny z  importu, słynne wło-
skie Prosciutta oraz hiszpańskie Serrano, 

a  także wędliny wieprzowe ze szlachetnej 
węgierskiej Mangalicy. Ponadto niespotyka-
ny nigdzie indziej wybór oryginalnych napoi 
bezalkoholowych, naturalna angielska Cola 
Fentimans, woda Borjomi, polska alkaliczna 
woda Java – te marki trudno znaleźć w innych 
sklepach w naszym mieście. Nie sposób wy-
mienić wszystkiego. 

Kielce, Osiedle Barwinek

ul. Starowapiennikowa 39D
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Czynne: 
Poniedziałek - Czwartek: 8.00-19.00, 

Piątek: 8.00-19.30, 
Sobota: 7.30-16.30.

Gdzie to wszystko znajdziemy? W jedynych 
w  Kielcach, prawdziwych delikatesach Wehi-
kuł Smaku, znajdujących się na kieleckim Bar-
winku przy ulicy Starowapiennikowej. To tu, 
i tylko tu, światowe smaki łączą się z regional-
nymi specjałami oraz tymi własnej produkcji.

– Na świętokrzyskim rynku jesteśmy już 
pięć lat. Towar sprowadzamy z  zagrani-
cy, jak również od polskich, także święto-
krzyskich producentów branży spożyw-
czej. Postawiłem na stale poszerzające się 
oczekiwania Klientów, którzy podróżują po 
świecie i  chcą jego najlepsze smaki mieć 
na wyciągnięcie ręki. Świat nie ma już dla 
mieszkańców Kielc i  regionu świętokrzy-
skiego tajemnic – mówi Mariusz Kamiński, 
właściciel delikatesów.

tel. 733 930 830

Warto wspomnieć, że Delikatesy Wehikuł 
Smaku słyną już w  Kielcach z  wypiekanego 
na miejscu całkowicie naturalnego pieczywa, 
a gama produktów stale się poszerza.

– W kuchni przygotowujemy ciasto na 
naturalnych zakwasach, by później, już 
w  sklepie, upiec pyszny chleb, swym aro-
matem i smakiem przenoszący nas w dzie-
ciństwo.

Delikatesy Wehikuł Smaku, to także wspo-
mniana wyżej marka „Garmażenie”, czyli 
gotowe dania, przygotowywane na bieżąco, 
każdego dnia. Dzięki temu są zawsze świeże, 
a  ich oferta jest imponująca. Gruzińskie pie-
rogi Chinkali, nasze tradycyjne – z  mięsem 
i kapustą, ruskie, z grzybami oraz szpinakiem 

i prawdziwą grecką fetą, naleśniki – na słodko 
z kremowym serem i malinami, bądź wytraw-
ne, ze szpinakiem. Zupy – krem z pomidorów 
lub tajska Tom Yum, krem z dyni, węgierskie 
leczo. Ponadto barszcz czerwony i nieodzow-
ne uszka. W ofercie znajdziemy także lasagne, 
paszteciki, krokiety, sałatki, makarony i dese-
ry. Tu jest po prostu pysznie!

– „Garmażenie” ma do zaoferowania wie-
le. To dania smaczne, świeże, oparte na 
składnikach najwyższej jakości. Serdecz-
nie zapraszam – zachęca właściciel deli-
katesów.

 Redakcja „2 tygodnika kieleckiego” specjałów 
z Delikatesów Wehikuł Smaku próbowała  już 
niejeden raz i z czystym sumieniem poleca!
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polecamy

Gęś chmielnicka

Składniki:
4–5 kg sprawionej gęsi, 
2 główki czosnku, 
majeranek, 
sól do smaku.

Przygotowanie:
Sprawioną gęś włożyć na ok. 6 godz. do 
słabej solanki. Następnie przełożyć ją 
do mocnej solanki, w której powinna się 
moczyć jeszcze ok. 6–8 godz. Po wyjęciu 
opłukać w zimnej wodzie z nadmiaru 
soli, osuszyć ręcznikiem i natrzeć maje-
rankiem. Następnie gęś obłożyć grubą 
warstwą papki czosnkowej i odstawić 
na ok. 8–10 godz. Po upływie tego czasu 
przełożyć gęś do gęsiarki i piec ok. 40 
minut bez przykrycia w temperaturze 
180°C. 
Następnie przykryć, zmniejszyć tempe-
raturę do 160°C i dusić jeszcze ok. 1–1,5 
godz.

Gęsina jest nie tylko pyszna, ale i zdrowa. 
Oprócz niskiej zawartości tłuszczu mię-
so gęsie zawiera bardzo dużo pełnowar-

tościowego białka (ponad 23%) oraz witamin 
z grupy B oraz kwasy omega 3 i omega 6. 
Bardzo popularna przed wojną gęsina domi-
nowała w żydowskich lokalach. Przysmakiem 
podawanym do pejsachówki były np. gęsie 
skwarki. A gęsi pipek? Mój Boże, ileż smaku 
mieści się w tej przekąsce! Niezależnie od 
tego, czy jest to skórka z gęsiej szyi nadziewa-
na tartymi ziemniakami z cebulą, czy gęsie 
żołądki duszone cebulą i czosnkiem w gęsim 
smalcu. 
W województwie świętokrzyskim mamy dłu-
gie tradycje spożywania tego mięsa, a chmiel-
nicka gęś pieczona wpisana jest nawet na 
listę Tradycyjnych Produktów Regionalnych. 
Przed wojną w Chmielniku działało kilka re-
stauracji polskich i żydowskich, serwujących 
to pyszne mięso, a chmielnicki handel był 

Czas na gęsinę
mocno powiązany z produkcją gęsiego mięsa 
i pierza. 
W Kielcach na gęś po żydowsku warto zaj-
rzeć do Restauracji Parkowa, świetny mają 
tam również gęsi pipek z żołądków. A gdyby 
Państwo zechcieli przygotować chmielnicką 
gęś w domu, to służę przepisem. Ważne, by 
zabezpieczyć dużo czosnku i majeranku, bo 
gęś chmielnicka słynęła z intensywnych aro-
matów. Jak możemy przeczytać na stronach  
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

„Skórka rumiana, brunatno – złocista, lśniąca, 
jednakowa na całej powierzchni tuszki. Mięso 
pod skórką ładnie wybarwione, jasnobrązowe, 
jednolite (nie ma miejsc jaśniejszych i ciemniej-
szych). Konsystencja ścisła, mięso miękkie, łatwo 
poddające się porcjowaniu, kruche i soczyste. 
Skórka dająca się kroić. Smak z wyraźną nutą 
czosnku i soli, charakterystyczny dla pieczonego 
drobiu. Zapach intensywnie czosnkowy”. 
Skoro wiemy już wszystko, to do dzieła!

TeksT: Michał Skoczek

Chmielnicka gęś pieczona – produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych  
w dniu 2010-07-26 w kategorii Produkty mięsne w woj. świętokrzyskim.

Wygląd:
Gęś pieczona w całości z odciętą szyją.

Kształt:
Kształt podłużny, typowy dla tuszki gęsi.

Rozmiar:
Wielkość gęsi przed upieczeniem, po uboju i oczyszczeniu ok. 5 kg, długość tuszki bez szyi 

ok. 45 cm. Po upieczeniu masa zmniejsza się do ok. 2,5 kg.

Barwa:
Skórka rumiana, brunatno – złocista, lśniąca, jednakowa na całej powierzchni tuszki.  

Mięso pod skórką ładnie wybarwione, jasnobrązowe, jednolite (nie ma miejsc jaśniejszych 
i ciemniejszych).

Konsystencja:
Konsystencja ścisła, mięso miękkie, łatwo poddające się porcjowaniu, kruche i soczyste. 

Skórka dająca się kroić.

Smak:
Smak z wyraźną nutą czosnku i soli, charakterystyczny dla pieczonego drobiu.  

Zapach intensywnie czosnkowy.

Tradycja:
(…) Chmielnik od dawien dawna kojarzył się z pyszną gęsiną, którą przed wojną serwowało 
kilka jadłodajni. W polskich i żydowskich restauracjach pojawiła się gęś pieczona, która była 
rarytasem w ówczesnym czasie. Przygotowanie gęsi wymagało znajomości odpowiedniej 
receptury i sposobu pieczenia. Restauracje chmielnickie słynęły w całym województwie 
i w okolicy z serwowania tego dania (…).

Źródło: www.gov.pl/web/rolnictwo/chmielnicka-ges-pieczona
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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

RaFaŁ Vel ROOFie
W życiu Rafałowi nie wyszło. To już 
jego drugi raz w schronisku. Przez 
3 lata zaznawał szczęścia – miał 
dom, rodzinę, niestety los znów 
z  niego zakpił. Nie dane było mu 
cieszyć się spokojem i własnym do-
mem. 
Rafał to taki wspaniały psiak, mimo 
złych doświadczeń i drugiej utraty 
domu jest nadal pogodny i kochany. 
Bardzo lubi kontakt z człowiekiem, 
uwielbia spacery. Akceptuje inne 
psy. Niestety ma już początkowe 
problemy ze wzrokiem. 
Wciąż spogląda z nadzieją, na każ-
dego człowieka, który pojawi się 
w schronisku. Może to Ty zakoń-
czysz jego tułaczkę, może Ty przy-
sięgniesz mu, że będzie na zawsze 
bezpieczny, kochany i że nigdy już 
nic złego go nie spotka? 
Data urodzenia: ~ 10.2015 
Waga: 22kg

SYRiUSZ
To mały psiak znaleziony na ul. Bo-
haterów Warszawy. Od samego 
początku miał problemy zdrowot-
ne. Kasłał, miał choroby odklesz-
czowe, był straszliwie zaniedbany 
– musiał zostać ogolony i poddany 
leczeniu. 
Syriusz to dosyć specyficzny pie-
sek – nie każdego lubi i nie każdemu 
dane będzie go pogłaskać. Potrafi 
mieć swoje humory, ale jak już ob-
darzy Cię swoim łaskawym okiem, 
cieszy się na Twój widok. Nieźle 
chodzi na smyczy. Nadal jest nie-
śmiały i niepewny. W stosunku do 
psów nastawiony jest raczej nega-
tywnie, ale wszystko to może się 
zmienić poza schroniskiem – gdy 
ustąpi mnóstwo bodźców i opadnie 
stres.
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w świecie sportu

Maciej cender
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.

Jak Polska długa i  szeroka, w  środowi-
sku piłkarskim rozgorzała dyskusja na 
temat Matty Cash’a. Czy powinien grać 

w reprezentacji Polski? Czy jest kolejnym far-
bowanym lisem? Co nowego wniesie do pol-
skiego futbolu? Jedni krytykują piłkarza Aston 
Villi, zarzucając mu, że nie dostał powołania 
do reprezentacji Anglii i dlatego przypomniał 
sobie o polskich korzeniach. Że jest kolejnym, 
ufarbowanym na biało czerwono „innostran-
cem”. Zwolennicy zawodnika komplementują 
do granic możliwości jego umiejętności. Za-
pewniają, że jest najlepszym wahadłowym 
w  kadrze. Casus Casha rodzima piłka nożna 
przerabiała już, w znacznie większej objętości, 
dziesięć lat temu, przed, w trakcie, a także po 
ukraińsko – polskich mistrzostwach Europy. 
Wówczas, Sebastian Boenish, Damian Perqis, 
Ludovic Obraniac czy Eugen Polanski zwie-
trzyli szansę pokazania się europejskiej pu-
bliczności. Żaden z nich zawrotnej kariery nie 
zrobił, a  ich przypadki pozostawiły zdecydo-
wanie więcej negatywów niż pozytywów. 
Dziś mamy swoistą powtórkę z  rozrywki. 
Przypadek niby podobny, ale tak naprawdę 
diametralnie inny. Kiedyś na polowanie na 
„farbowane lisy” wybierali się amatorzy. Lu-

dzie mający dobre intencje, ale nie mający 
zielonego pojęcia kogo obserwować, do kogo 
zatelefonować, do których drzwi zapukać. 
Polski scauting za granicą był w  fazie racz-
kowania. Wystarczyła jedna rozmowa z  me-
nadżerem, obejrzenie kasety wideo, czasem 
wystawna kolacja i  droga do kadry stawała 
się realna. Dzisiejsze realia są diametralnie 
inne. Polski Związek Piłki Nożnej, w całej Eu-
ropie, Ameryce Północnej a  nawet na Anty-
podach ma całą siatkę wywiadowców. Ludzi 
znających się na piłce, pracujących z dziećmi, 
młodzieżą. Takich poszukiwaczy talentów 
z  polskimi korzeniami jest blisko 100, naj-
więcej na Wyspach Brytyjskich. Tak napraw-

MOIM ZDANIEM

„Farbowane lisy”

dę, od ich rekomendacji zależy najwięcej. Na 
podstawie ich sprawozdań, obserwacji wysy-
łane są zaproszenia dla poszczególnych za-
wodników. Podobnie było w  temacie Casha. 
Proceder kwitnie w najlepsze, w różnego au-
toramentu reprezentacjach Polski występuje 
coraz więcej Polaków spoza Polski. I jest to 
normalne. W  dzisiejszym zglobalizowanym 
świecie, gdzie ludzie co rusz przemieszczają 
się z miejsca na miejsce trzeba mieć oczy sze-
roko otwarte. Trzeba być czujnym, bo konku-
rencja nie śpi.
A Cash? Sugeruję, by zamiast potępiać gościa 
w czambuł – trzymać za niego kciuki. W końcu 
Premier League to najlepsza liga świata… •

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





NAJTAŃSZY 
INTERNET STACJONARNY 
BEZ ZOBOWIĄZAŃ!

Zapraszamy do salonów 
w Kielcach: 
ul. Sienkiewicza 19, tel. 790 032 033
ul. Sienkiewicza 66, tel. 790 030 355
ul. Massalskiego 3, tel. 790 030 614
* Opłata abonamentowa uwzględnia rabat 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe i na profilowanie. 
Oferta internetu stacjonarnego dostępna na wybranych obszarach i świadczona jest w technologii HFC. Opłata aktywacyjna wynosi 50 zł. 
Porównanie cen po rabatach na podstawie najniższych opcji taryfowych z umowami na czas nieokreślony dostępnych na stronach internetowych 
multiregionalnych operatorów. Aktualne na 3.11.2021. Szczegóły na www.play.pl lub u Konsultanta.
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