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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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liczBa TyGoDnia

10-11 / spaceRKiem po mieŚcie
„Okruchy zawodowych wspomnień”

– czyli opowieści Ryszarda Biskupa  
o Kielcach sprzed lat.

14 / w Świecie spoRTu
„Reżyser Servaas” – Maciej Cender  

o zarządzaniu klubem Łomża VIVE Kielce.

pRomocJa/ReKlama

1,2,9,11,13,14,15,16

oD ReDaKToRa

8 000 000 Złotych. Tyle 
przeznaczono na 
realizację projektów 

w jubileuszowej, już 10. edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. 4,5 mln 
zł – na projekty inwestycyjne duże, 2 mln zł – na inwestycyjne małe, 1 mln zł – 
na projekty zielone, 0,5 mln zł – na projekty nieinwestycyjne.  
Kielczanie mogą zgłaszać propozycje projektów, które zostaną zrealizowane 
w 2023 roku, do 13 maja 2022 roku.

Weszła w życie nowa Ustawa o obowiązku obrony Ojczyzny. 
Jej celem jest zbudowanie 300-tysiecznej nowoczesnej armii. 
Nowe przepisy zakładają m.in. zwiększenie wydatków na 
obronność do 3 proc. Produktu Krajowego Brutto. Wprowadzają 
też zmiany w razie mobilizacji lub w czasie wojny. 
W ustawie jest sporo zapisów, o których zbyt wiele się nie mówi 
i nie są powszechnie znane. Ot chociażby o tym, że do armii 
będą mogły być powoływane osoby nawet po 60-tce, 
ale jednocześnie do armii w razie wojny NIE będą powołane 
najważniejsze osoby w państwie, posłowie, senatorowie czy 
nawet urzędnicy. Także gminni.
Tak więc kogo wezmą do armii? Obecnie jest tak, że szeregowi 
mogą być mobilizowani do wojska do ukończenia 55. roku 
życia, zaś oficerowie i podoficerowie – do 60 lat. W nowej 
ustawie podwyższono wiek – dla szeregowych do 60 lat, 
a dla pozostałych rezerwistów – do 63 lat. Obowiązek obrony 
będzie dotyczył także kobiet od 18. roku życia (o ile nie są 
w ciąży oraz 6 miesięcy po porodzie i jeśli nie opiekują się 
dziećmi).
A kto nie pójdzie w kamasze? Resort obrony pracuje nad 
wykazem stanowisk zwolnionych od obowiązku pełnienia 
czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji 
i w czasie wojny. Okazuje się, że z tego przywileju będą 
mogły skorzystać tysiące osób. Są to urzędnicy Sejmu, 
Senatu, Kancelarii Prezydenta oraz KPRM, członkowie 
zarządu Narodowego Banku Polskiego, sędziowie Trybunału 
Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, kierownictwo 
Narodowego Funduszu Zdrowia, funkcjonariusze służb 
(m.in. Policji, CBA czy Straży Marszałkowskiej), a nawet 
doradcy ministrów i gminni urzędnicy.
A inne zapisy? Kto z przedsiębiorców dzisiaj wie, że w ustawie
pojawiły się przepisy rozszerzające dotychczasowy katalog
pracowników chronionych przed zwolnieniem z pracy? 
Do listy dopisani zostali: żołnierz powołany do obowiązkowej 
zasadniczej służby wojskowej oraz zasadniczej terytorialnej 
służby wojskowej, a także małżonek żołnierza zasadniczej 
obowiązkowej służby wojskowej. Zwracam uwagę na słowo 
„obowiązkowej”. Z ustawy nie tylko nie wykreślono przepisów 
dotyczących obowiązkowego poboru, ale też dopisano 
nowe. M.in., że obowiązkowa służba zasadnicza może zostać 
przywrócona jednym rozporządzeniem prezydenta. Ale o tym 
innym razem.

Marek Malarz

Jak podaje „Scyzoryk się otwiera – satyryczna strona Kielc” 9 miejskich rajców kupiło 
karnety VIP na mecze Korony po cenie 4 razy niższej niż w oficjalnym cenniku. W ramach 
karnetu mogą też korzystać z suto zastawionego jedzeniem i napojami stołu. 
Zniżkę dla radnych zaproponował, w lutym br. Prezes Korony S.A. Łukasz Jabłoński. 
Wysłał on pismo do Rady Miasta. Zaproponował kieleckim radnym karnety VIP w cenie 
100 złotych. Normalna cena to 408 złotych. Stało się to tuż przed marcową sesją Rady 
Miasta, na której Radni mieli przeznaczyć (i przeznaczyli) kolejne 2,5 mln zł wsparcia dla 
Korony SA.  Ci, którzy kupili tańsze karnety głosowali później za przyznaniem kolejnych 
milionów dla Korony. Są to: Jarosław Karyś – przewodniczący RM, Piotr Kisiel, Marian 
Kubik, Tadeusz Kozior, Wiesław Koza i Marianna Noworycka-Gniatkowska (wszyscy 
z klubu PiS). Anna Kibortt i Joanna Litwin z klubu prezydenckiego Projekt Wspólne 
Kielce, Dariusz Kisiel do niedawna klub PiS.
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Marek Malarz
dziennikarz, przedsiębiorca, właściciel Agencji Dziennikarsko Reklamowej Limap. Twórca i swego czasu 
redaktor naczelny 2 tygodnika kieleckiego. Przed laty pracował, m.in. w Gazecie Wyborczej, Słowie Ludu, 
AGB Metro, Życiu. Współpracował/uje z dużymi kieleckimi i warszawskimi firmami.

Uchwała po kielecku
Kieleccy radni przyjęli uchwałę krajobrazową, która ma 
uregulować zasady umieszczania szyldów i reklam na terenie 
naszego miasta. Przyznają, że… niemal na pewno będzie 
oprotestowana. Są też liczne opinie, że to bubel prawny. 

TeksT: Marek Malarz

Prace nad dokumentem trwały sześć lat! 
To prawdopodobnie najdłużej przy-
gotowywana uchwała w historii Kielc. 

Określa „zasady i warunki sytuowania obiek-
tów małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 
gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być 
wykonane, obowiązujące na obszarze Gmi-
ny Kielce”. Zakłada m.in. podział miasta na 
cztery strefy. W każdej będą obowiązywały 
inne zasady dotyczące szyldów i reklam na 
budynkach, ogrodzeniach i drogach publicz-
nych. Największe obostrzenia mają dotyczyć 
Śródmieścia. Z  kolei strefa, gdzie najwięcej 
jest dozwolone, to obszary koncentracji funk-
cji produkcyjnych, usługowych, handlowych. 
W tym lokalne centra znajdujące się na osie-
dlach. 
Uchwała budzi zastrzeżenia. Stowarzyszenie 
Kieleckie Inwestycje zwraca uwagę, że „patrząc 
na granice poszczególnych stref przedstawio-
nych na mapie, widać absurdy uchwały. Dla 
poszczególnych stref zostały wyodrębnione 
nawet pojedyncze budynki i działki, jak np. 
niektóre osiedlowe pawilony czy wybrane su-
permarkety”. 
Stowarzyszenie zwraca również uwagę na 
inne kwestie. „Porównując dopuszczalne roz-
miary nośników z innymi miastami – tylko 
w Kielcach dopuszczono format aż 48m2. Co 
prawda zaznaczono, że możliwe są tylko przy 
drogach ekspresowych, ale w Kielcach taka 
droga, przy aprobacie miasta, zostanie popro-
wadzona praktycznie przez jego środek, co 
oznacza, że przy ulicy Jesionowej czy Święto-
krzyskiej będą mogły znajdować się ogromne 
billboardy”. 

W opinii stowarzyszenia, Uchwała Krajobra-
zowa w wielu miejscach konserwuje fatalny 
stan przestrzeni publicznej. 
Przepisy zaczną obowiązywać po upływie 
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskie-
go – za około dwa miesiące. Miasto opublikuje 
wtedy specjalny przewodnik dla przedsiębior-
ców. Zgodnie z zapowiedziami władz miasta, 
kolejnym krokiem będzie podjęcie uchwały 
dotyczącej stawek reklamowych i sankcji za 
nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów.

Szkodliwe zapiSy

l Uchwała dopuszcza funkcjonowanie 
reklamowych ekranów ledowych, co jest 
sprzeczne z przepisem art. 43 ust. 1 ustawy 
o drogach publicznych, który określa minimalne 
odległości m.in. tablic reklamowych od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej.
l Uchwała sankcjonuje pozagradzane płotami 
ciągi piesze między blokami (wg uchwały 
te istniejące w dniu jej wejścia w życie nie 
wymagają dostosowania).
l Uchwała daje również legalną furtkę (§ 15 
ust. 5 pkt 9) na stawianie niezgodnych z nią 
banerów reklamowych na okres 1 roku (czyli 
niezgodne z uchwałą banery trzeba będzie 
tylko raz do roku przenosić w inne miejsce).

Co jeSt potrzebne?

– uchwała o ustanowieniu opłaty reklamowej
– uregulowanie kwestii egzekwowania kar 
pieniężnych za nielegalne reklamy (art. 37d 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym), w tym jednoznaczne 
rozstrzygnięcie kwestii reklam i szyldów, 
które są nielegalne nawet na gruncie obecnie 
obowiązujących przepisów (nie zgłoszone 
do nadzoru budowlanego lub niezgodne 
z ustawą o ochronie zabytków), których okres 
przejściowy nie może obowiązywać.
– powołanie zespołu zajmującego się 
egzekwowaniem przepisów (tysiące 
postępowań), który na swoje wynagrodzenia 
bez problemu zapracuje (opłata reklamowa 
i kary pieniężne).

RADNI MÓWIĄ

„Ta uchwała nie jest dobrze przygotowana, 
całość jest nie do końca przemyślana. Nie 
wiem czy jest sens podejmować coś co wiemy, 
że będzie w przyszłości zmieniane”.

Kamil Suchański (BiN), przewodniczący RM 
Kielce w latach 2018-2021.

„Zgadzam się z ideą tej uchwały, która ma na 
celu likwidację reklamozy, ale widzę ogrom 
zagrożeń – kto będzie przeprowadzał kontrolę, 
kto będzie nakładał kary, kto poniesie koszty 
wprowadzenia uchwały?”.

Marcin Stępniewski (PiS).

„Nie jest to uchwała idealna, bo nie da się 
zadowolić wszystkich, ale z pewnością 
jest bardzo potrzebna i cieszę się, że ją 
procedujemy”.

Jarosław Bukowski (PWK).

Za przyjęciem dokumentu opowiedzia-
ło się 19 radnych, dwóch zagłosowało 

przeciwko (Kamil Suchański i Karol Wil-
czyński), dwóch wstrzymało się od głosu 
(Marcin Stępniewski i Joanna Winiarska). 
Głosu nie oddali Maciej Bursztein i Kata-
rzyna Suchańska, którzy byli nieobecni 

na sesji.

Cztery strefy
Strefa „A”

to teren centralny miasta oraz główne 
obszary dziedzictwa kulturowego. 

Strefa „B” 
dotyczy terenów zurbanizowanych lub 
przeznaczonych do urbanizacji, innych 

niż „A”, „C” i „D”. 
Strefa „C” 

to tereny o dominujących funkcjach 
gospodarczych. 

Strefa „D”
skupia się zaś na terenach zielonych. 
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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. 

T o tytuł spektaklu Teatru Żeromskie-
go w Kielcach, który stał się „sławny” 
w całej Polsce. Czy jest to sztuka wy-

bitna? Nie wiem, bo pewne recenzje i  infor-
macje jej dotyczące skutecznie mnie do niej 
zniechęcają. 
Spektakl powstał na podstawie powieści Jac-
ka Dehnela pod tym samym tytułem. I czy-
telnika książka wciąga. Ukazała się w 2019 
roku, powstawała przez 7 lat, i  antycypo-
wała zachowania Polek i  Polaków, rządu 
i opozycji podczas epidemii, która wybuchła 
– co za zbieżność – w  marcu (jak pamięta-
my epidemia COVID-19 także rozpoczęła się 
w marcu). Z tym, że w powieści jest to epide-
mia zombi (antenatów). Oto umarli wstają 
z  grobów, ale tylko w  Polsce, co oczywiście 

Ale z naszymi umarłymi

rodzi różne teorie spiskowe, przypominają-
ce te, z którymi mogliśmy się spotkać przez 
minione lata. 
Akcja utworu rozgrywa się w  krakowskiej 
kamienicy, gdzie ze swoim chłopakiem 
Tomkiem mieszka dziennikarz Kuba. Żyją 
w  związku zbudowanym, pozornie na wzor-
cu patriarchalnym – jeden z  nich pracuje 
(w TVP) i utrzymuje drugiego, który zajmuje 
się domem i  czyni to pod pozorem pisania 
doktoratu. Nie jest to jednak związek mono-
gamiczny. Do Tomka wpada na „papierosa 
i coś więcej” inny gej. Tymczasem Kuba razem 
z  ekipą telewizyjną trafia pewnego dnia na 
cmentarz znajdujący się w  Cikowicach pod 
Bochnią. Stamtąd pochodzą informacje o kra-
dzieżach ciał i napadach na groby. Grobowce 

rozbito od środka.
Z czasem udaje nam się poznać pozostałych 
bohaterów mieszkających w  kamienicy. Ich 
spokojne życie zmienia się, gdy wokół zaczy-
nają dziać się rzeczy dziwne – pojawiają się 
zombie. Medialna gorączka trwa, politycy 
i społeczeństwo czują dumę narodową z fak-
tu, że antenatami są wyłącznie Polacy, jednak 
wszystko do czasu. W skrócie, powieść to po-
mieszanie amerykańskich seriali i  horrorów 
z … Wyspiańskim.
Natomiast nie ma tego – co jest podobno 
w spektaklu – i w tej sytuacji wzburzyło pra-
wą stronę. Jeżeli tak jest, to szkoda, że na siłę 
wprowadza się do dobrej fabuły elementy „tu-
polewizmu” w stylu Macieja Stuhra, zaczerp-
nięte z kabaretu.
Co ewentualnie chciano osiągnąć? Pokazać 
pseudoodwagę wobec „pisowskich” władz? 
Wszak „Żeromski” podlega pod samorząd wo-
jewództwa i premiera miała miejsce na kilka 
dni przed bolesną rocznicą katastrofy smo-
leńskiej. Tyle, że wbrew temu co się usiłuje 
wmawiać społeczeństwu, żyjemy w  demo-
kratycznym państwie prawa i podświadomie 
wszyscy wiedzą, że żadnych konsekwencji nie 
będzie, bo to nie Rosja Putina, a  i pensja na 
konto wpłynie w terminie. •

K ielce będą miały 80 h terenów inwe-
stycyjnych. Prywatnych, bo władze 
nie chcą ich tworzyć! To największy 

obecnie scalony teren wśród wszystkich stolic 
regionów, nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii 
Europejskiej. Znakomita informacja o ogrom-
nym potencjale promocyjnym, szczególnie 
w sytuacji po-covidowej i wojny na Ukrainie, 
gdy setki firm poszukują stabilnych politycz-
nie i  ekonomicznie miejsc pod inwestycje 
w Europie, by skracać łańcuchy logistyczne. 
Niestety, po raz kolejny, nasze lokalne, nie-
lubiące i  nierozumiejące gospodarki, elity 
polityczne, nie potrafią tego wykorzystać 
(choćby) do zmiany wizerunku Kielc. Wize-
runku bardzo niekorzystnego: miasta nie-
chętnego, nieprzychylnego przedsiębiorcom 
i inwestorom. Najpierw, przez 16 lat, Wojciech 
Lubawski – ze swoimi bezmyślnymi tezami 
o Kielcach bez fabryk, po nim Bogdan Wenta 
ogłaszający, że miasto nie jest od tworzenia 
terenów inwestycyjnych, po wiceprezydent 
Agatę Wojdę, twierdzącą, że „mrzonką jest bu-
dowanie fabryk w Kielcach”. 
Efekty takiego arcy-szkodliwego podejścia 
widzimy od lat: to Kielce będące liderem naj-
niższych zarobków, emigracji młodych, fatal-
nej sytuacji budżetowej.

20 lat indolencji

Nie mogę tego w  żaden sposób pojąć – jak 
bardzo nasze elity nie rozumieją, że nie da 
się rozwijać miasta bez przedsiębiorców i in-
westorów, bez tworzonych przez nich miejsc 
pracy, bez płaconych przez nich podatków. 
Jak bardzo można być oderwanym od rzeczy-
wistości, od realiów życia zwykłych kielczan, 
którzy przez lata, ba, dekady!, w poszukiwa-
niu dobrej pracy musieli wyjeżdżać do Lon-
dynów i innych Warszaw, przez co traciliśmy 
ogromnie ważny potencjał ludzki. Kolegów, 
przyjaciół, członków rodzin. 
Mam tę ogromną satysfakcję, że kilkukrotnie 
inicjowałem najważniejsze – z punktu widze-
nia rozwoju gospodarczego miasta i  regionu 
– projekty. Jedną z nich była, zgłoszona prze-

ze mnie, koncepcja przekształcenia terenów 
w  Obicach z  lotniska w  tereny inwestycyjne 
(co podchwycił najpierw poseł Adam Cyrań-
ski, a  obecnie jest tematem powszechnie 
obecnym w debacie publicznej). Inną, przygo-
towany przez Stowarzyszenie Przyjazne Kiel-
ce, projekt uchwały o przeznaczaniu co roku 
10 mln zł na tworzenie terenów inwestycyj-
nych. Dziś temat popiera wielu radnych, ale 
gdy zaczynaliśmy – nie było nikogo. 
I na koniec informacja, która powinna być 
ogromnym wyrzutem sumienia dla całej lo-
kalnej klasy politycznej – po te, tworzone przez 
prywatnego inwestora, tereny inwestycyjne, 
stoi kolejka chętnych. Ile straciliśmy przez te 
20 lat indolencji i niekompetencji władz? •

TAK TO WIDZĘ

arkaDiusz stawicki
44 lata, prezes Stowarzyszenia Przyjazne Kielc, ekonomista, przedsiębiorca, ekspert geopolityki 
europejskiej.
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z pierwszej ręki

Kamil SuchańSKi 
(ur. 6 maja 1977 roku w Kielcach) – przedsiębiorca i społecznik, miejski radny.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce w latach 2018-2021. Prezes stowarzyszenia Bezpartyjny i Niezależny.

Ostatnia sesja Rady Miasta Kielce trwała 
blisko 16 godzin. Niektórzy radni skar-
żyli się, że to za długo i  że sztucznie 

przeciągano posiedzenie poprzez zadawanie 
pytań. Dla mnie i zapewne dla wielu kielczan 
praca po kilkanaście godzin na dobę to chleb 
powszedni. Tu pojawia się pytanie: radny ma 
obowiązek pytać czy też w milczeniu podnosić 
rękę za kolejnymi projektami uchwał?
Faktem jest, że w  tej kadencji podczas żad-
nej z dotychczasowych sesji nie debatowano 
16 godzin: od 9 rano w czwartek do 1 w nocy 
w piątek. Radni, w tym ja, mieli do władz mia-
sta mnóstwo pytań, bo też w programie posie-
dzenia znalazło się wiele ważnych projektów 
lokalnych aktów prawnych. 
Osobiście dopytywałem o  kwestie, na które 
nie uzyskałem odpowiedzi podczas spotkań 
w ramach komisji. Wychodzę z prostego zało-
żenia: jeśli mam głosować, chcę posiadać peł-
ną wiedzę. Skoro nie uzyskałem informacji na 
komisji, próbuję otrzymać ją w trakcie sesji. 
Tak też postrzegam swoją misję – jako zada-
wanie pytań, dociekanie, grzebanie w  szcze-
gółach, bo w  nich – jak wiadomo, zwykle 
ukryty jest „diabeł”. Taka nieustępliwa po-
stawa przynosi zresztą efekty. W przeszłości 
dzięki dużej aktywności ze strony radnych 
dowiedzieliśmy się na przykład o wyjątkowo 

miękkim podejściu władz miasta do firmy 
odpowiadającej za odbiór i wywóz odpadów, 
której za nieterminowe wykonywanie usług 
nie naliczano kar umownych. Z kolei na ostat-
nim posiedzeniu odkryliśmy, iż z miejskiego 
budżetu planuje się wydatek w wysokości 500 
tys. zł na… dezynfekcję przystanków autobu-
sowych w związku z Covid 19. 
Ileż było narzekań wśród radnych związa-
nych z  prezydentem Bogdanem Wentą, że 
sesja trwała tak długo. Żalili się w serwisach 
społecznościowych, oskarżając tych, którzy 
śmieli zadawać pytania, o działanie z preme-
dytacją na rzecz wydłużenia czasu posiedze-
nia. Przypomnę: ci radni otrzymują co mie-
siąc nieopodatkowaną dietę w wysokości, co 

najmniej, blisko 3 tys. zł. Zwykły kielczanin 
na takie pieniądze haruje przez miesiąc… 
„Zmęczonym” przypomnę, że decydujemy 
o  wydatkowaniu finansów publicznych. Tu 
nie może być niedomówień, niejasności. Jako 
radny wolę być nadaktywny, niż wykazywać 
się brakiem aktywności i w ciemno głosować 
za pomysłami, które zgłasza prezydent. To nie 
jest złośliwość, lecz stanie na straży pieniędzy 
kielczan.
Ciężka praca od świtu do zmierzchu, a nawet 
dłużej, nie jest mi obca. To chleb powszedni 
przedsiębiorcy. Nie uskarżam się. Czy dla 
mnie to coś nadzwyczajnego? NIE.  Po prostu 
wywiązuję się należycie ze swoich zobowią-
zań. •

Ciężka praca popłaca

patrząc od środka

marcin chłodnicKi
(ur. 25 września 1978 r. w Kielcach). Od 15 kwietnia 2021 r. zastępca prezydenta Kielc.  
Odpowiada za edukację, kulturę i sport. Przewodniczący Nowej Lewicy w Kielcach.

Francja wybrała Europę. Kiedy piszę 
ten tekst właśnie media informują, że 
Emmanuel Macron o kolejnych pięć lat 

przedłużył swój pobyt w  Pałacu Elizejskim. 
Urzędujący prezydent zdecydowanie pokonał 
w drugiej turze wyborów skrajnie prawicową 
Marine Le Pen. Nim napiszę słowo o  tym, co 
słychać w kieleckim samorządzie to z wielką 
satysfakcją chcę się podzielić z  Państwem 
moim zadowoleniem z wyników wyborów we 
Francji. Cieszę się, że Francuzi nie poddali się 
prawicowemu populizmowi, postawili na eu-
ropejskość blokując tym samym Le Pen, której 
sympatia do Putina była wręcz przerażająca. 
Wróćmy jednak do Kielc, bo tu trochę się też 
ostatnio zadziało. Zwłaszcza podczas ostat-

niej sesji Rady Miasta. Kilka nowych uchwał 
wchodzi w życie, ale wśród nich jedna z dłu-
go oczekiwanych, czyli tzw. „krajobrazowa”. 
Dzięki niej uporządkowany zostanie chaos 
związany z  reklamami. W ciągu trzech lat, 
bo taki został przyjęty okres dostosowawczy, 
znikną z  przestrzeni miejskiej szpetne kon-
strukcje i szyldy. Wkrótce zatem pożegnamy 
ceratowe banery i  siatki, migające wyświe-
tlacze, reklamy przesłaniające balkony, balu-
strady czy np. pstrokato oklejone w  całości 
okna wystawowe. Czy uchwała jest idealna? 
Jak twierdzą niektórzy zainteresowani, nie do 
końca, ale nie ma innej alternatywy. Potrzeba 
utworzenia zasad zamieszczenia reklam jest 
konieczna, bo wynika z ustawy krajowej, ale 

też faktycznych potrzeb. Nasze miasto nawet 
w części zabytkowej jest zaśmiecone i zakle-
jone budzącymi odrazę reklamami. Uchwałę 
będzie można jeszcze zmieniać. Z pewno-
ścią do tego dojdzie i warto będzie się liczyć 
z  ewentualnie wnoszonymi uwagami przez 
przedsiębiorców. 
Ostatnia sesja pokazała też, że można obra-
dować szesnaście godzin. Oczywiście porzą-
dek obrad był nadziany ważnymi punktami 
jak dobre ciasto rodzynkami, ale ich proce-
dowanie trwałoby w  normalnych warun-
kach zapewne połowę krócej. Skąd zatem ta 
rozwlekłość? W mojej ocenie z przenoszenia 
prac, które powinny odbywać się w  komi-
sjach na salę sesyjną. Dlaczego tak się dzie-
je? Najprawdopodobniej dlatego, że sesje są 
transmitowane na żywo i  pod odbywają 
się pod czujnym okiem mediów, a jest mała 
grupka radnych, dla których bardziej od 
efektywności pracy liczą się światła kamer. 
I żeby było jasne, wcale nie żal mi nikogo, kto 
brał udział w tych szesnastogodzinnych ob-
radach, bo to obowiązek, także mój, ale zwy-
czajnie zadaję sobie pytanie o logikę tej sytu-
acji, powagę gremium i jakość uchwalanego 
po nocach prawa. Znamy to trochę z Sejmu, 
prawda? •

Nocne obrady
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wieści z Politechniki świętokrzyskiej 

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

www.tu.kielce.pl

Kontakt w sprawach rekrutacji:
41 34 24 818
41 34 24 137
41 34 24 136

waŻNe

Miasto Kielce, Politechnika Święto-
krzyska i Uniwersytet Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach łączą siły. 

Wspólny projekt będzie promować stolicę 
regionu świętokrzyskiego, jako atrakcyj-
nego ośrodka akademickiego. Działania 
skierowane będą zarówno do młodzieży 
z województwa świętokrzyskiego jak i spoza 
regionu. 
– W ramach wspólnego projektu „Akademic-
kie Kielce” będziemy prezentować w  szko-
łach średnich ofertę edukacyjną, kultural-
ną oraz perspektywy rozwoju osobistego 
i  zawodowego. Mamy nadzieję, że z czasem 
dołączą do nas organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorcy oraz instytucje otoczenia biz-
nesowego – mówi prof. Izabela Krzysztofik, 
prorektor Politechniki Świętokrzyskiej.
Do tej pory, w ramach projektu „Akademickie 
Kielce” został wydany folder z najważniej-
szymi informacjami o Kielcach i uczelniach 
(właśnie ukazała się jego trzecia edycja), na 

nowej stronie Miasta Kielce dostępna jest 
dedykowana zakładka „Dla studenta”, kon-
tynuowany jest Międzynarodowy Program 
Stypendialny Miasta Kielce, przeznaczony 
dla maturzystów z najwyższą średnią za 
wybieranie kieleckich uczelni. Władze szkół 
wyższych i Kielc współpracują także przy or-
ganizacji prestiżowych wydarzeń (m. in. Mi-
strzostwa Świata w Piłce Ręcznej Kobiet do 
lat 18 – Kielce 2018, otwarcie Dworca Auto-
busowego, Dzień Samorządu Terytorialnego, 
wystawy w Galerii 17.30 w Punkcie Promocji 
Kielc, European Rover Challenge – między-
narodowe zawody łazików marsjańskich).
– Cel projektu dla wszystkich jest jasny – 
trzeba zatrzymać groźny proces depopula-
cji obserwowany na terenie województwa 
świętokrzyskiego i w samym mieście Kielce. 
Od tego zależy przyszłość miasta i całego 
regionu – mówi Marcin Chłodnicki, wicepre-
zydent Kielc.

(oprac. red.)

ciekawe 

Kielce staną się miejscem wymiany 
myśli technologicznej. Powstał 
klaster metrologiczny, który ma 

zrzeszać różne instytucje od biznesu 
po naukę i organizację pozarządowe. 
Umowę w Targach Kielce podpisało 
kilkadziesiąt firm, instytucji naukowych 
i przedsiębiorstw podczas kongresu 
„Metrologia – szansa i wyzwanie 
przyszłości” organizowanego przez 
Politechnikę Świętokrzyską.
– Dziś zrobiliśmy kolejny krok w stronę 
rozwoju polskiej metrologii – mówił prof. 
Zbigniew Koruba, rektor Politechniki 
Świętokrzyskiej. – To może być koło 
zamachowe dla rozwoju przemysłu, 
ale również dla naszych nauk ścisłych, 
przyrodniczych i nauk medycznych. 
Obecnie nie ma dyscypliny, w której 
metrologia nie miałaby znaczenia. 
Na PŚK ma powstać nowy kierunek, 
na którym będą kształcić się przyszli 
metrolodzy. Studenci i absolwenci 
będą mogli odbywać staże i praktyki 
organizowane przez GUM w kraju 
i zagranicą oraz realizować prace 
dyplomowe i naukowe pod okiem 
naukowców instytutu.
Metrologia stanowi podstawę rozwoju 
gospodarczego każdego kraju. Cieszy 
mnie, że puls metrologiczny będzie bił 
w Kielcach – powiedział w stolicy woj. 
świętokrzyskiego prezes Głównego Urzędu 
Miar, prof. Jacek Semaniak. 
Budowa GUM ma się zakończyć w 2023 
roku, a kampus ma rozpocząć działalność 
rok później. 

(oprac. red.)
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TeksT: Krzysztof Szymański

Dla wielu osób, które wzięły kredyt 
„pod korek” raty mogą być już nie do 
udźwignięcia. A to nie koniec podwy-

żek. Wielu kredytobiorców liczy na inter-
wencję państwa i  pomoc ze strony rządu, 
ale na to musimy poczekać. Zbliżające się 
wybory mogą zmobilizować rządzących do 
okazania miłosierdzia, mimo że taka pomoc 
nie będzie działać na korzyść zduszenia in-
flacji. Tak postąpił Prezydent Węgier, Viktor 
Orbán, co okazało się pomocne w  zdobyciu 
zwycięstwa w  niedawnych wyborach u na-
szych bratanków. 
Analizy rynku mieszkaniowego pokazują, 
iż możemy się spodziewać dalszego wzrostu 
cen na rynku nieruchomości, ale osobiście 
uważam że tylko w  segmencie spełniają-
cym podstawowe potrzeby bytowe. Zauważ-
my, że populacja polski wzrosła o ponad 5% 
w związku z migracją ludności, więc potrze-
by mieszkaniowe wzrosły. Stale rosnące ceny 
sprawiają, że koszty budowy są coraz wyższe, 
a to wpływa na rosnące ceny nowych miesz-
kań. Mniej rozpoczętych budów i więcej rąk 
do pracy w  budownictwie nie determinuje 
nagłych spadków kosztów.
W przypadku domów sytuacja jest odmien-
na. Niskie stopy procentowe spowodowały, 
że wielu Polaków zakredytowało się ponad 
swoje możliwości, porywając się z  przysło-
wiową „motyką na słońce”. Już można zauwa-
żyć, że przybyło na portalach nieruchomości, 

Domu nie buduj.
Przejmij budowę.
Budowa nowego domu stała się luksusem, na który dzisiaj osoby średnio zarabiające 
nie mogą sobie pozwolić. Z dwóch powodów. Po pierwsze: koszty budowy urosły do 
niebotycznych poziomów i na budowę trzeba wydać dwa razy więcej niż jeszcze półtora 
roku temu. Po drugie: aktualny poziom inflacji wymusza na Radzie Polityki Pieniężnej 
interwencję w postaci podnoszenia stóp procentowych. A one wpływają na wysokość 
płaconych rat kredytów oraz tych nowo zaciąganych. A to z kolei przekłada się na duży 
wzrost raty kredytu. 

wiele ofert sprzedaży niedokończonych do-
mów.
Coraz więcej osób będzie musiało pogodzić 
się z tym, że budowy domu już nie dokończy 
i będą musieli wystawić go na sprzedaż. Ale 
chętnych nie będzie wielu, więc ceny te będą 
musiały być atrakcyjne. To bank będzie „ba-
tem”, który będzie pospieszał inwestora, by 
ten zakończył budowę i oddał go do użytko-
wania. 
Pamiętajmy, że większość domów jest reali-
zowana ze wsparciem kredytu hipotecznego. 
Mało jest budów finansowanych za gotówkę. 
Osoba, która rok czy dwa lata temu zaciągała 
kredyt, przyjmowała inny poziom kosztów, 
jeśli chodzi o  budowę. Dziś są to kwoty nie 
do udźwignięcia. Często też nie można pod-
nieść kwoty kredytu, a bank wymaga odda-
nia budynku do użytkowania przeważnie 
w dwa lata. 

Podsumowując. Wielu kredytobiorców ma 
aktualnie nie lada problem. Pieniędzy na 
wykończenie już nie ma, a  jednocześnie 
bank nie chce podnieść kwoty kredytu, bo 
w  związku z  rosnącymi stopami procento-
wymi zdolność kredytowa już zmalała o bli-
sko 50% tego, co klient mógł dostać jeszcze 
kilka miesięcy temu.
Tu należy zauważyć, że tylko około 1% osób 
zarabia 10  000 zł i  więcej w  skali miesiąca. 
A posiadając mniejsze zarobki, nie ma co po-
rywać się na budowę domu. Więc potencjalne 
grono osób, mających możliwości finansowe 
na budowę z kredytem, w dzisiejszej rzeczy-
wistości jest wąskie. Oczywiście dochodzą 
do tego osoby kupujące za gotówkę, ale na 
rynku domów zdarza się to dużo rzadziej, 
niż w  przypadku mieszkań. Bo mieszkanie 
można wynająć, a  z  drogim domem może 
być już trudniej.

Rata kredytu 
(przy marży na poziomie 2,2%, rata na 30 lat)

Wartość kredytu   400 000 zł 700 000 zł 
WIBOR 0,21 (przed podwyżkami) 1 561,83 zł 2 733,20 zł

WIBOR 5,6% (marzec 2022 r.)  2 882,25 zł 5 043,94 zł

wzrost procentowy   84,54%  84,54%



warto wiedzieć

ZESKANUJ I OGLĄDAJ

e-mail: krzysztof@finatio.pl

tel. +48 519 347 387

ul. Warszawska 6

25-516 Kielce

Przeanalizujmy, jak może wyglądać sytu-
acja osoby, która wzięła kredyt na budowę 
w wysokości 400 000 zł, ale okazało się, że na 
dokończenie nieruchomości potrzeba jednak 
700 000 zł.
Przy niskich stopach miesięcznie płaciła ratę 
1561,83 zł za 400 000 zł kredytu. Obecnie, po 
podniesieniu kwoty do 700 000 musi zapłacić 
miesięcznie aż 5043,94 zł. Nawet jeśli współ-
małżonkowie zarabiali w  sumie 8000 netto, 
dziś nie dostaną kredytu, bo Komisja Nadzo-
ru Finansowego zaleciła bankom stosowanie 
do wyliczania zdolności kredytowej plus 5% 
do aktualnych stóp procentowych. Wiec dziś 
jest to 9,5%. A przy takim poziomie zdolność 
kredytową na kilkaset tysięcy złotych mało 
kto posiada, nawet jeśli miał ją jeszcze kilka 
miesięcy temu.
Wiosek. Jeśli możesz sobie pozwolić na bu-
dowę domu – wstrzymaj się chwilę, bo ofert 
sprzedaży rozpoczętych domów będzie spo-

Jeśli chcesz skorzystać  
z bezpłatnej  

konsultacji kredytowej  
zadzwoń – tel. 577 203 434

ro. Zaoszczędzisz dzięki temu. Cena zakupu 
takiego domu może być znacząco niższa od 
wartości odtworzeniowej takiej nierucho-
mości przy dzisiejszych cenach materiałów 
oraz kosztów robocizny. Zaoszczędzisz na 
tym sporo. Takich ofert powinno przybywać 
w najbliższym czasie.
Należy zauważyć, że narzucane przez KNF 
standardy liczenia zdolności kredytowej 
mają na celu zmobilizowanie banków do 
udzielania kredytów na stałym oprocento-
waniu. Wzrost poziomu WIBOR nieznacznie 
wpływa na koszt kapitału banku, a  mocno 
obciąża kredytobiorców, przez co zagraża 
stabilności całego sektora finansowego. 

KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
Ekspert od finansów osobistych z kieleckiej firmy Finatio

REKLAMA
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TeksT: Ryszard Biskup

Przez najlepszą kielecką – bo przecież przez długie lata jedyną – redakcję przetoczył 
się cały tabun ludzi barwnych i niezwykłych. Niekoniecznie takich, którzy w pocie czoła 
gryźli ołówki, szukając tematu do pisania. W budynku przy placu Obrońców Stalingradu 
pracowało wielu ludzi, bez których codzienne życie jest szare i nudne. Od portierów i od 
gońców przez sekretarki po redakcyjnych kierowców. 

Choćby taki pan Józek. Szofer – legenda, 
o  którego wyczynach i przygodach zo-
stanie napisana kiedyś gruba książka. 

„Magister” Staszek, który z  czasem odkrył 
w  sobie duszę artysty. Zaczął więc służbo-
wym „canonem” pstrykać zdjęcia konkuru-
jąc – skutecznie zresztą – z  redakcyjnymi 
fotoreporterami. Bowiem zdjęcia, jakie kie-
rowca przywoził ze służbowych wyjazdów, 
zaprzyjaźniony redaktor zwykle umieszczał 
na szpaltach. Albo dajmy na to Maniek, któ-
ry mawiał, że „bez gwiazdy nie ma jazdy”. 
Nade wszytko w  życiu uwielbiał on powozić 
„mercedesem”. Co z tego, że służbowo dyspo-
nował redakcyjną czarną „wołgą”. Tym autem 
kierował wyłącznie po mieście. W delegacje 
za Kielce wyjeżdżał zawsze i wyłącznie tylko 
swoim prywatnym samochodem. Marki „mer-
cedes” oczywiście, bo jakże inaczej? 

Jednak wszystkich pracowników techniczne-
go zaplecza przebijał trzeźwym spojrzeniem 
na siermiężną rzeczywistość konserwator. 
Nigdy nikt nie doszedł, jakie pan Henio po-
siadał kwalifikacje zawodowe, co naprawdę 
potrafił i do czego się – tak na serio – nadawał. 
Zmieniali się dyrektorzy, redaktorzy naczelni, 
sekretarze redakcji. Odchodzili i  przychodzi-
li reporterzy, a Henio w redakcji był. Zawsze 
na swoim miejscu, w zawalonym rupieciami 
kantorku, przy drzwiach wejściowych. Czło-
wiek instytucja: trwał, istniał zawsze. Kiedyś 
tam, podczas zimowej zamieci w  dziale eko-
nomicznym redakcji rozsypał się z brzękiem 
lufcik. Konserwator przytargał całą ogromną 
taflę szkła, taką dwa na dwa metry. Przed 
robotą usiadł za biurkiem, pomyślał, zsunął 
na potylicę beret. Zapalił papierosa, wypił 
podsuniętą przez zmarzniętą na kość Elę 

Wikło kawę, znowu zapalił. Siorbnął z  kolej-
nej szklanki łyk herbaty i wziął się wreszcie 
do dzieła. Dociął szkło na wymiar. Za małe, 
wypadło z  ramy na podłogę z  brzękiem. To 
jeszcze raz przyciął materiał, ale tym razem 
za szeroko. No to przyciął ponownie i znowu 
źle. Potem znowu i jeszcze raz nie tak, jeszcze, 
jeszcze i  jeszcze… Po czterech godzinach ro-
boty wyszło, że cała tafla, jaką przydźwigał 
do redakcyjnego pokoju, zniknęła jak sen. Na 
blacie piętrzył się za to stos dwunastu ele-
gancko dociętych diamentem, ale zdecydowa-
nie za małych (albo za dużych) do wprawienia 
w ramkę kawałków szyby. Henio podrapał się 
po łepetynie, poprosił o  nożyczki, elegancko 
wyciął z  kartonowej teczki na dokumenty 
pasującą do dziury łatę, do okiennej ramy 
przypiął papier pinezkami. Zrobione. Gdy 
w  drzwiach działu miejskiego wyleciał za-
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Plac Obrońców Stalingradu, redakcja „Slowa Ludu”

Okruchy zawodowych wspomnień
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REKLAMA

trzask w  drzwiach, pan Henio usterkę usu-
nął błyskawicznie. Po prostu przykleił cały 
zamek zwykłym kitem (silikonu w  tamtych 
latach jeszcze nie było). 
Swego czasu redaktor K. kupił w „desie” zabyt-
kowe antyczne, ale z drobnym felerem, biur-
ko. Z drewnianych prowadnic wypadała jedna 
z szuflad. Naprawę mebla zlecił panu Heniowi, 
który ochoczo chwycił torbę z  narzędziami 
i popędził do mieszkania pryncypała. Po paru 
godzinach harówki, zameldował uprzejmie, że 
„szuflada już nie wylata”. Przez kilka następ-
nych dni nasz kolega klął w  żywy kamień. 
Pan Niutek szufladę przybił bowiem do mebla 
czterema solidnymi gwoździami. Przez blat… 
Redakcyjny kierowca w  „Słowie Ludu”, Józek 
powoził redaktorów po polach i  bezdrożach 
regionu dużym fiatem. Tajemnicą poliszynela 
było, że to nonkonformista. Miał absolutnie 
koło pióra nie tylko znaki, ale i  jakiekolwiek 
przepisy ruchu drogowego. Jeździł jak sza-
tan, znał wszystkich w całym województwie, 
a  jeżeli – przez przypadek jakiś lokalny dy-
gnitarz był dla szofera postacią anonimową, 
to można było się zakładać o  każde pienią-
dze, że po pierwszym spotkaniu i wymianie 
grzecznościowych zwrotów panowie zostaną 
serdecznymi przyjaciółmi. Józek miał takie 
widzimisię, że całkiem nieświadomie, od nie-

chcenia  w każdym zdaniu, jakie wypowiadał, 
przestawiał sylaby. 
– Mnie to naród lubi, bo ja jezdem równo 
zważony – twierdził wyjawiając młodym 
adeptom dziennikarstwa tajemnice swojej 
popularności. 
Najpiękniejszą „voltę” odwalił jednak w  Sta-
rachowicach. Do Fabryki Samochodów Cię-
żarowych zawiózł na wywiad z  naczelnym 
dyrektorem fabryki Tadzia Bartosza. Redaktor 
był postury mikrej, odzianej w  mroźną zimę 
w chudy ortalionowy płaszczyk bez podszew-
ki. Józek zaś, paradował zawsze w eleganckiej 
podbitej barankiem szubie. Podjechali z war-
kotem silnika pod biurowiec, obydwaj wpa-
rowali do sekretariatu, pierwszy kierowca, za 
nim redaktor. Naczelnik wyciągnął rękę na 
powitanie, a Józek bez wahania wypalił: 
– No i co dyrechtorze? Jak tam u was z kumu-
lacją, co?
– No, trzeba wam wiecie, powiedzieć, że ja od 
razu wiedziałem, że wy mnie redaktorze, o to 
akurat zapytacie – westchnął szef FSC. 

Zasiedli w gabinecie, Tadzio wyjął notes, dy-
rektor się gęsto tłumaczył. Gdy na chwilę za-
milkł, natychmiast atakował kierowca.
– A kooperanty, jak się wam tam spisujo ? Mo-
cie z niemi pod górkę? 
Na czole dyrektora pojawiły się krople potu, 
ale na pytanie odpowiedział. 
– Z zamiennymi częściami do „starów” jak se 
radzita? – indagował rozmówca, a  dyrektor 
się pocił i mamrotał, a skulony na krzesełku 
redaktor w  ortalionie skrzętnie notował od-
powiedzi. 
Po godzinie obydwaj opuścili gościnny gabi-
net. Redaktor Tadeusz nie zadał ani jednego 
pytania, cały wywiad przeprowadził kierow-
ca! Zasiedli w samochodzie, zaskoczył silnik, 
a  rozgrzany incydentem szofer popatrzył 
z góry na swojego pasażera. „Ależem mu bo-
bru zadoł, nie? Ani zipnął, jakżem go wziun 
w krzyżówkowy ogień. Tylko mi tera dobrze 
weźmij i toto wszystko com żem ustalił, aku-
ratnie napisz” – rozkazał redaktorowi. 
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Trzecie ramię  
trójkąta przemocy
Nie pamiętam już, kto (na pewno któryś z notabli hitlerowskich) powiedział, że jedyne co 
żołnierz może uzyskać na wojnie, to jak będzie miał szczęście, wróci w jednym kawałku 
do domu. I jest to prawda. Smutna prawda. Bowiem beneficjentami wojny zawsze są 
ludzie wielkiej władzy i pieniądza, dziś nazywani globalistami. Tę świadomość mieliśmy 
my wszyscy, którzy za tzw. komuny służyliśmy w Ludowym Wojsku Polskim.

TeksT: Krzysztof Sowiński

Sytuacja od dawna już przekroczyła gra-
nice groteski. Urzędnicy, także od kul-
tury, zachowują się jak udzielni władcy. 

Nie wiem, jak na to pozwoliliśmy? Jak do tego 
doszło? M.in. potrafią wepchnąć się na każdy 
„afisz”, kosztem wykonawców i wymusić nie-
zasłużone dla siebie oklaski, zwłaszcza przed 
wyborami, przy okazji odświeżając swój tzw. 
wizerunek.
Bo – niestety – to od ich woli zależy czy np. 
jakaś prężnie działająca instytucja kultury, 
do której rozwoju przeważnie żaden urzędnik 
nie przyłożył nawet małego palca, nie mówiąc 
o  ręce (w najlepszym razie nie przeszkadzał 
w  działaniach), nadal będzie istniała i  w  ja-
kiej kwocie będzie finansowana.
Rzadko bywam na bankietach po premie-
rach, ale tym razem zostałem, żeby usłyszeć 
jak bardzo cieszą się młodzi choreografowie, 
którym zaufali dyrektorzy Kieleckiego Teatru 
Tańca i  pozwolili samodzielnie popracować 
nad „Dyptykiem Biblijnym”. Przypomnijmy 
– na tę propozycję składają się dwa spekta-
kle: „Sodoma i  Gomora” oraz „Kain i  Abel”. 
Do pierwszego spektaklu choreografię stwo-
rzył Kamil Zdańkowski (także tancerz KTT). 
Lota fantastycznie wytańczył Aleksander 
Staniszewski, żonę Lota – Alicja Horwath-
-Maksymow. Aż dziw, że świecie w  którym 
relatywizuje się pojęcia zła i  dobra, młodzi 
twórcy chcieli zmierzyć ze starotestamento-
wą, „niemodną” teraz, opowieścią o Sodomie 
i Gomorze – i udanie zinterpretowali ją języ-
kiem tańca. Podobnie było z „Kainem i Ablem”. 
Choreografię do tej propozycji zaproponował 

Aleksander Staniszewski, także debiutant 
w  tej roli, i  również tancerz KTT. Kaina kre-
ował – Mateusz Wróblewski, a równie udanie 
Abla – Dawid Pieróg. W końcu można było 
pozachwycać się wieloplanowymi, ciekawymi 
układami tanecznymi, sprawnością tancerzy, 
wybaczyć im drobne potknięcia – a wszystko 
to bez tych obrzydliwych, pomyślanych jako 
narzędzie tresury społecznej „maseczek” na 
twarzach. Także normalnie siedzieć na wi-
downi, nie zachowując, równie absurdalnego 
z punktu widzenia prawdziwej nauki – tzw. 
dystansu. Chociaż przyznam, że kilka ofiar 
propagandy kowidowej nie zmieniło swoich 
zwyczajów i nadal straszyło „maseczkami”.
Ale to nie młodzi debiutanci przemówili po 
premierze jako pierwsi! Zebranych swoimi 
przydługimi i  mało interesującymi opowie-
ściami najpierw uraczyło dwóch kieleckich 
urzędników, marnując czyjś czas i  spijając 
nieprzysługującą im „śmietanę”. Po ponad 30 
minutach tych urzędniczych opowieści mia-
łem już dość i opuściłem bankiet nie wysłu-
chawszy młodych artystów i  nie gratulując 
im, co zamierzałem uczynić.
Pokażmy urzędników w  szerszej perspekty-
wie. To trzecie ramię trójkąta przemocy, którą 
dziś przy użyciu tradycyjnej pałki, ale cyfro-
wych kajdan i więzień stosują wobec nas glo-
baliści. O urzędnikach przed laty wspominał 
wybitny filozof analityczny, nieodżałowany 
śp. prof. Bogusław Wolniewicz. Wyjaśniał 
nam, jak działa ten trójkąt. Pierwsze i najważ-
niejsze ramię stanowią tzw. globaliści działa-
jący zza kulis. Drugie to ideolodzy – teraz nimi 

są tzw. lewicowcy wysokiej klasy specjaliści 
od… przejmowania władzy w imieniu garstki 
sponsorów, produkujący i  terroryzujący po-
zostałych opowieściami o  „wykluczeniu”, za 
które oczywiście słono sobie każą płacić. Ta le-
wica ma wspólną z dawną ekonomiczną lewi-
cą, tylko… nazwę. Teraz głosem tej ideologii 
jest m.in. Yuval Noah Harari (narzędzie Klau-
sa Szwaba). Ten „myśliciel”, który nagle, jak za 
dotknięciem main streamowej różdżki stał się 
„wpływowym” i tłumaczy nam maluczkim, że 
człowiek to już nie jest tajemniczą istotą, któ-
rą pokolenia naszych przodków, przy pomocy 
także takich archetypicznych opowieści, jak 
ta o Sodomie i Gomorze i o Kainie i Ablu, pró-
bowali opisać, ale tylko maszyna biologiczna, 
popędliwe zwierzę. Zwierzę, za które świato-
we elity muszą podejmować decyzje, także 
te „niepopulistyczne”, czyli odebrać mu pod 
byle pretekstem np. bezobjawowej pandemii, 
Prawa Człowieka, w tym prawo do własnego 
ciała, a pod hasłem inflacji „wywołanej przez 
Putina” zagrabić ciułaną przez większość lu-
dzi latami własność. Harrari widzi w nas sta-
do – a  jak tak jest, to stado można przecież 
znakować, modyfikować, redukować niepo-
trzebne już do pracy i „właściwej” reprodukcji 
osobniki, a  nawet „oporne” wobec „postępu” 
całe podgatunki, wyszczepiać, a  także „lock-
downować”. A także „hakować”.
Trzecim ramieniem, które te ludobójcze utopie 
i absurdy wdraża są właśnie urzędnicy. Narze-
kaliśmy za komuny na ich liczbę. Zobaczmy jak 
po 1989 roku rozmnożyli się także i w Polsce, 
mimo np. opowieści, że „komputery” zreduku-



trochę kultury

TEKST PROMOCYJNY

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.

ją ich liczbę! A ileż przez te lata namnożyło się 
opresyjnych, wymierzonych w nas przepisów! 
I nie chodzi mi tylko o urzędników władz cen-
tralnych. Zobaczmy jak rozrosła się władza i ta 
miejska! Czasami odnosimy wrażenie, że rajcy 
tworzą państwo w państwie. Prowadzą nawet 
niezależną od centrali politykę zagraniczną! 
W tym m.in. migracyjną w opozycji do m.in. 
Konstytucji! Przypomnijmy sobie, jak żarli-
wie ta grupa wypełniała opresyjne, niezgod-
ne z prawem i ustawą zasadniczą, narzucone 
nam przepisy wprowadzające sanitaryzm, 
nową formę totalitaryzmu. Jak prezydenci 
miast legitymizowali te absurdy – m.in. sami 
nosząc publicznie wbrew literze nauki maski 
„przeciwwirusowe”, jak natychmiast zamknęli 
przed nami urzędy. Nie miejmy iluzji, urzęd-
nicy – to najwierniejszy elektorat, na który 
partie aktualnie naznaczone do rządzenia 
przez globalistów w konkretnym kraju, mogą 
zawsze liczyć. Cechuje tę klasę bowiem w tym 
zmiennym świecie zawsze element stały – an-
tyludzki oportunizm.

Urzędnicy miejscy, jak zechcą, mogą zrobić 
w zasadzie wszystko – choćby zabierać nam 
mieszkańcom kawałek po kawałku wspól-
ne dobro, np. odwieczny i lubiany teren re-
kreacyjny. Tak się dzieje i  w  Kielcach przy 
miejskim zalewie czy za osiedlem Święto-
krzyskie. Mogą wydawać społeczne pienią-
dze na „rewitalizację”, czyli mogą najpierw 
wyciąć w określonym miejscu drzewa, by za 
parę lat upomnieć się, np. na fali „zielonej 
propagandy”, o  takich obecność, niepomni, 
że drzewa jednak te swoje dobrych kilka lat 
muszą rosnąć. Mogą zaproponować ławki po-
malowane w kolorowe paski i dać im status 
sacrum czy zbudować mało skutecznie chro-
niące przed warunkami atmosferycznymi 
przystanki, a  każdy z tych „projektów” jest 
o dziwo prawie niezmiennie w cenie „złota”. 
Wydać krocie na budowę miejskich wypo-
życzalni rowerów, mimo, że są dowody na 
to, że tradycyjne „rowery” przegrały w mia-
stach z „elektrycznymi hulajnogami”. Urzęd-
nicy mogą też ustalić reguły konkursów np. 

na stanowisko dyrektora placówki kultury, 
a  potem unieważnić wyniki łamiąc po dro-
dze własne zasady. A jak się urzędnikowi 
zachce, to może najpierw unieważnić, potem 
poczekać i  znowu uznać wyniki konkursu, 
nie tłumacząc się przed nikim ze swoich de-
cyzji (ostatnio tak było z konkursem na szefa 
BWA w  Kielcach. O  „konkursach” w  naszym 
mieście napiszę szerzej innym razem).
I na koniec, ja też mam swoją prywatną 
utopię – marzę, żeby maksymalnie ogra-
niczyć władzę urzędników. Maksymalnie. 
Wykorzystując m.in. w  tym celu zdobycze 
cyfryzacji. Np. chciałbym mieć możliwość 
odbierania, jako mieszkaniec miasta swoje-
go głosu urzędnikowi. Jeśli ten przekroczy 
pewną liczbę odebranych, to powinien poże-
gnać się z urzędem, bez względu na to, kie-
dy mija jego kadencja, zanim narobi jeszcze 
więcej często nieodwracalnych szkód. Jeśli 
pojawi się jakaś formacja, która zaproponuje 
realizację takiego projektu, zagłosuję na nią 
obydwiema dłońmi.

Miejska Biblioteka Publiczna 

w Kielcach obchodzi w tym 

roku jubileusz 20-lecia 

swojej działalności. Specjalna okazja 

wymaga szczególnej oprawy i – jak 

zapewnia dyrekcja Biblioteki – „Co-

olturalny Jubileusz” będzie niezapo-

mniany. Wypada przypomnieć, że 

w tym roku Miejska Biblioteka Pu-

bliczna w Kielcach otrzymała tytuł 

Biblioteki Roku 2021 województwa 

świętokrzyskiego, a dyrektor Anna 

Żmudzińska tytuł Świętokrzyskie-

go Bibliotekarza Roku 2021. Świę-

towanie zaplanowano na Tydzień 

Bibliotek. Pierwsze wydarzenia roz-

poczną się w poniedziałek 9  maja, 

a  podsumowanie ostatnich akcji 

20 LAT MBP W KIELCACH
zaś miłośników rozwiązywania 

zagadek w zabawie „Każdy szuka 

e-booka”. 12 maja wyruszą „Bibliote-

karze na pomoc” obdarowując książ-

kami dzieci z Ukrainy, pacjentów 

szpitala, przychodni rejonowych, 

wychowanków ośrodków szkolno-

-wychowawczych, pasażerów kie-

leckich dworców. W sobotę 14 maja 

zostanie opublikowany raport z ca-

łotygodniowej akcji „Czytamy na 

kilogramy”, która pokaże jak wielką 

wagę mieszkańcy Kielc przywiązują 

do czytania. 

Działania będą dofinansowane ze 

środków Ministra Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego, pochodzących 

z Funduszu Promocji Kultury.

odbędzie się w sobotę 14 maja. Na 

jubileuszowy tydzień zaplanowano 

m.in.: uroczyste wręczenie pracow-

nikom Biblioteki odznak „Zasłużony 

dla Kultury Polskiej”, uhonorowanie 

najlepszych czytelników, wystawy 

– „20-lecie MBP w Kielcach” i  Bien-

nale Ilustracji Bratysława – BIB 

2021, spotkanie autorskie z Joanną 

Bator. O terapeutycznej mocy ręko-

dzielnictwa przekonają się seniorzy 

podczas warsztatów „Senior w sieci”, 

a uczniowie szkół sprawdzą swoją 

wiedzę w  czasie „Literackiego bi-

blioturnieju”. Każdego, kto darzy 

Bibliotekę sympatią, zachęcamy 

do wzięcia udziału w akcji „Poda-

ruj bibliotece książkę z  dedykacją”, 
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w świecie sportu

Maciej cender
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.

K onia z rzędem temu, kto ad hoc pod-
sumuje wszystkie transfery i  rosza-
dy personalne, które w  ostatnim 

okresie przeprowadził Bertus Servaas, pre-
zes Łomży VIVE Kielce!
Tak szczerze – od dłuższego czasu nie reaguję 
na informacje przekazywane przez prezesa 
Servaasa, dotyczące ruchów transferowych. 
Zagubiłem się w  personaliach, długości po-
szczególnych transferów, wypożyczeniach 
zawodników do innych klubów. Żartobliwie 
rzec można, iż serial „transfery Łomży VIVE” 
wyprodukowany został w  jednej z  brazy-
lijskich wytwórni filmowych. Holenderski 
biznesmen, jak przystało na zdolnego reży-
sera żongluje uczuciami i emocjami kibiców 
do granic możliwości. Poszczególne odcinki 
rozpoczynają się podobnie – telewidz (czy-
taj: kibic) otrzymuje od reżysera, krótką, 
lakoniczną informację, z  której wynika, że 
„niebawem, w  klubie coś się stanie”. Tyle. 
Dwa, trzy dni później kolejny „short news”: 
„Już niedługo! Bądźcie cierpliwi!”. Niby nie-
wiele, ale wyobraźnia adresatów jest na tyle 
uruchomiona, że rozpoczynają się spekula-
cje, domysły, przypuszczenia, pytania o  na-
zwiska. Odcinek trzeci nosi tytuł: „Blisko, 

coraz bliżej!”. Servaas dorzuca w  nim kilka 
mało znaczących konkretów. Że to świato-
wa gwiazda, która z niejednego pieca chleb 
jadła. Że będzie wielkim wzmocnieniem. 
Jeszcze w trakcie tego odcinka kibice dostają 
spazmów serfując po Internecie, dyskutując 
w social mediach. 
Po takim seansie często siedzę do późnych 
godzin nocnych, korespondując z  fanami 
kieleckiego szczypiorniaka. Gdy mówiłem 
swoim interlokutorom o  „kolejnym po-
myśle na zdobywanie pieniędzy” – ludzie 
nie dowierzali. Dopiero casus Stasa Skube 
otworzył szerzej oczy kibicowskiej społecz-
ności. Wyciągnięcie filigranowego playma-

MOIM ZDANIEM

Reżyser Servaas

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
– 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

kera z  Mieszkowa Brześć i  odsprzedanie go 
za kilkanaście dni do Montpellier za blisko 
milion złotych – było prawdziwym maj-
stersztykiem. Podejrzewam, że bliźniaczych 
przypadków jest znacznie więcej, zapewne 
na każdym mistrzowie Polski coś ugrali fi-
nansowo. 
Dotychczas mówiono o Holendrze w katego-
riach znakomitego menadżera, doskonałe-
go księgowego. Okazuje się, że jest również 
kapitalnym reżyserem sportowej rzeczywi-
stości. Za kuluarami mówi się, że dzięki tej 
działalności kielecki klub wzbogacił się o bli-
sko pół miliona euro! I niech ktoś powie coś 
złego na Servaasa! •
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